Tävlingsbidrag 2018
Örebro City Golf & CC J&E
Information om bidrag vid singeltävlingar för juniorer upp till 21 år,
proffsspelare 22-23 år samt proffs 24 år<.
Förutsättningen för att tävlingsbidrag ska utbetalas är att spelare lämnat in och
fått sitt preliminära tävlingsprogram godkänt av coach/mentor/tränare innan
2018-04-22 (gäller spelare i TP-koncepten och Utvecklingsteam och
proffsspelare), och uppfyller åtaganden enligt spelarkontraktet.
Våra olika bidrag


Startavgift betalas av spelaren kontant (kvitto bifogas tävlingsbidragsblanketten).



Milbidrag utgår med 10:-/mil för tävlingar som ligger minst 10 mil från
bostaden. Gäller tur och retur Mosjö/Gustavsviksbanan/hemadresstävlingsbana. Inget bidrag för resor mellan boende och bana under själva
tävlingen. Tågbiljett ersätts högst med det som motsvarar milbidraget.
Den som kör vid samåkning erhåller utökad pott för bidrag på så sätt att
milbidraget delas på antalet passagerare. Dessa pengar tas från den pott
de medresande har. Glöm ej att skriva vilka som samåkt med dig!
För utlandstävlingar utgår ersättning för tur och retur till flygplatsen i
Sverige.
Alla resor ska genomföras enligt vår trafiksäkerhetspolicy (se bilaga
Trafiksäkerhetspolicy ÖCG & CC).



Övernattningsbidrag utbetalas mot uppvisande av kvitto enligt nedan.
Logi betalas av spelaren kontant, ej faktura till klubben. Bidraget är 300:/natt. Bidrag utgår för tävlingsdagarna samt en inspelsdag. Tävlingen
måste ligga minst 10 mil bort enkel resa för att bidrag för logi ska betalas
ut.
Milbidrag istället för övernattningsbidrag godkännes med högst 300:-/dag
för resa mellan hemmet och banan under tävlingsdagarna. (Minst 10 mil
enkel resa.)
Bidragen gäller för spel på Skandia Tour Elite & Future, Skandia Cup, JMI,
Oakley Tour, Nordea Tour Future Series, Swedish Golf Tour, Nordic Golf
League & LETAS.

Bidragsnivåerna följer den nivå man tävlar på
Gemensamt för alla nivåer är att kvitton på utlägg måste bifogas
bidragsblanketten för att bidrag ska utbetalas.
Nivå 1: Distriktstävlingar och lokala tävlingar
Vi vill uppmuntra spelare att komma ut och tävla. Vi betalar startavgifterna
för spel på Skandia tour First och vissa andra lokala juniortävlingar tex
Mathias Grönberg Trophy.
Bidrag betalas ut efter inlämnande av kvitto på startavgift. (Ej boende)
Nivå 2: Upp till Skandia tour Future, Skandia Cup regionfinal
Max 3000 kr per år.
Max betalas 500 kr/tävling ut.
Bidrag betalas ut efter inlämnande av kvitto på startavgift + ev boende.
Nivå 3: Upp till Skandia Cup riksfinal, JMI
Max 6000 kr per år
Max betalas 1000 kr/tävling ut.
Bidrag betalas ut efter inlämnande av kvitto på startavgift + ev boende.
Nivå 4: Upp till Skandia tour elit och Oakley tour
Max 10 000 kr per år.
Max betalas 1500 kr/tävling ut.
Det krävs minst 5 tävlingar på en nivå av minst Oakley tour under säsongen
för att få ut ersättning på max 10 000 kr. Spelar man färre tävlingar utgår en
ersättning på max 1000 kr/tävling och 6000 per år. (Nivå 3)
Bidrag betalas ut efter inlämnande av kvitto på startavgift + ev boende.
Nivå 5: Upp till Nordea Future series, Swedish Golf Tour Winter series
Max 13 000 kr per år.
Max betalas 1500 kr/tävling ut.
Det krävs minst 5 tävlingar på en nivå av minst Nordea Future series under
säsongen för att få ut ersättning på max 13 000 kr.
Spelar man färre än 5 tävlingar utgår en ersättning på max 1500 kr/tävling och
max 10 000 kr per år. (Nivå 4)
Bidrag betalas ut efter inlämnande av kvitto på startavgift + ev boende.
Nivå 6: Upp till Nordic Golf League/Swedish Golf Tour och LET access
series
Max 18 000 kr per år.
Max betalas 3000 kr/tävling ut.
Det krävs minst 5 tävlingar på nivå 6 under säsongen för att plocka ut
ersättning på max 18 000 kr
Spelar man färre än 5 tävlingar på Nordic golf league/Swedish Golf Tour tour
är det fortfarande 1500 kr/tävling som betalas ut per tävling och max 13 000
per år. (Nivå 5)
Bidrag betalas ut efter inlämnande av kvitto på startavgift + ev boende.

