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FUT Studietur 2022 ”Danmark rundt”
Danmark rundt
Oplev og få inspiration til butiks-
optimering, rundvisning på 
fabrikker med den nyeste teknologi 
inden for byggematerialer samt 
workshop og træning af dine 
faglige kompetencer.
Tag med på en fantastisk studietur, 
der bliver faglig, så du bliver 
dygtigere, og social, så du med 
garanti får det sjovt. 

FUT, Mommark Handelskostskole 
og Handelsfagskolen Odder udbyder 
i fællesskab FUT Studietur 2022.

Styrk dit CV
Studieturen udbydes som et valgfrit 
specialefag i supplerende produkt-
kendskab. Du modtager et kursus-
bevis og kan skrive faget på dit CV.

Hvem kan deltage?
Byggemarkeds– og værktøjselever 
fra Mommark Handelskostskole og 
Handelsfagskolen Odder. 

Kun medlemmer af FUT kan 
deltage.

Program
Tirsdag 11. oktober
- Ankomst til skolen kl. 11.00
- Frokost
- Præsentation og undervisning
- ”Rundtur” Den Gamle By
- Middag/Dinner

Onsdag 12. oktober 
- Sweedoor fabriksbesøg
Sdr. Felding

- Troldtekt fabriksbesøg
Troldhede

- Weber ”Hands-on kursus”
”Grilleriet Nr. Sundby”

- Overnatning Aalborg

Torsdag 13. oktober 
- Rockwool fabriksbesøg
- Aalborg Portland fabriksbesøg
- Go-cart/social
- Overnatning Aalborg

Fredag 14. oktober 
- Outline fabriksbesøg
- Afgang mod Skb/Odder
(forventet ankomst kl. 15.00)

Kontakt for spørgsmål
Bo Louring, 
bestyrelsesrepræsentant for FUT
blo@fut.dk, tlf. 40255448

.

Praktisk information 
Undervisere
Jens Mørcholdt,    tlf. 20134593 
Claus Christensen, tlf. 21626136 
Handelsfagskolen Odder

Peter Lenarth, tlf. 61670900 
Mommark Handelskostskole

Mødested
Handelsfagskolen, Rådhusgade 43, 
8300 Odder, tlf. 86541700

Økonomi
Elev på uddannelsen: gratis

Ikke-elev + FUT-medlem: 1995 kr.

Der er 25 pladser, elever har 
førsteprioritet 

Tilmelding
Senest 22. august 2022 
Tilmelding: send en mail til 
tilmelding@aabc.dk
med dit fulde navn. Mrk. FUT

Kontakt
Sandra Kirchert
saki@handelsfagskolen.dk
Tlf. 89363592-89363571

NB. Der tages forbehold for 
programændringer. 

FUT – Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolk er en aktiv brancheforening for elever, funktionærer, selvstændige og leverandører inden 
for trælast og byggemarked. FUT giver dig mulighed for at deltage i spændende fagarrangementer og studierejser. www.fut.dk
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