Detta gäller juniorer som representerar Öjestrand GC
Jag ska…
•

ha ett trevligt, kamratligt och sportsligt uppträdande,

•

se till att all utrustning är intakt både till träning och tävling,

•

meddela frånvaro både vid träning och tävling till ledare/Pro,

•

inte bruka alkohol eller andra droger i samband med träning, tävling eller annan
representation för Öjestrand GC

•

ha vårdad klädsel och överhuvudtaget vara en god representant för Öjestrand GC.

Generella regler för tävlingar/ersättningar
•

Spelare på Teen Tour ska göra en tävlingsplanering inför säsongen, denna planering
mailas till par@ojestrandgc.se . Om möjligt, så skall tävlingar i närområdet/region
prioriteras.

•

Om flera spelare åker till samma tävling ska samåkning eftersträvas.

•

Om riktigt många spelare ska medverka i samma tävling bör någon i Juniorkommittén
kontaktas innan tävlingen. Detta för hjälp med samordning.

•

För att ersättning ska utgå måste reseräkning med bifogade kvitton lämnas in senast tre
veckor efter tävling. Då ska även tävlingsredovisning (score, placering etc.) medfölja.
Använd särskild reseräkningsblankett som finns på klubbens hemsida under ”Juniorer”

•

OBS! – Om man inte deltar och tränar i klubbens verksamhet utgår ingen ersättning.

Särskilda ersättningar vid utpekade juniortävlingar 2019


Teen Tour (13-16 år)

Klubbkval
Startavgift 50 kr (som går till prisbordet).

Gruppkval
Spelare: Ersättning utgår för startavgift, ingen ersättning för boende.

Regionkval
Spelare: Ersättning utgår för startavgift, ingen ersättning för boende.

Riksfinal
Spelare: Ersättning utgår för startavgift, samt för boende (300 kr/dygn för hotell/stuga, 100
kr/dygn för privat boende).



Teen Tour – First, Future och Elit (13-21 år)

Spelare:

Ersättning utgår för startavgift. Ersättning utgår för boende (300 kr/dygn för
hotell/stuga, 100 kr/dygn för privat boende).

På nivån First utgår ersättning för max en övernattning för spelare/tävling.
På nivån Future utgår ersättning för max två övernattningar för spelare/tävling.
På nivån Elit utgår ersättning för max tre övernattningar för spelare/tävling.



Junior Masters Invitational (JMI)

Ersättning ges i samma nivå som Teen Tour.



Nordea Future Tour och Nordea Tour

Junior som kvalificerar sig till Nordea Future Tour eller Nordea Tour har då rätt till ersättning i
samma nivå som ges till tävlingar på Teen Tour, Riks och Elit. Diskussion innan eventuellt
deltagande ska tas med Pär Magnusson och Lennart Häglund.



Y/Z-tour (VGT)

Ersättning utgår endast för startavgift.

Föräldramedverkan
Föräldrar till juniorer som deltar i klubbens verksamhet, vi uppskattar om ni hjälper till i
juniorverksamheten.

Rese ersättning för juniorer i Öjestrand GC
För att få ersättning ska du ha lämnat in din blankett två veckor efter färdigspelad tävling.

Reseersättningsblankett
Tävling

Startavgift

Boende

Summa

Obs! Kvitto behövs för att få ersättning
Fyll i för ersättning
Namn

Bank

Underskrifter
Sökande spelare:
Godkännande av attestansvarig:

kontonr

Kontoinnehavare

