
KURSUS I AFBRÆNDING OG 
FÅREHÅNDTERING FOR 
GREENKEEPERE  
Mandag den 17. marts kl 10.00 til                            
tirsdag den 18. marts kl 15.00 på                        
Lystbækgård, Lystbækvej 1, 6990 Ulfborg  

Lær hvordan golfbanen kan plejes 
med fåregræsning og afbrænding 

Får på golfbanerne giver besparelser af 
manskintid og CO2. Flere golfbaner har 
organiseret får til at afgræsse, men mange har  
tilgroet rough, som trænger til afbrænding. 

Greenkeeper Antoine Challe fra Hørsholm 
Golf vil fortælle, hvordan han bruger 
afbrænding og afgræsning på sine baner, og 
hvordan han har fået tilladelse til afbrænding. 

Mons Kvamme fra Lyngheisentret i Bergen vil 
holde fordrag og instruere i  sikkerhed og 
kontrol ved afbrænding. Vi afbrænder begge 
eftermiddage, hvis vejret tillader det. 

Annette Rosengaard Holmenlund holder 
foredrag om praktisk fårepasning. 

Sammen med Fårehyrde Berit Kiilerich, som 
ejer 700 får drevet fra Lystbækgård vil hun 
instruere i håndtering af får med professionelt 
udstyr, hegn, hunde og hyrdestav. 

Mandag Ankomst til Lystbækgård og kaffe 

10.00 -12.00 Fordrag Mons Kvamme 

12.00- 12.30 Foredrag Antoine Challe 

12.30-13.30 Frokost med lokale specialiteter 

14.00 Afbrænding på heden, networking  

17.00 Vi tager hjem og tænder lejr bål på 
heden og griller lam. 

Tirsdag 8.00 Morgenmad 

9.00 -10.00 Foredrag Annette Holmenlund  

10-12.30 Praktisk fårehåndtering Berit 

12.30-13.30 Frokost med lokale specialiteter 

14.00 Afbrænding og afsked 

!

Pris for kursus inklusiv kost på  Lystbækgård kr. 1200 
+ moms, max 15 deltagere. Alle giver en hånd med 
madlavning og afrydning. 

Tilmelding senest 5. marts  til  Berit Kiilerich 
21232984 eller Sheep and Goat Consult 24859917 
email til annette@hyrdetimer.dk 

Kurset er meget af tiden udendørs: Derfor: Medbring 
varmt, lidet brændbart, praktisk og vejrsikkert tøj, 
gode støvler, huer og handsker 

Medbring selv dit overnatningsudstyr Primitiv 
overnatning tilbydes lige udenfor Lystbækgård på 
heden i sovepose/telt/hængekøje. 

Overnatning i cafeens varme kan aftales og koster 100 
kr. pr nat, medbring selv madras og sovepose.       
Først til mølle princippet. 
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