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Julestjerner,
julestjerner og atter julestjerner!
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Årets bedste
netværks/skitur
08.01.2020 - 11.01.2020

Tilmeld dig straks!

IPM Essen 
28.01.2020 - 31.01.2020

1 dags udflugt med DUG

DUG Fyn pyntede
Det Fynske Dyrskue 2019

Kom in de Kas
03.04.2020 - 05.04.2020 

3 dages udflugt med DUG
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Modtag DUG-bladet 
på mail
Vi vil gerne prøve at udsende DUG bladet på mail til jer, og i den 
forbindelse  har vi brug jeres mail adresse. Send den gerne med det 
samme, tak.

Send venligst dit medlemsnummer og din mail adresse til info@dug-
danmark.dk  
Sendes på mail sådan her:      nr. 204      xxx@mail.dk
Medlemsnummer står bag på bladet, nummeret oven over adressen.

På forhånd tak

Spar penge, tid og kræfter
med Visser Pic-O-Mat...
Det mest avancerede automatiske
prikle-/potte.system i verden

• Kan køre med alle pottemaskiner,
som findes på markedet

•Høj kapacitet, max. ca. 8.000 i timen

•Oppotning i trays eller i potter på bånd

•Hurtig programskift

•Skånsom over for planter

Pic-O-Mat systemet giveren ensartet og perfekt oppotningdirekte fra hulbakke

Steenbek A/S
Korden 15 · 8751 Gedved
Tlf. 86 26 09 44 · Fax 86 26 09 90

Nr. 3 oktober 2019

DUG-Bladet
Den Unge Gartner
Udgives af foreningen
Den Unge Gartner

Redaktør/webmaster:
Mads Blach Madsen
Mobil. 27 29 13 91
Mads2088@hotmail.com

Adresseændringer /
Ind- og Udmeldelser:
Torben Møller
Harevænget 5
8450 Hammel
tlf. 86 96 32 82
torbenm@sol.dk

Oplag: 250 stk.
Prepress/tryk
Kosmos Grafisk ApS
tlf. 66139075

Landsformand:
Paw Hjortsballe Aamand 
Lumby-Tårupvej 54
5270 Odense N
Mobil: 27572673
aamanden@mail.dk

Kontaktpersoner:

DUG Sjælland
Adam Lentz
Mellemsvinget 3
3010 Ølsted
Tlf. 49 15 16 15
Mobil. 30 31 10 16
adamlentz@ofir.dk

DUG Jylland
Torben Møller
Harevænget 5
8450 Hammel
tlf. 86 96 32 82
torbenm@sol.dk

DUG Fyn
Paw Hjortsballe Aamand 
Lumby-Tårupvej 54
5270 Odense N
Mobil: 27572673
aamanden@mail.dk
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DUG – Landsforening
Paw Hjortsballe Aamand 
Lumby-Tårupvej 54· 5270 Odense N
Mobil: 27572673 · aamanden@mail.dk

 GASA Young Plants

Logistikvej 4
DK-5250 Odense SV
t: +45 65 48 12 00
f: +45 65 48 12 01

e: info@gasayoungplants.dk  

www.gasayoungplants.dk

GASA GROUP Denmark A/S

Logistikvej 4
DK-5250 Odense SV
t: +45 65 48 12 00
f: +45 65 48 12 01

e: mail@gasagroup.com  

www.gasagroup.com

CVR-nr.: 25442024 
VAT (Export): DK11896251
VAT (Import): DK25442024

Årstidens småplanter, fra de 
førende producenter

• Viola 
• Staude småplanter
• Osteospermum
• Pelargonium
• Grønne planter

GASA GROUP Denmark A/S

Logistikvej 4
DK-5250 Odense SV
t: +45 65 48 12 00
f: +45 65 48 12 01

e: mail@gasagroup.com  

www.gasagroup.com

CVR-nr.: 25442024 
VAT (Export): DK11896251
VAT (Import): DK25442024

Spørg os og få det du ikke kan se

GASA GROUP Denmark A/S
Logistikvej 4DK-5250 Odense SVt: +45 65 48 12 00f: +45 65 48 12 01e: mail@gasagroup.com  

www.gasagroup.com
CVR-nr.: 25442024 

VAT (Export): DK11896251
VAT (Import): DK25442024
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BOWLING
med DUG Fyn
– Det tager kegler
Torsdag d. 10. oktober kl. 18.00

Torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 18.00
i Otterup Hallerne, Stadionvej 50, 5450 Otterup.
Et hyggeligt arrangement om aftenen, hvor vi samles om et spil bowling. 
Vi vil starte ud med en times bowling og derefter samles vi til spisning.
Her er plads til nybegyndere og garvede spiller. 
I prisen er der inkluderet bowling mad og 1 øl/sodavand 

Pris: 
100kr for medlem
150kr for ikke medlem 

Tilmeldingsfrist:
Først til mølle og senest d. 5. oktober

Vel mødt

DUG Fyn
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DUG – Fyn
Paw Hjortsballe Aamand
Lumby-Tårupvej 54 · 5270 Odense N
Mobil: 27572673 · aamanden@mail.dk

Er du også vild med jul og især julestjerner?
Så vil vores julestjerne-arrangement i samarbejde med GASA Young Plants helt sikkert været 
noget for dig.

