
Ersättningsregler 2017 

Ringenäs GK, Juniorkommittén 

Regler för ersättning vid spel vid tävlingar för Juniorer 2017: 
 

På RiGKs hemsida finns en reseräkningsmall (som du kan ladda hem och skriva ut) som vi 
vill att du fyller i för att du ska få ersättning för dina utlägg. Reseräkningen ska du lämna in 
senast fyra veckor efter spelad tävling. Glöm inte att bifoga alla originalkvitton! 
 
Generellt gäller att ersättning utgår för tävling närmst hemorten i de fall att flera alternativ 
finns. 
 
För att erhålla ersättning för spel på Skandia Tour First, Future och Elite krävs att du spelar 
in banan. 
 
Är du osäker kontakta alltid Juniorkommittén (Martin Engström) innan tävling. 
 
Skandia Tour First – Hallandstouren 
Startavgift, banguide och 2 polletter/tävlingsdag: betalas av klubben. 
Milersättning: Utgår ej. 
Mat: Erhålles på speldagen, skrivs upp på en matlista (dagens rätt gäller, ej något annat). 
Kostnader vid inspel: Ingen ersättning utgår. 
 
 
Skandia Tour Future 
Startavgift, banguide och 2 polletter/tävlingsdag: betalas av klubben. 
Milersättning: Erhålles om spelplatsen är utanför Hallands golfdistrikt. 
Detta gäller både vid inspels- och tävlingsdagen, 12 kr/mil  
Mat: Lunchpengar betalas ut speldagen(arna) (ej vid inspel) dock med max 90 kr/dag och 
middag med max 120 kr/dag. Middagsersättning betalas endast om spel sker över två dagar 
och inkluderar övernattning. 
Frukost 50 kr/dag om det ej ingår i ev. övernattning. 
Övernattning: Måste godkännas av JK, men regel är att det skall vara minst 1 timma och 45 
minuters resväg från Halmstad. Starttid på tävlingsdagen kan också ha betydelse. Då utgår 
övernattning med max 650 kr/natt. 
Vid medföljande anhörig utgår 650 kr/natt för hotellkostnad tills det att junioren fyllt 18 år. 
Wild card: Om en spelare får ett wild card måste spelaren välja den tävlingsplats som ligger 
närmast RiGK. Är spelaren osäker skall han/hon kontakta JK. Om spelaren väljer en annan 
spelplats så får spelaren själv stå för de extrakostnader som uppstår. 
 
 
Skandia Tour Elite + Nordea Tour 
Startavgift, banguide och 2 polletter/tävlingsdag: betalas av klubben. 
Milersättning: Erhålles om spelplatsen är utanför Hallands golfdistrikt. 
Detta gäller både vid inspels- och tävlingsdagen, 12 kr/mil. 
Mat: Lunchpengar betalas ut speldagarna (ej vid inspel) dock med max 90 kr/dag och 
middag med max 120 kr/dag.  
Frukost 50 kr/dag om det ej ingår i övernattningen. 
Övernattning: Måste godkännas av JK, men regel är att det skall vara minst 1 timma och 45 
minuters resväg från Halmstad. Starttid på tävlingsdagen kan också ha betydelse. Då utgår 
övernattning med max 650 kr.  
Vid medföljande anhörig utgår 650 kr/natt för hotellkostnad tills det att junioren fyllt 18 år. 
 
 



Skandia Cup Klubbkval  
Startavgift, banguide och 2 poletter/tävlingsdag: betalas av klubben. 
Milersättning: Utgår ej. 
Mat: Ingen ersättning. 
 
Skandia Cup Gruppfinal  
Startavgift, banguide och 2 poletter/tävlingsdag: betalas av klubben. 
Milersättning: Utgår ej. 
Mat: Erhålles på speldagen, skrivs upp på en matlista (dagens rätt gäller, ej något annat). 
 
Skandia Cup Regionsfinal  
Startavgift, banguide och 2 poletter/tävlingsdag: betalas av klubben. 
Milersättning: Erhålles om spelplatsen är utanför Hallands golfdistrikt. 
Detta gäller både vid inspels- och tävlingsdagen, 12 kr/mil. 
Mat: Erhålles på speldagen, skrivs upp på en matlista (dagens rätt gäller, ej något annat). 
 
Skandia Cup Riksfinal 
Startavgift, banguide och 2 poletter/tävlingsdag: betalas av klubben. 
Milersättning: Erhålles om spelplatsen är utanför Hallands golfdistrikt. 
Detta gäller både vid inspels- och tävlingsdagen, 12 kr/mil. 
Mat: Lunchpengar betalas ut speldagarna (ej vid inspel) dock med max 90 kr/dag och 
middag med max 120 kr/dag.  
Frukost 50 kr/dag om det ej ingår i övernattningen. 
Övernattning: Måste godkännas av JK, men regel är att det skall vara minst 1 timma och 45 
minuters resväg från Halmstad. Starttid på tävlingsdagen kan också ha betydelse. Då utgår 
övernattning med max 650 kr/natt.  
Vid medföljande anhörig utgår 650 kr/natt för hotellkostnad tills det att junioren fyllt 18 år. 
 
 
Övriga tävlingar som JK rekommenderar 
(de tävlingar som finns med i vårt spelprogram)  
Startavgift, banguide och 2 poletter/tävlingsdag: betalas av klubben. 
Milersättning: Erhålles om spelplatsen är utanför Hallands golfdistrikt. 
Detta gäller både vid inspels- och tävlingsdagen, 12 kr/mil.  
Mat: Lunchpengar betalas ut speldagen (ej vid inspel) dock med max 90 kr/dag och middag 
med max 120 kr/dag. Middagsersättning betalas endast om spel sker över två dagar och 
inkluderar övernattning. 
Frukost 50 kr/dag om det ej ingår i ev. övernattning. 
Övernattning: Måste godkännas av JK, men regel är att det skall vara minst 1 timma och 45 
minuters resväg från Halmstad. Starttid på tävlingsdagen kan också ha betydelse. Då utgår 
övernattning med max 650 kr/natt. 
Vid medföljande anhörig utgår 650 kr/natt för hotellkostnad tills det att junioren fyllt 18 år. 
 
 
Övrigt: 
Spelarna står själva för vagnhyra etc. 
Klubben ersätter Skandia Tour-avgiften på 350 kr. Spelaren ansvarar för att betalning sker 
och skickar in reseräkning på avgiften. 
Klubben ersätter 25% av kostnaden för golf- och träningskort på VW Golfarena för spelare i 
tävlings-, tour- och elitgrupp. Spelaren ansvarar för betalning och skickar in reseräkning på 
avgiften. 
 
 
Juniorkommittén,  
2017-05-09 


