
För att erhålla ersättning i form av tävlingskostnader skall spelaren  

 
Nedan finns alternativ på aktiviteter som är ersättningsgrundande. 3 st skall uppfyllas.  

• Spelaren ska delta i Klubbens Klubbmästerskap.  

• Delta i dagar där klubben gör en insatts för juniorverksamheten ( skoldag, tjejdag mm) 

• Foundraiser (Clinic, spel på banan, lunch) (Herr och Damlag) 

• Hjälpa till vid golfevent (i samarbete med kansliet) 3 dagar á 8 timmar 

• Spelare 18 år och yngre ska spela Teen Tour som prio 1. 

• Spelaren ska uppfylla punkterna under rubriken ”Uppträdande”. 

• Delta i Klubbmästerskapen 18 hålaren eller 9 hålaren (obligatorisk om inte annan 

överenskommelse med Ordförande gjorts) 

• Hjälpa Frivilligkåren om du blir tillfrågad 

 

 

JEK kommer att ha verktyg för uppföljning av genomförda ersättningsbaserade aktiviteter 

per individ. 

Om spelaren inte genomför överenskomna aktiviteter enligt ovanstående 

utbetalas ingen ersättning för säsongen. 

Ersättningar Alt 1  

• Maxbelopp som en professionell spelare kan erhålla i tävlingsersättning under en säsong är 

10.000 kronor fördelat enligt beslutade ersättningsnivåer för de olika tävlingarna. 

• Maxbelopp som en Amatörspelare kan erhålla i tävlingsersättning under en säsong är 8.000 

kronor fördelat enligt beslutade ersättningsnivåer för de olika tävlingarna 

• Rangekort ingår 2020 för det som skriver på kontraktet och uppfyller avtalet 

• Det åligger spelare och eventuella medspelare från klubben att vid varje tillfälle söka bästa 

möjliga ekonomiska lösning för sina tävlingskostnader, vilket bland annat innefattar 

samåkning i största möjliga omfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ersättningar Alt 2  

• En professionell spelare kan erhålla 14000kr vid Kval/tävling till/vid större tourer som 

Europatour, Web.com, Asian touren mfl. Uppvisande av Kvitto krävs 

• Maxbelopp som en Amatörspelare kan erhålla i tävlingsersättning under en säsong är 8.000 

kronor fördelat enligt beslutade ersättningsnivåer för de olika tävlingarna 

• Rangekort ingår 2020 för det som skriver på kontraktet och uppfyller avtalet (se avtal för 

rangkort) 

• Det åligger spelare och eventuella medspelare från klubben att vid varje tillfälle söka bästa 

möjliga ekonomiska lösning för sina tävlingskostnader, vilket bland annat innefattar 

samåkning i största möjliga omfattning. 

 

Uppträdande 

En spelare från Bro-Bålsta Golfklubb förväntas att uppträda på ett föredömligt och sportsligt 

sätt och alltid i linje med klubbens värdegrund; Glädje, Gemenskap, Uppmuntran ger 

trygghet. 

Till gott uppträdande hör: 

• Att inte uttrycka onödiga och störande kraftuttryck 

• Att inte kasta klubbor eller slå klubbor i mark, träd, bag mm 

• Att i samband med tävling på banan och förläggning avstå från rökning, alkohol och narkotiska 

droger. 

• Att inte i något fall uttrycka sig nedsättande om bana, funktionärer eller 

medtävlande/motståndare och att alltid uppträda sportsligt och trevligt. 

• Att klä sig på ett för tävlingen och omständigheterna lämpligt sätt, Bro-Bålsta GK:s 

tävlingsdräkt är lämplig klädsel. 

• Att vid sjukdom, skada och dylikt kontakta TD för tävlingen så snart som möjligt och lämna 

godtagbart skäl för att utebli från den tävling spelaren har anmält sig till. 

• Att inte avbryta påbörjad tävling eller rond utom vid skäl som finns i golfreglerna. 

• Att som pristagare alltid närvara vid prisutdelning och att även delta 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- & elitkommittén ändras, även under 

pågående säsong. Reglerna innebär inte att spelare som haft tävlingskostnader har en ovillkorlig rätt 

till bidrag.  

 

JEK är den instans som tar dialogen med spelaren om det är några oklarheter gällande aktiviteter 

och ersättningar. 



Följs inte detta kontrakt av spelaren kan ersättning nästkommande säsong komma att reduceras.   