Turen går til GASA’s nye domicil i Højme, hvor vi har fået mulighed for at komme ud og se en 
udstilling af de mest anvendte julestjerner sorter, samt testsorter fra Dümmen Orange.
Foruden at vi rigtig kan komme i julestemning, så har vi ekstraordinært fået tilbudt en rundvis-
ning på det nye GASA. Her vil vi høre om deres arbejde og udvikling i huset mm.
Dette arrangement, er i forlængelse af DUG Fyns Julevandring.

Lyder dette arrangement som noget for dig?
Så sæt kryds i kalenderen d. 16. november.
Da GASA Young Plants vil være vært for lidt julehygge, så er tilmelding at foretrække. 

Tilmelding kan ske til Asbjørn Christensen på
mail: brageland@jubii.dk eller på mobil: 23 23 90 36
senest d. 10. november.

Er du også
vild med især
julestjerner?
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Årets bedste
netværks/skitur
08.01.2020 - 11.01.2020
Dette er en social tur til Obertauern i Østrig. Den byder på 100 
km rigtig gode pister, 26 moderne lift anlæg og er et af Østrigs 
mest snesikre skiområder. Indlogering på Hotel Regina. 

Det følger med:
Fly tur/retur med Norwegian
Transfer Salzburg - Obertauern
Hotel med morgenmad
3 dages liftkort

Medlemspris: 4800 kr  

Afrejse onsdag 8 januar 2020 med fly fra Kastrup til Salzburg kl. 11.40
Hjemrejse lørdag d. 11 januar 2020 med fly fra Salzburg kl. 21.40

Tilmelding og yderlig info: 
Morten Krage tlf. 20801115 mail : mfremad@gmail.com ,
Per Bystrup 24619575 p.bystrup@mail.dk
eller Jakob Christensen tlf. 28878820 mail: jc@fashionflowers.dk

Tilmeld dig straks!

IPM Essen 
28.01.2020 - 31.01.2020

1 dags udflugt med DUG

Det er en kæmpe messe i Tyskland, som giver et bredt billede af gartnerfaget. Der er mange 
forskellige udstillere fra 46 forskellige lande, der viser deres grene af gartnerfaget frem. Alt 
fra blomsterbindere, biologisk bekæmpelse til de nyeste maskiner og plantenyheder bliver 
vist frem her. 
Vi kører derned i bus aftenen før dvs. torsdag d. 30. januar, er på messen hele fredagen d 
31. januar, og kører hjem igen efter messen. Når vi ankommer om morgenen vil der være 
morgenmad på messen.  
Pris:

Gratis for medlemmer,
500 kr for ikke medlemmer
Tilmeldingsfrist:
Dagen før til Asbjørn
på: 23 23 90 36

Vel mødt i bussen
Den Unge Gartner
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Netværkstur 2020

Font: Lucida Sans 
Modificeret bogstavsbredde og geometri på G

Pantone 1795
c:0  m:96  y:90  k:0
r:205  g:32  b:44

Pantone 364
c:78  m:4  y:99  k:47
r:66  g:119  b:48
HTML: 427730

Hvis det er nødvendigt at uddybe forkortelsen, 
kan ovenstående signatur bruges i nedderste 
højre hjørne.

Logo anvendes på lyse 
baggrunde. 
Ved farverige baggrunde 
benyttes logoet med sot blomst.
Ved meget mørke baggrunde 
gøres teksten hvid.

Selve bomærket kan benyttes 
for sig selv enten i rød eller 
grøn.

Julevandring - GASA

Handelspladsen



DUG Fyn pyntede
Det Fynske Dyrskue 2019
Tak til sponsorerne
Igen i år sørgede DUG Fyn for, at der blev pyntet pænt op på Det Fynske Dyrskue. Der skal 
i de forbindelse lyde en stor tak til følgende gartnerier, der har sponsoreret planter: PKM, 
Rosa Danica, Landstedet, Fashion Flowers, Nordfyn, Rosborg, By Growers, Trekanten, Møl-
lerhøj.

