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Planteavlskursus Tyskland  
5.-8. juni 2019 
 
I 1999 var det en tur til Tyskland med besøg hos pløjefri landmænd, som gav inspiration til at danne 
en forening i Danmark - altså FRDK. Der er stadig mange spændende, pløjefri landmænd i 
Tyskland, og vi har planlagt et kursus, hvor vi besøger fem af dem. Det er: 
* Hartwig Callsen i Scheggerott 
* Ulrich Zink i Seidewitz 
* Thomas Sander i Oberwinkel 
* Alexander Klümper i Bias 
* Heiko Lemburg i Holtsee 
 
Kurset starter i Vejle onsdag 5. juni kl. 8.00 og går derfra i bus sydover med første besøg hos 
Hartwig Callsen ikke så langt syd for grænsen. Derfra kører vi til Braunschweig og overnatter. 
Torsdag besøger vi Ulrich Zink og Thomas Sander og ender i Leipzig, hvor vi overnatter. 



Fredag besøger vi Alexander Klümper i Bias og kører igen nordpå til et hotel i nærheden af 
Hamburg. Lørdag kører vi videre til et besøg hos Heiko Lemburg og derfra til Vejle, hvor vi har 
planlagt en ankomst kl. 14, så alle kan nå hjem til at fejre Pinsen.   
 
Prisen for at deltage i delt dobbeltværelse er 4.250 kroner + moms pr. person inklusiv: 
* Kørsel i turistbus fra opsamlingssted og retur 
* Tre nætter på turistklasse hotel med morgenmad  
* Tre aftensmad (uden drikkevarer) 
* Fire frokoster (med/uden drikkevarer) 
* De i programmet nævnte aktiviteter 
* Bidrag til Rejsegarantifonden 
 
Ikke inkluderet: 
* Erhvervs-rejseforsikring (nødvendig for alle landmænd) 
* Afbestillingsforsikring (koster 6 % af rejsens pris og skal bestilles samtidig med fakturering) 
* Tillæg eneværelse 1.200 kroner + moms pr. person 
* Personligt forbrug undervejs 
 
Brug enten blanketten bagerst ved tilmelding eller send samme oplysninger til 
niels@rejsogoplev.dk - og efterfølgende kommer en bekræftelse og faktura 
 

Dagsprogrammet er: 
Onsdag 5. juni 
08.00 Opsamling ved  

Samkøringsplads Vinding Parkeringsanlæg 
Storhaven 9 i Vejle 

09.15 Opsamling ved Poetzsch i Padborg 
 Kørsel videre (afstand ca. 42 km) 
10.00 Besøg hos Hartwig Callsen 

Dorfstr. 19, 24392 Scheggerott 
Medbragt frokost på gården (øl og vand inkluderet)  

13.30  Kørsel videre mod Braunschweig (afstand ca. 354 km) 
19.15 Ankomst til og indkvartering i Braunschweig 
19.45 Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer)  
 
Torsdag 6. juni  
 Morgenmad på hotellet 
07.30 Vi kører fra hotellet (afstand ca. 240 km) 
10.30  Ankomst til Ulrich Zink 

Dorfstr. 14 – 06618 Seidewitz 
12.30 Frokost hos Ulrich Zink (en øl eller vand inkluderet) 
14.00  Vi kører videre (afstand ca. 86 km) 
14.45 Ankomst til Thomas Sander 

Am Park 5 – 08396 Oberwinkel 
17.45  Vi kører videre til Leipzig (afstand ca. 75 km) 
19.30 Ankomst til hotel i Leipzig 
20.15  Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer) 
 



Fredag 7. juni 
 Morgenmad på hotellet 
08.00 Vi kører fra hotellet (afstand ca. 95 km) 
09.30 Ankomst til Alexander Klümper i Bias 
12.30 Vi kører videre og stopper for frokost (afstand ca. 325 km) 
18.30  Ankomst til hotel i nærheden af Hamborg 
19.30  Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer) 
 
Lørdag 8. juni 
 Morgenmad på hotellet 
07.30 Vi kører fra hotellet (afstand ca. 115 km) 
09.00 Ankomst til Gutsverwaltung Harzhof 

Heiko Lemburg 
Harzhof 
24363 Holtsee 
Mobil: 0049-174 1670468 
heiko.lemburg@gmx.de 

11.00 Vi kører videre og stopper for frokost (afstand ca. 185 km) 
14.00 Ankomst til Vejle 
 

 
 



Tilmeldingsblanket for kursus i Tyskland 5.-8. juni 2019  
 
Navn(e) som i det/de anvendte pas: 
 
 
Adresse: 
 
 
Evt. navn og adresse til fakturering: 
 
Mobil:              
 
Fastnet:  
 
E-mail: 
 
Dobbeltværelse sammen med: 
 
Eneværelse (tillæg 1.200 kr. + moms pr. person): 
 
 
Prisen for kurset er 4.250 kroner + moms i delt dobbeltværelse ved mindst 20 deltagere. 
 
Har I/du ikke har en rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring, hvis rejsen betragtes som 
erhvervsrejse), så spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58. Det er meget vigtigt at 
have en gyldig rejseforsikring! Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blive 
MEGET dyrt. 
 
Afbestillingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge 
af sygdom mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af kursets pris. 
Spørg gerne herom. 
Efter modtagelse af faktura skal betaling ske umiddelbart til konto 5470 1819422. Før modtagelse 
af betaling er tilmelding ikke gældende.  
Er turen overtegnet eller aflyses den, får du din betaling retur. Ved annullering indtil 7 dage efter 
bekræftelse af bestilling er der et annulleringsgebyr på kr. 1.500 pr. person og evt. 
afbestillingsforsikring er tabt. Ved annullering senere er alt tabt. Ved for sent fremmøde på 
afrejsedagen mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte oplysninger 
om navne, adresser med videre. 
Yderligere oplysninger hos Niels Damsgaard Hansen, e-mail niels@rejsogoplev.dk  
eller mobil 51 41 71 58 


