Ersättningar inom Onsjö GK Junior och Elit tävlingar.

Ersättningar för tävlingsanmälningar
Alla tävlingar ska vara sanktionerade i förväg av juniorkommittén.
Årsavgiften till TeenTour kontot betalas av spelarna själva.
Ersättning för resor i samband med tävling
Ersättning med egen bil vid resa lämnas med 15 kr/mil vid resor överstigande 5 mil, enkel
väg. Detta gäller tävlingsdag. Vid spel där flera spelare från Onsjö GK deltar ska samåkning
ske om inte särskilda skäl föreligger.(Ska godkännas av junorsektionen).
Klubbens policy är att vid längre resor hem, efter tävling, ska spelare inte köra själv. Annan
funktionär från klubben eller anhörig bör köra för att undvika olyckor i trafiken orsakade av
trötthet. Vid annat färdmedel till tävling utgår ersättning med billigaste färdmedel.
Vid transport i minibuss måste föraren haft körkort minst 5 år.
Ersättning för boende och mat i samband med tävling
Ingen ersättning lämnas för mat.
För spelare som behöver övernattning där tävlingen varar mer än en dag, lämnas ersättning
med max 500 kr/natt. (Inskrivet i den tävlandes spelplan) Överstiger kostnaden för boendet
500 kr/natt, ska Klubbens personal eller juniorsektionen kontaktas för godkännande innan
tävlingen. Spelare som måste ha övernattning vid endagstävlingar ska få detta godkänt av
juniorsektionen/tränaren i förväg.
Redovisning och utbetalning
Alla kostnader ska redovisas på blankett som lämnas ut på kansliet eller finns tillgänglig på
Internet på klubbens hemsida. Krav för utlägg bör lämnas in inom en vecka efter
tävlingstillfället, dock senast 14 dagar efter tävling. Utbetalning ska ske från klubben inom en
månad efter det att kansliet tagit emot begäran om ersättningen.
Vid samåkning där delas kostnaderna för transporten upp mellan de olika spelarnas
tävlingskonton så att det ej bara belastar den som kört. Utbetalningen sker till den som kört.
Det ska klart framgå till vem och vilket konto ersättningen ska utbetalas.
Ersättningsblanketterna kontrolleras/ attesteras av juniorsektionens ordförande eller
sportchef.
Planering av tävlingssäsong
Varje tävlande inom FUTURE och ELIT grupperna, ska senast den 1:e april till sportchef, ha
lämnat in en plan för vilka tävlingar man avser att anmäla sig till under året. Senast den 15:e
april ska planen vara godkänd av
juniorsektionen/sportchefen, eller senast tre veckor innan första planerade tävlingen.
Juniorsektionen tillsammans med sportchefen, har sedan att bedöma och godkänna
förslagen med eventuella förändringar. Dessa förändringar kan ha sin grund i hur mycket
pengar som man har i budget att fördela bland de tävlande under året. Efter detta
godkännande meddelas spelarna eventuella förändringar och vilka pengar de kan erhålla för
sin tävlingsverksamhet. Ersättning betalas ut efter att man lämnat in en ersättningsansökan
och kvitton för kostnader.

Vid juni månads utgång bör en revision ske för att se om tävlingsplanen behöver förändras.
Detta kan bero på hur spelaren utvecklats eller om de ekonomiska förutsättningarna i
klubben förändrats. Denna revision görs i samråd mellan den tävlande, tränaren och
juniorsektionen.
Spelare som inte lämnar in tävlingsplanering i tid kan inte räkna med att erhålla
tävlingsbudget för året.
NS vid tävling = ingen tävlingsbudget.
Klubben ansvarar inte för eventuella böter i samband med tävlingar.
Vid övriga ersättningsfrågor som ej tagits upp här, kontakta juniorsektionen.
Onsjö golfklubbs juniorsektion, oktober 2020