Övrigt  

Redovisning av tävlingsbidrag måste ske senast två veckor efter aktuell tävling. Detta ska göras på 

blankett ifylld tillsammans med originalkvitton som lämnas in till kansliet 

 

Ersättningsnivåer  
Amatörspelare 

 tävlingar och tourer 

 

SGDF ROOKIE TOUR 

SGDF Rookie tour spelas över fem omgångar plus final. 

Bro-Bålsta GK ersätter: anmälningsavgift, greenfee vid inspel, banguide 

 

TEEN CUP 

Gruppkval spelas en gång per år och de som kvalificerar sig erhåller ersättning enligt 

följande, genomförs gemensamt inspel förutsätts att spelaren är med på detta. 

Bro-Bålsta GK ersätter: Anmälningsavgift, banguide. 

 

Regionkval spelas en gång per år och de som kvalificerar sig erhåller ersättning enligt 

följande, genomförs gemensamt inspel förutsätts att spelaren är med på detta. 

Bro-Bålsta GK ersätter: Anmälningsavgift, banguide. 

 

Riksfinal spelas en gång per år och de som kvalificerar sig erhåller ersättning enligt följande.  

Bro-Bålsta GK ersätter: Anmälningsavgift, banguide, boende och resekostnad till ett belopp 

om max 1000 kronor. 

 

TEEN TOUR 

Teen Tour First finns på en spelplats vid varje omgång, totalt sju omgångar plus final. 

Bro-Bålsta GK ersätter: Anmälningsavgift, banguide 

 

Teen Tour Future finns på åtta spelplatser vid varje omgång, totalt sju omgångar. 

Bro-Bålsta GK ersätter: Anmälningsavgift, banguide. 

 

Teen Tour Elite finns på tre spelplatser vid varje omgång, totalt sju omgångar. 

Bro-Bålsta GK ersätter: Anmälningsavgift, banguide, boende och resekostnad till ett belopp 

om max 1.000 kronor. 



 

JUNIOR MASTERS INVITATIONAL (JMI) 

JMI-tävlingar hålls på ett flertal platser under året. 

Bro-Bålsta GK ersätter: Anmälningsavgift, banguide, boende och resekostnad till ett belopp 

om max 1000 kronor. 

 

ÖPPNA RANKINGGRUNDANDE TÄVLINGAR I SVERIGE 

Bro-Bålsta GK ersätter: Anmälningsavgift, banguide. 

 

FUTURE SERIES 

Bro-Bålsta GK ersätter: Anmälningsavgift, banguide, boende och resekostnad till ett belopp 

om max 1.000 kronor. 

 

SG TOUR, NGL Nordic Golf League 
Bro-Bålsta GK ersätter: Anmälningsavgift, banguide, boende och resekostnad till ett belopp 

om max 1000 kronor. 

 

ANNIKA INVITATIONAL EUROPE 

Bro-Bålsta GK ersätter: Anmälningsavgift, banguide, boende och resekostnad till ett belopp 

om max 1000 kronor. 

 

 

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR OCH TOURKVAL 

För att ersättning ska utgå ska överenskommelse göras INNAN tävling med Junior- & 

elitkommittén. Var ute i god tid så att kommittén ges möjlighet till ett väl underbyggt beslut. 

 

 

 

 

Att tänka på inför tävling  

 

Tävlingsplanering 
Att planera vilka tävlingar som ska spelas är en del i att vara tävlingsspelare, en viktig del om 
spelaren vill nå framgång, orka och må bra.  
Huvudtour för alla juniorer är Teen Tour, där finns bra tävlingar och likvärdigt motstånd. 
Utöver Teen Tour finns Junior Masters Invitational (JMI) och Teen Cup, även där är 
förutsättningen god att spela mot likvärdigt motstånd.  
 



För balans tänk gärna 25% mot lättare motstånd, 50% mot likvärdigt 
motstånd och 25% mot svårare motstånd. 
Vid tävlingsplanering, börja med att skriva in Teen Tour, Supportermästerskapet, 
sommarlägret och Lag SM Juniorer. Planera därefter in övriga tävlingar och gör det med 
tanke på att få balans mellan träning, tävling och vila. 
 
Kostnader för vilka bidrag söks ska styrkas med bifogade originalkvitton, kan kvitton inte 
uppvisas utgår inget bidrag. 
 

 

Övrigt  

Redovisning av tävlingsbidrag måste ske senast två veckor efter aktuell tävling. Detta ska göras på 

blankett ifylld tillsammans med originalkvitton som lämnas in till kansliet 

Klubben ersätter inte resekostnader för inspel om inte annat anges ovan.  


