
 

 

 
Överenskommelse för elitspelare om fritt rangekort och 
spelarersättningar  
 
För att erhålla fritt rangekort och spelarersättning ska du vara med i verksamheten samt finnas 
tillgänglig för aktiviteter anordnade av Junior- och elitkommittén (JEK). Det innebär att du ska 
uppfylla följande punkter: 

 Som spelare från Bro-Bålsta Golfklubb förväntas du uppträda på ett föredömligt och 
sportsligt sätt och alltid i linje med klubbens värdegrund: Glädje – Gemenskap - 
Uppmuntran ger trygghet (se nedan). 

 Delta i specialevent enligt JEKs önskemål. 

 Tillgänglig för Supportermästerskapet. 

 Tillgänglig för Junior-SM eller Lag-SM (alla omgångar). 

 Delta i Bro-Bålsta GKs klubbmästerskap. 

 Hjälpa frivilligkåren vid ett tillfälle (4 timmar). 
 

Övrigt  
Du ska alltid spela i Bro-Bålsta GKs kläder om inte klädsponsor finns. 
 
Ett gott uppträdande innebär 

 att du inte använder onödiga och störande kraftuttryck. 

 att du inte kastar klubban eller slår klubban i marken, bagen, träd m m. 

 att du i i samband med tävling, på banan och förläggningen, avstår från rökning, alkohol 
och narkotiska droger. 

 att du inte i något fall uttrycker dig nedsättande om bana, funktionärer eller medtävlande 
eller motståndare och att du alltid uppträder sportsligt och trevligt. 

 att du klär dig på ett för tävlingen och omständigheterna lämpligt sätt. Bro-Bålsta GKs 
tävlingsdräkt är lämplig klädsel. 

 att du vid sjukdom, skada eller dylikt kontakta tournament director för tävlingen så snart 
som möjligt och lämnar godtagbart skäl till att du uteblir från den tävling du har anmält dig 
till. 

 att du inte avbryter påbörjad tävling eller rond utom vid skäl som finns i golfreglerna. 

 att du som pristagare alltid närvarar vid prisutdelning och att du även deltar om du inte är 
pristagare om det inte ställer till stor olägenhet eller tidsspillan. 

 
Dessa regler gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- och elitkommittén ändras, även 
under pågående säsong. Reglerna innebär inte att spelare som haft tävlingskostnader har en 
ovillkorlig rätt till bidrag. Följs inte detta kontrakt av spelaren kan ersättningen komma att 
reduceras nästkommande säsong.   

  



 
 
 
 
Junior- och elitkommittén är den instans som tar dialogen med spelaren om det är några 
oklarheter gällande aktiviteter och ersättningar 
 
Överenskommelsen har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.  
 
Bro den     /     2020 Bro den     /     2020 
 
………………………………………….. ……………………………………………… 
Oliver May, klubbchef Spelaren 
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 Målsman 
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 Namnförtydligande 
  


