
    

 

Informationsblad för juniorer som ingår i 

”tävlingsgrupperna” på Partille Golfklubb 
 
Partille GK:s (JEK) har beslutat att stödja juniorerna i tävlingsgrupperna genom att erbjuda vissa 
förmåner/subventioner (se bilaga). Juniorer (alternativt föräldrar till juniorer som inte fyllt 18 år) 
förutsätts acceptera nedan nämnda, till förmånerna knutna, villkor: 
 

 Samtliga spelare i tävlingsgrupperna får av Partille GK tränarledd utbildning, ekonomiskt 
bidrag och andra förmåner enligt beskrivning i bilaga. 

 All träning och andra träffar sker med närvaroplikt. Giltig frånvaro rapporteras i god tid. 
Samling sker 10 minuter före utsatt tid och vid träning skall spelaren vara uppvärmd.  

 Spelaren skall i samråd med tränare upprätta målsättning och göra tävlingsplanering för 

säsongen. Målsättningen inlämnas och tävlingsplaneringen visas upp senast 30/4-2017.  

 Spelare i truppen är klubbens ansikte utåt och skall vara ett föredöme för klubbens juniorer 
och andra medlemmar. Bruk av alkohol eller andra droger är således inte förenligt med 
utövandet av sporten vare sig det gäller träning, läger eller tävlingar. 

 Spelaren uppträder i vårdad klädsel och vid seriespel i klubbdräkt. 

 Spelaren skall följa informationen på anslagstavlor, via e-post och SMS. 

 Spelaren förbinder sig att delta i aktiviteter för klubben enligt bilaga. 

 Spelaren får ersättning för kostnader vid seriespel och andra tävlingar enligt bilaga. 

 Spelaren accepterar att JEK kan flytta spelare både upp och ner i träningsgrupperna under 
säsongen. Om spelaren tas bort ur grupp på grund av olämpligt uppträdande, frånvaro vid 
träning och tävling/seriespel utan giltigt skäl etc. kan JEK besluta om debitering av klubbens 
kostnader för kläder, läger etc.  

 För det fall spelaren tecknat särskilt avtal med JEK, ersätts dessa villkor av villkoren i sådant 
avtal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Bilaga till Informationsblad för juniorer som ingår i ”tävlingsgrupperna” på Partille GK 
 
 
Partille GK erbjuder: 
 

 Gruppträningar utomhus två gånger per vecka under perioden april-oktober 
 c:a 30 timmar lektionstid:      Värde: ca 3500 kr 

 Subventionerad gruppträning under vintern, december-mars:   Värde: ca 400 kr 

 Tävlingsbidrag för tävlingar inom regionen:    Värde: ca 800 kr 

 Lagdress – bör användas vid tävlingar:     Värde: ca 600 kr 

 Helt fria rangebollar (personligt)       Värde: obegränsat 

 4 st privatlektioner hos klubbens PRO till ett subventionerat pris à 100kr. Värde: ca 900 kr 

 Vårläger subventioneras;                Värde: ca 500 kr 

 och höstläger subventioneras      Värde: minst 1000 kr 

 Utvärdering av uppsatta mål i samband med säsongsavslut 
 

 
Spelaren förväntas: 
 

 Betala fastställd träningsavgift 

 Delta i den träningsverksamhet som klubben anordnar och med minst 75% närvaro 

 Delta i de lagtävlingar som spelaren blir uttagen till och spela övriga av JEK/pro/klubb anvisade 
tävlingar 

 Upprätta tävlingskalender, sätta upp säsongsmål och verka aktivt för att dessa mål uppnås 

 Delta vid säsongsavslutningen och om möjligt hjälpa till vid övriga junioraktiviteter 

 Delta i schemalagd bollplockning (2-3ggr per år)  

 Delta i Juniorpokalen (i möjligaste mån) 

 Delta i aktiviteter för att samla in pengar som t.ex. brickförsäljning 
 
 
Återbetalningsskyldighet: Om spelare bryter mot dessa villkor, byter klubb (under pågående säsong) 
eller på något annat sätt avhåller sig från att fullgöra sina skyldigheter, kan spelare bli 
återbetalningsskyldig för de subventioner eller bidrag spelaren fått under innevarande år. 
 
Förtydligande avseende ekonomiskt bidrag. 
För att tävlingsbidrag skall kunna utbetalas skall bifogad bidragsblankett vara korrekt ifylld. Bidrag 
betalas ut mot inlämnande av kvitto. Se baksida på blanketten för förtydligande av bidrag vid olika 
tävlingar mm. 
 
Övrigt: 
Om spelare utan giltigt skäl uteblir från schemalagd bollplockning, skall spelaren kompensera detta 
genom att plocka vid ytterligare två anvisade tillfällen, samt att JEK drar 250 kr/gång som spelaren 
uteblivit från bollplockning från beviljad tävlingsersättningssumma. Om maximal ersättning redan 
betalats kan JEK komma att fakturera 250 kr/gång.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

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

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

Tävling  :................................……………………………… 
 
Tour :........................……………………………………. 
 
Bana  :...............................................................……….. 
 
Speldatum :..........................……Antal hål………………….. 
 
Resultat  :..........................……Placering:...............……… 
 
Startavgift     .............KR     
 
Matkostnad    .............KR     
 
Logi      .............KR     
 

Resa ……..mil x 18 Kr        .............KR  OBS! Endast seriespel    
  
SUMMA      ..............KR 
  

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 2017: 
 
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.  
 
Följande ersätts: 
 
Anmälningsavgift:  ersätts 
 
Lunch:  ersätts med max. 100:- vid minst 27 hål per dag, eller vid tävling över 

flera dagar med övernattning. 
 

Middag: ersätts med max. 150:- vid tävling över flera dagar med övernattning, 
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 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 2000:-. 
Nordea Tour eller Skandia Junior Tour Elit: Bidrag ges för gjorda utlägg upp till 2500:-, vid missad 
kvalgräns max. 2000:- 
 
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. Samåkning skall ske. Ersättningar vid seriespel belastar ej 
personlig budget. 
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