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Vilvorde
Danmarks største jordbrugsskole med masser af arbejdsmarkeds- 
og erhvervsuddannelser inden for alle grønne fag 
– vi har naturligvis også groundsman- og greenkeeperuddannelser!
www.rts.dk/vilvorde

Sandmoseskolen
Kompetencecenter for det grønne område. EUD og AMU 
uddannelser til greenkeeper, groundsman og anlægsgartner.
www.amunordjylland.dk

Danish Greenkeepers Association
DGA er den samlende interesseorganisation for greenkeepere, 
der arbejder i Danmark. Foreningens formål er at samle danske 
greenkeepere for igennem oplysning og uddannelse at medvirke 
til at vedligeholde danske golfbaner på bedst mulige måde.
www.greenkeeper.dk

Kontaktinformation
Har du spørgsmål i forbindelse med “Toro Student Of the Year”,
kan de stilles til DGAs formand Martin Nilsson.
Mail: greenkeeper@kgkgolf.dk - Tlf.: +45 4128 4905

STYRK 
DINE KOMPETENCER
OG FREM DIN KARRIERE SOM GREENKEEPER



Udbyttet
1) Finalens vinder vil blive udnævnt ”Toro 
  Student Of the Year” og vil vinde Toro 
  stipendiet. Dette består af et fire ugers 
  ophold og arbejde på St Andrews Links 
  Trusts anlæg i Skotland. Her vil du indgå 
    i greenkeeperteamet og opnå uvurderlig 
  viden og erfaring i drift og pleje på en af 
  verdens bedste golfbaner – viden og er-
  faring, som du kan bruge til at accelerere 
  din egen karriere. Alle omkostninger for-
  bundet med stipendiet afholdes af spon-
  soren Reesink Turfcare DK A/S.
2)2) Alle finalister tildeles et års gratis med-
      lemskab af DGA startende fra udløbsda-
      toen af deres eksisterende medlemskab. 

Udvælgelsesmetode
1) En komite vil forestå tildelingen af prisen ”Toro Student Of 
  the Year 2017”. Komiteen vil bestå af ca. fire personer: 
  Én repræsentant fra DGA, DGUs direktør Morten Back-
  hausen samt to andre fagpersoner.
2) Ud fra alle nomineringer, der opfylder kriterierne, vil komiteen 
    udvælge i alt fem kandidater til at indgå i et finalefelt.
3) Alle fem kandidater inviteres til en finale, der afholdes d. 24.
  august 2017 under “Made in Denmark” på Himmerland 
  Golf & Spa Resort.
4) Vinderen findes ved en individuel interviewrunde.

1) Du skal være under uddannelse på overbygningen til 
      greenkeeper.
2)   Du skal være ansat og bosiddende i Danmark.
3) Vedlagte nomineringsskemaer skal anvendes.
4) Deadline for deltagelse i priskonkurrencen er fredag den 
      5. maj 2017.
5)5) Nomineringen skal sendes til:
  Danish Greenkeepers Association, DGA
  Kirkedalsvej 6
  8732 Hovedgård
  Att.: Vibeke Jensen

Nomineringskriterier
Ansøgninger er velkomne fra alle greenkeepere, der er i gang
med den sidste del af greenkeeperuddannelsen - uddannelsens
trin 2 på enten Vilvorde eller Sandmosen med svendeprøve i en-
ten år 2017, 2018 og 2019 eller fra greenkeepere, der afsluttede 
uddannelsen i det foregående år - år 2016. Det vil sige, at du som 
minimum skal have gennemført uddannelsen til assistentniveau minimum skal have gennemført uddannelsen til assistentniveau 
i kalenderåret 2017. Du kan enten indstilles til prisen af dit uddan-
nelsessted eller din arbejdsplads. Du kan også indstille dig selv.

Kandidater til prisen vil blive vurderet ud fra deres individuelle 
evner samt kompetencer og ikke deres jobtitel. Dommerpanelet 
vil tilstræbe, at alle kandidater har lige chance for succes.

Nu tilbydes du en fantastisk mulighed for at styrke dine fag-
lige kompetencer ved at mødes og konkurrere med landets 
bedste greenkeeperelever om at vinde et betalt fire ugers 
praktikophold på et af verdens bedste golfanlæg.
Denne enestående chance for at accelerere din karriere som 
greenkeeper muliggøres af Reesink Turfcare DK, der gentager 
succesen på sjette år. Finn Nielsen (2012), Mikael Henriksen succesen på sjette år. Finn Nielsen (2012), Mikael Henriksen 
(2013), Gediminas Rudokas (2014), Jesper Bentsen (2015) og 
Jarl Jørgensen (2016) er de tidligere vindere. Er du den næste?

Jarl på Golfer’s Bridge, Old Course,
hul 18 foran St Andrews

”Først, da vi kom ud af lufthavnen i Edinburgh og blev modtaget 
af Gordon Moir [Director of Greenkeeping på St Andrews Links] 
og en St Andrews Links’ minibus gik det op for mig, at jeg rent 
faktisk havde vundet Toro Student Of the Year og nu var på vej 
til noget af det fornemmeste! Jeg kan ikke med ord beskrive 
synet, da vi krydser 1. og 18. fairway på selveste Old Course.

Det var meget svært at sige farvel til St Andrews Links og Det var meget svært at sige farvel til St Andrews Links og 
mandskabet, men jeg håber på, at jeg kan tage af sted som 
frivillig derovre næste år, da jeg synes det er rigtig vigtigt, at 
man som greenkeeper får set og oplevet greenkeeping fra 
et andet perspektiv. 

Der er ingen tvivl om, at denne tur har åbnet døre for mig og vil byde på nye muligheder i fremtiden. Jeg sender 
en stor tak til St Andrews Links og Gordon Moir for en uforglemmelig oplevelse! Jeg vil anbefale alle greenkeeper-
elever, der gør sig overvejelser om at deltage i Toro Student Of the Year, at gøre det. Det er bestemt en titel og elever, der gør sig overvejelser om at deltage i Toro Student Of the Year, at gøre det. Det er bestemt en titel og 
præmie, der er værd at kæmpe for. Præmien består ikke blot af et lærerigt praktikophold, men også en enorm 
anerkendelse fra sine kolleger – og dét varmer meget!

Toro Student Of the Year 2016, 
Jarl Jørgensen, på St Andrews Links
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“Noget af det fornemmeste”


	TSOY - front 2017.compressed
	TSOY - indhold 2017.compressed