Nivå 7: Upp till Challenge tour och likvärdiga tournivåer
Max 24 000 kr per år.
Max betalas 4000 kr/tävling ut.
Det krävs minst 5 tävlingar på nivå 7 under säsongen för att plocka ut
ersättning på max 24 000 kr
Spelar man färre än 5 tävlingar på nivå 7 är det fortfarande 3000 kr/tävling
som betalas ut per tävling och max 18 000 per år (Nivå 6).
Bidrag betalas ut efter inlämnande av kvitto på startavgift + ev boende.
Uppmuntrande ersättningar för kval:
På nivå 5 och 6 uppmuntrar vi till kval. Antingen till Nordic Golf League eller
till Europatouren. Man får välja vilket kval man vill spela men ersättningen
utgår till max 3000 kr per år. På nivå 7 betalas ingen ersättning för kval ut.
Utbetalning av tävlingsbidrag
Tävlingsbidrag utbetalas vid 2 tillfällen under 2018, juli och november.
Första utbetalningen sker till spelare som jobbat minst 10 timmar åt klubben
med aktiviteter som godkänts av J&E kommittén (se Spelarkontrakt).
Andra gången sker efter säsong, november. Utbetalning sker till spelare som
gjort 20 timmar totalt under året med aktiviteter som godkänts av J&Ekommittén.(Se Spelarkontrakt)
Full utbetalning andra gången sker endast om J&E kommittén har pengar kvar i
sin budget, annars sker procentuell utbetalning av det som finns kvar.
Separat blankett fylls i och ska vara klubben tillhanda senast 14 dagar efter
genomförd tävling för att utbetalning ska ske. Kvitton bifogas.
Krav från klubben på spelaren för att denne ska få tävlingsbidrag:
Detta är ett förtydligande av de villkor som finns angivna i kontrakten
1. Spelaren åtar sig att representera Örebro City Golf & CC år 2018.
2. Spelaren åtar sig att representera Örebro City Golf & CC på Nationella
seriespelet samt JSM klubblag om spelaren blir uttagen.
3. Spelaren åtar sig att alltid göra god PR för klubben, ha vårdad klädsel, gott
uppförande och alltid göra sitt bästa i en god sportslig anda när spelaren
representerar klubben vid tävlingar och övriga arrangemang. Att följa alla
regler inom golfen är en ren självklarhet.
4. Spelaren åtar sig att ha en positiv inställning till laguttagningar.
5. Spelaren åtar sig att vara en förebild för såväl juniorer och övriga
medlemmar på klubben.
6. Spelaren ska göra en arbetsinsats för klubben. Du kan hjälpa till på
sommarlägret, vara assisterande tränare för golfkul, hålla i aktiviteter
under golfveckorna eller tex genomföra spelträning med

golfkul/utvecklingsgrupp eller fullgöra/uppfylla dina timmar på andra
uppdrag. Totalt 20 timmar.
7. Du ska medverka i 1 säljuppdrag under året.
8. Spelaren åtar sig att delta i KM.
Bryter spelaren grovt eller vid upprepade tillfällen någon av punkt 1-7 ovan kan
spelare med rätt till ersättning för individuellt spel bli av med den eller bli
återbetalningsskyldig uttagen ersättning. Läkarintyg kan krävas vid frånvaro på
punkt nummer 2. Tävling som anses som spelarens arbetsplats = huvudtour är
tillräcklig orsak för att inte medverka på punkt 8.
Bidragsgrundande tävlingar:
Skandia Tour
Skandia Cup
JMI
OakleyTour
Nordea Future Series
Swedish Golf Tour
Nordic Golf League
LETAS
Challenge tour och liknande tourer
Gott Uppträdande
Spelare från Örebro City G & CC förväntas uppträda på ett sportsligt och
föredömligt sätt.
Till Gott Uppträdande hör:
- att alltid uppträda sportsligt och trevligt,
- att klä sig på ett för tävlingen och omständigheterna lämpligt sätt,
- att vid utebliven start kontakta TD för tävlingen så snart som möjligt,
- att som pristagare närvara vid prisutdelning, i annat fall meddela TD,
- att vid seger hålla tal och tacka medtävlare, arrangör, banpersonal och sponsorer med
flera…
- att delta i aktiviteten ”Care for the course” om tävlingsledningen bestämmer detta.
- att inte uttrycka störande kraftuttryck eller utföra våldsamma demonstrationer,
- att inte kasta klubbor eller slå klubbor i marken, bagar, träd etc,
- att inte använda alkohol, tobak, narkotika eller dopingklassade substanser i samband
med representation av klubben
- att inte i något fall uttrycka sig nedsättande om bana, funktionärer eller
medtävlande/motståndare,
- att inte uppträda störande på förläggningar varför 22.00 är rekommenderad tidpunkt,
då lugn och ro bör råda på gemensamma förläggningar,
- att i övrigt följa rekommendationerna i Regler för Golfspel Avsnitt 1 – Etikett,
Uppträdande på banan,
- att vara en god ambassadör för golfklubben och inte tala eller skriva illa om Örebro
City Golf & CC

Dessa regler gäller tills vidare och kan när som helst ändras av Junior- &
Elitkommittén.
Örebro 2017-10-22, Junior & Elitkommittén

