
 

Ersättningsunderlag tävlingsspelande junior 
”Ringenäs GK, Juniorkommitté” 

Ringenäs GK ser tävlingsverksamheten på såväl bredd- som elitområdet som en prioriterad 
verksamhet och vill därför underlätta tävlande på lämpliga nivåer för juniorspelare. 
 
Av denna anledning ges ekonomiskt stöd till tävlingsverksamheten sedan lång tid tillbaka. 
Stödet ges som bidrag för erlagda kostnader i samband med tävling efter redovisning på avsedd 
blankett med tillhörande kvitton lämnats in till klubben. Ansökan ska vara inlämnad senast 4 veckor 
efter genomförd tävling, annars finns risk att ersättningen inte betalas ut. 
 
För att kunna stötta spelare på ett likvärdigt och transparent vis används en nivågruppering av 
spelarna där maximalt möjligt stöd ser olika ut i de olika grupperna. För att göra anspråk på 
ersättning ska spelaren uppträda på ett föredömligt sätt och vara en god representant för Ringenäs 
GK och uppträda i linje med de värderingar som klubben värdesätter, se ”Överenskommelse 
tävlingsspelande junior”. 
 
För att kvalificera sig för en nivå gäller i princip att minst halva säsongen ska omfattas av spel på 
aktuell nivå. För att vara kvalificerad för stödnivå 1 ska man spela eller vara kvalificerad att spela 
minst tre tävlingar på given stödnivå. Motsvarande gäller på lägre nivåer. 
 

Stödnivåer för juniorer: 
 

• Stödnivå 1: 
Junior med golf som huvudsakligt fokus och som är eller på gång att etablera sig i den 
nationella eliten, motsvarande exempelvis spel på Svenska Juniortouren Elit eller Division 1. 

 
• Stödnivå 2: 

Junior som har golf som sin förstasport men ännu inte nått fram till nationell elitnivå.  
Kan förväntas motsvara spel på Svenska Juniortouren Division 2. 
 

• Stödnivå 3: 
Junior som är intresserad av att tävla i golf samtidigt som man deltar i organiserad 
träningsverksamhet. Förväntas att motsvara spel på Svenska Juniortouren Division 3. 
Stödnivå 3 gäller även för första tävlingsåret som man representerar Ringenäs GK/Team 
Ringenäs, oavsett tävlingsnivå. 

 

Första års tävlande: 
Första året man tävlar för Ringenäs GK/Team Ringenäs gäller stödnivå 3. Därefter görs en 
utvärdering av huvudtränarna om vilken stödnivå spelaren är berättigad kommande år. 
 



Nya medlemmar: 
Som ny juniormedlem på Ringenäs GK/Team Ringenäs gäller stödnivå 3 för första tävlingsåret 
precis som för övriga juniorer som gör sitt första tävlingsår som representant för Ringenäs GK. 
Därefter görs en utvärdering av huvudtränarna om vilken stödnivå spelaren är berättigad 
kommande år. 
 

Extraordinärt stöd 
I samband med nivåhöjande extraordinära tävlingstillfällen kan extra stöd utöver ovanstående 
sökas. Sådant stöd kan inte förväntas, men om det bedöms möjligt och lämpligt med hänsyn taget 
till kommitténs ekonomi och spelarens spelförmåga kan sådan ersättning medges. Exempel på 
sådan tävling är kvaltävling till internationell tour, men det utesluter inte andra typer av tävlingar. 
Ersättning inom dessa ramar medges ej för nationell tävlingsverksamhet på redan etablerad nivå. 
 
För att vara berättigad till extraordinärt stöd krävs att man ansöker om detta i god tid innan 
tävlingen. Ansökan görs på blankett ”Ansökan om extraordinärt stöd” som finns på hemsidan. 
 

Ersättningsnivåer 
Maximalt stöd för respektive nivå. Stödet kan komma att justeras beroende på antalet spelare 
och kommitténs ekonomi. 
 
Stödnivå 1:  20 000 kr 
Stödnivå 2:  12 500 kr 
Stödnivå 3: 5 000 kr 
Extraordinärt stöd: 15 000 kr 
 

Ersättningsdetaljer 
Nedan följer en lista på vad som ersätts vid tävlingsverksamhet. 

Touravgift och startavgift ersätts av klubben. 

Banguide / yardage-book ersätts av klubben. 

Milersättning ersätts ej, vi förespråkar samåkning (där spelare ersätter chaufför). 

Mat: Lunchersättning betalas ut speldagen/arna (ej vid inspel) dock med max 100 kr/dag 

Middagsersättning betalas med max 140 kr/dag, endast om spel sker över två dagar och 

inkluderar övernattning.  

Frukostersättning 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. 

Kostnader vid inspel: Ingen ersättning utgår. 

 


