
    

TÄVLINGSBIDRAG utgiftsblankett 
Bidrag ges i enlighet med regler på baksidan (sid 2 (2)). 

 
Namn  :...................................................... 
                 
  

Tävling  :................................……………………………… 
 
Tävlingstyp :........................……………………………………. 
 
Bana  :...............................................................……….. 
 
Speldatum :..........................……Antal hål………………….. 
 
Resultat  :..........................……Placering:...............……… 
 
Startavgift     .............KR     
 
Matkostnad    .............KR     
 
Logi      .............KR     
 
Resa ……..mil x 18 Kr        .............KR     
  
SUMMA      ..............KR KONTO:……….. 
  

Utbetalas till: 
konto nr:………………………… bank:……………………………. 
 
       
..........................................  ........................................................ 
Datum     Underskrift Spelare 
 
 
..........................................................  
Attesteras 
 
 
Utbetalt den:………......…....…av…....………………………  
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Regler för kostnadsbidrag till spelare på Partille GK för deltagande i junior- och elittävlingar i 

GGF / SGF tävlingsprogram. Följande gäller under 2014. 

 

Alla kostnader skall styrkas med kvitto. Bidrag ges efter närhetsprincipen, dvs. vi lämnar 

bidrag efter närmast möjliga spelplats, även om spelare blivit utlottad.  

Bidrag utgår ej vid diskvalifikation eller om spelare ej kommer till start. Bidragsansökan skall 

lämnas till receptionen för attest av JEK-ordf. senast 1 månad efter tävling.  

 

Anmälningsavgift:  ersätts 

Lunch:  ersätts med max. 80:- vid minst 27 hål per dag, eller vid tävling 

över flera dagar med övernattning. 

Middag: ersätts med max. 80:- vid tävling över flera dagar med över-

nattning, eller vid inspel och övernattning dag innan tävling.. 

Logi:  ersätts med upp till 600:-/natt vid tävling över två eller flera 

tävlingsdagar, eller vid inspel dag före tävling. Start skall vara 

godkänd av JEK-ordf. tex. genom tävlingsplanering. 

 Bidrag för logi ges endast för spelare, ej medföljande vuxen. 

Milersättning:  utgår ej vid tävlingar inom distriktet. Vid tävlingar utanför 

distriktet utgår bidrag med 18:-/mil. Samåkning med andra 

deltagare från klubben skall ske om möjligt. Start skall vara 

godkänd av JEK-ordf. t.ex. genom tävlingsplanering. Vid 

lagtävlingar som seriespel, Gbg Golf Cup se anmärkning nedan. 

Vagnhyra:  ersätts ej 

Polletter/Rangekort:  ersätts ej 

Banguide:  ersätts ej 

Inspel:  ersätts ej (inom GGF kan juniorer hänvisa till junior-

överenskommelsen om det ej är fritt inspel) 

Tourkval och –avgifter:  enligt överenskommelse med JEK-ordf. 

 

Ersättningsnivåer: 

GGF order of merit tävling. Bidrag ges för gjorda utlägg upp till max.500 kr. 

Junior Masters Invitational, Skandia Tour distrikt/regional eller annan rankinggrundande 

tävling. Bidrag ges för gjorda utlägg upp till max 1000kr.  

Svenska Minitouren eller Skandia Tour Riks. Bidrag ges för gjorda utlägg upp till 2500:-, vid 

missad kvalgräns max 2000:- 

Nordea Tour eller Skandia Junior Tour Elit. Bidrag ges för gjorda utlägg upp till 3000:-, vid 

missad kvalgräns max. 2500:- 

 

Vid spel i tävling som direkt följd av klubbkval spelad på klubben eller bidragsberättigat 

deltagande på annan klubb ges bidrag efter överenskommelse med JEK-ordf. 

 

Enskild spelare får max. bidrag per säsong enligt individuell överenskommelse. 

 

Anm. vid seriespel: Vid deltagande i seriespel eller andra lagtävlingar ersätts bilresa även 

inom distriktet. Ersätts från hemmet, från klubben endast vid samling där. Kostnader för 

polletter, banguide, mat och logi tas av tränare eller coach. Ersättningar vid seriespel belastar 

ej personlig budget. 
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