Spelarkontrakt för spelare i TP 2016
Överenskommelse mellan Örebro City Golf & Country Club och
spelare:

med golf-ID:

Som spelare är jag införstådd i nedanstående delar och tänker efterfölja de krav som
ställs på mig som representant Örebro City Golf & Country Club.

Förutsättningar för att tillhöra TP












Är medlem och har Örebro City Golf & CC som representationsklubb
Är mellan 15-21 år
Du har valt att satsa fullt ut på golf som din idrott och har en mycket stark
drivkraft att utveckla ditt golfspel året runt
Du är träningsflitig och tränar mycket utanför den organiserade träningen
Du har en skriftlig överenskommelse med Örebro City Golf & CC
Visar ett föredömligt uppträdande på och utanför banan, både på hemmaklubben
och på de golfklubbar som gästas
Närvaro (fysiskt och psykiskt) på träningar samt andra aktiviteter som arrangeras,
vid förhinder rapporteras detta till ledare eller tränare
Du representerar klubben när du blir uttagen till lagtävlingar
Du för Tränings- & Tävlingsrapport som rapporteras till tränare.
Du är en god ambassadör för golfklubben och talar eller skriver inte illa om Örebro
City Golf & CC
Du har eller går under året Golfens Ledarutbildning steg 1

Träning
Jag får ta del av det träningskoncept klubben erbjuder för TP.
Tävlingsbidrag
Örebro City Golf & CC stöttar spelare som satsar på sin golf. Detta gör vi främst
genom att erbjuda en bra verksamhet där du får möjlighet att utvecklas som
golfspelare. Att satsa på sin golf kostar också pengar och därför ges ett ekonomiskt
stöd till spelare i form av bidrag för startavgifter, resekostnader och boendekostnader.
För att få tävlingsbidrag ska du också ge tillbaka till vår verksamhet genom att
uppfylla det som finns angivet nedan.
För att få tävlingsbidrag ska du göra en arbetsinsats för klubben. Du kan hjälpa till på
sommarlägret, vara assisterande tränare för golfkul, hålla i aktiviteter under
golfveckorna eller t ex genomföra spelträning med golfkul/utvecklingsgrupp. Totalt 20
timmar.
Du ska medverka i 1 säljuppdrag under året.
För summor och övriga villkor se dokumentet Tävlingsbidrag 2015.
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Åtagande

JAG KÄNNER TILL OCH STÅR FÖR VÅRA GEMENSAMMA LEDORD…
Trygghet
Utveckling
Glädje
Gemenskap
Kär-Lek
SOM TP-SPELARE FÖRVÄNTAS JAG …
 vara en god klubbkamrat och stötta mina lagkamrater
 ha ett gott uppförande på såväl hemmabanan som på andra klubbar
 vara en god förebild för de yngre juniorerna, både på och utanför banan
 ha god kommunikation med ledare och pro, bl.a. genom att svara på utskick och
meddela ev. frånvaro
 närvara på klubbens årsmöten

Spelaren är införstådd med vilka förmåner samt åtaganden som denne har.
Härmed avser jag att representera Örebro City Golf & CC under säsongen
2016.

Datum, ort

Datum, ort

Underskrift, spelare

Underskrift, Örebro City Golf & CC
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