Det Fynske Dyrskue fandt sted d. 14.-16. juni 2019

Hvert år åbner de hollandske gartnerier dørene op og invitere alle med ind på rundvisning. 
Kom in de Kas ses som en familie festweekend for både store og små og stemningen er altid 
i top! Det er en stor oplevelse at gå rundt i ”glasbyerne” og se hvor dygtige de hollændere 
jo er til at dyrke en stor varietet af planter. Vi overnatter på hotel med morgenmad og bevæ-
ger og i samlet flok ud og kigger på et udvalgt gartneriområde med noget for enhver smag 
indenfor gartneribranchen. Det endelige program vil komme en uge før afrejse. 

Max plads til 16 personer. 
Pris: 750 kr for medlemmer og 1500 kr for ikke medlemmer

Se mere på www.komindekas.nl
Tilmeldingsfrist: 20. marts 2020 til Morten eller Asbjørn

Tilmelding til :
Morten Krage Asbjørn Kristensen
Tlf.: 20 80 11 15 Tlf.: 23 23 90 36
Mail: mfremad.gmail.com Mail: brageland@jubii.dk

Kom in de Kas
03.04.2020 - 05.04.2020 

3 dages udflugt med DUG
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Så er det tid til den årlige DUG bowlingaften, 
igen i år forsøger vi os med bowling og go’mad.
Der er kommet ny buffet, nu også med dessert buffet.
Vi har lejet et antal baner i Bowl´n’Fun, Århus.
 
Aftenen starter med en lækker buffet i restaurant The Grill, 
efterfulgt af en times bowling.

Pris:
Medlemmer: 100 kr.
Ikke medlemmer: 200 kr.
Tilmelding senest d. 16. oktober til:
Torben Møller: torbenm@sol.dk eller 20809563

Adresse: Bowl n’ Fun, Skanderborgvej 226, 8260 Viby J.

 

 

Bowling med DUG
Tirsdag d. 29. oktober kl. 18.00
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DUG – SjællandDUG – Jylland
Torben Møller · Harevænget 5 · 8450 Hammel
Tlf. 86963282

GA
RT

NE
RNES FORSIKRING

GRUNDLAGT I 1908
 

�elkommen � l et kundeejet selskab 
hvis eneste formål er at varetage dine interesser

Klik ind på
www.garfors.dk 

Og fi nd din lokale kundebetjener

�O�E�KONTOR � STR�ERGA�E �� � ���� TAASTR�� � KONTAKT OS �� � �� �� �� �� � �AI� � GAF�GARFORS.�K 

GARTNERNES FORSIKRING
FORSIKRINGER TIL PRIVAT OG ERHVERV 

EL

VVS

DATA

GARTNERI

Kort responstid er alfa og omega 
Du skal vælge Anderup GARTNERISERVICE, fordi vi har døgnvagt med 
hurtig responstid. 

Hedelundvej 10  ·  Odense
Tlf. 66 18 97 56  ·  Anderup.dk 

El og Klima      
Varmeeanlæg
Smedearbejde
Vandingsanlæg

Vi rykker hurtigt ud!
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Pindstrup-substrater  
med Forest Gold

Mere ensartede planter og hurtigere roddannelse 
Forest Gold fra Pindstrup er træfibre, som er designet til brug i substrater,  
og som blandes med Pindstrup-sphagnum. Blandinger med Forest Gold giver

–  forbedret vandfordeling og tør overflade
–  bedre luftindhold og dræn
–  sundere rødder og bedre vækst
–  mere ensartede planter
–  kortere produktionstid

Forest Gold er godkendt til økologisk produktion

Kontakt os og hør, hvordan Forest Gold  
kan forbedre din produktion:

Henry Fruekilde
4075 1415

Torben Møller
2080 9563

annonce_DUG_210219_press.indd   1 21/02/2019   10.36.50

DUG ønsker alle 
læsere et godt
efterår.



  Husk at tilmelde dig i god tid!
 10. oktober 2019 Bowlingtur
 16. november 2019 Julevandring - GASA
 8.-11. januar 2020 Netværkstur på ski.
 30.-31. januar 2020 IPM messen i Essen.
 3.-5. april 2020  Kom in de Kas, Holland

 29. oktober 2019 Bowling

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Rugårdsvej 46C  /  Postbox 330  /  5100 Odense C  /  
Tel 65 48 73 00  /  Fax 66 14 84 65  /   

info@pkrevision.dk  /  www.pkrevision.dk  /

Ring på 65 48 73 00 og hør  
hvordan du får statsautoriseret 
rådgivning i øjenhøjde

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Rugårdsvej 46C  /  Postbox 330  /  5100 Odense C  /  
Tel 65 48 73 00  /  Fax 66 14 84 65  /   

info@pkrevision.dk  /  www.pkrevision.dk  /

Ring på 65 48 73 00 og hør  
hvordan du får statsautoriseret 
rådgivning i øjenhøjde

 Fyn

 Jylland

Afsender:
Den unge gartner
v/Torben Møller
Harevænget 5
8450 Hammel

Husk! Næste deadline d. 1. december 2019


