
Tävlingsstöd juniorer 
Tävlingar är en prioriterad del av vår verksamhet samtidigt som denna är kostsam. Därav kan Borås 
GK inte stödja deltagandet fullt ut. Ersättningen ska betraktas som bidrag, och meningen är inte att 
alla kostnader ska täckas. Av främst denna anledning måste stödet till olika externa tävlingar 
prioriteras. Påverkbara kostnader för tävlande är främst boende och resor. Dessa måste därför hålla 
så låga som möjligt. Samåk och bo billigt! 
 
OBS! Alla Teen Tour samt max 5 st JMI eller liknande SGF rankingsgrundande juniortävlingar per 
säsong och spelare stöds av klubben. 
För ersättning vid spel på Minitour, Nordea eller liknande ska detta planeras tillsammans med pro 
(av klubben anställd) innan säsongsstart och sedan godkännas av ansvarig junior/elit. 
 
Juniorer som vill spela högre tävlingar som Minitour, Nordea eller liknande begära särskilt 
godkännande av ansvarig junior/elit innan stöd utbetalas. 
Maximalt stöd för junior att erhålla under 2019 är 10.000:- 
Stöd till andra tävlingar än Teen Tour erhålles när säsongsplanering lämnats in och godkänts av 
tränare/ledare. 
För juniorer i Teamen 2019 prioriteras deltagande i Teen Tour Cup, Teen Tour, JMI inom 
närområdet, DM samt Seriespel. 
Undantag från regelverket beslutas av ordf. för Junior/Elitkommittén. Beslut om undantag görs innan 
anmälan till tävling. 
Nedan framgår vad respektive nivå ersätter ( 1-5, +,++). Respektive tävlings ersättningsnivå finns i 
filen/dokumentet ”Tävlingar och Läger 2019”. 
Junior/Elitkommittén stödjer med följande: 
 
• Grund: Anmälningsavgift/startavgift för alla Teen Tour Tävlingar, alla JMI och andra 
rankinggrundade juniortävlingar (max 5 st JMI och andra rankinggrundande juniortävlingar 
per spelare), DM samt seriespelet. Dessutom för vissa Elittävlingar (efter överenskommelse 
med junior/elitkommittén) 
• Nivå 1: Betald startavgift, resestöd vid särskilt inspel (dag som ej är i anslutning till tävlingen) 
under förutsättning att minst två tävlande åker i bilen 
• Nivå 2: Resestöd vid tävling och inspel i direkt anslutning till tävlingen. Under förutsättning 
att minst två tävlande åker i bilen 
• Nivå 3: Boende mellan inspel och tävling 
• Nivå 4: Boende under tävling 
• Nivå 5: Lunch alt middag vid tävlingsdagar 
• Nivå +: Utsedda ledare har en måltid (lunch alt middag vid inspel och tävling) 
• Nivå ++: Utsedda ledare får ersättning för boende 
 
Förtydliganden: Ledare är en person som aktivt deltar i verksamheten såsom t.ex. chaufför, coach 
eller motsvarande. Bilar som tar ut milersättning ska i första hand fyllas upp med spelare 
Det utgår inget stöd för rangebollar, banguider, hyrvagnar, tävlingsbollar. 
 
Teen Tour Cup Riksfinal: Stöd enligt nivå1- 5 ++. Alla måltider(lunch + middag) ersätts. Pro vid Borås 
GK coachar på riksfinal. 
 
Seriespel Juniorer och Elitlaget Herr och Dam: Klubben stödjer med resa, lunch +ev. middag, ev. 
övernattning, banguide samt rangebollar. 
 
Vid egna junior och andra klubbtävlingar utgår inget stöd. 
Övernattning: Skall ske mycket begränsad omfattning. Nyttjas normalt endast för att skapa laganda 
(Teen Tour First och serielag) samt vid tävlingar mer än en dag eller vid långa reseavstånd. 
Vandrarhem motsv. till ett max belopp om 300:- skall utnyttjas. 
 
Färdsätt: Billigaste färdsätt skall väljas. 
 
 



Milersättningsstöd: 18,50 kr/mil (minst två åkande i bilen skall eftersträvas). Resen räknas alltid med 
start och slut från Borås GK 
 
Startavgifter betalas på plats och återfås genom inlämnande av reseräkning. OBS, ingen fakturering 
av startavgifter. 
 
 
Resestöd utgår ej till Bredared GK, Ulricehamn GK, Herrljunga GK, Mark GK, Hulta GK, Alingsås GK, 
Vårgårda GK och Kind GK 
För att erhålla stöd ska spelaren vara aktiv i Borås GK’s träningsverksamhet samt medlems- och 
träningsavgifter vara betalda. Tävlingar genomföras i tröjor med Borås GK’s klubbemblem 
 
Övrigt: Spelare som tävlat på Skandia Tour eller högre,kan utkvittera en lektion á 25 minuter, dock 
max 5 st per år. Lektionerna ska förläggas på icke”attraktiva” tider. Lektionerna gäller hos pro 

anställd av Borås GK. Lektionerna bokas som vanligt i receptionen. 
Reseräkningen skall inlämnas senast tre veckor efter genomförd tävling. Reseräkningen ska innehålla 
följande information: 
Tävlingens namn och datum 
Tävlingsplats 
Deltagare: 
• Vilka spelare startavgiften avser. 
• Vilka spelare/ledare milersättning avser. 
• Vilka spelare/ledare boendekostnaden avser 
• Vilka spelare/ledare matutgifterna avser 
Alla kostnader ska styrkas med kvitto samt att kvittona bifogas reseräkningen. 
Stödet utbetalas via kansliet efter attest. 


