
Riktlinjer gällande tävlingsersättning GKS 
 

Detta dokument beskriver kriterier för uttagning i tävlingsgrupp samt riktlinjer för erhållande av 

tävlingsersättning från Saltsjöbadens Golfklubb. 

 

För deltagande i tävlingsgrupp krävs att man erhållit sådant erbjudande från klubben idrottskommitté 

samt att deltagare fyllt i och skrivit under anmälningsblanketten (avtalet) där spelare intygar att man 

tagit del av informationen i blanketten, kriterierna för deltagande och att man förstått förväntningarna 

på motprestation från golfklubben. (se bifogade länk för blankett avseende tävlingsersättning). 

 

https://www.saltsjobadengk.se/Media/Get/3250/2018-anmalningsblankett-tavlingsgrupp-13-21-

ar.pdf 

 

 

Ersättningsnivå till spelare avgörs av den tävlingsnivå som respektive spelare deltar i enligt nedan och 

ersättning ges endast för startavgifter i tävling för Nivå 1 och 2. För Nivå 3 ersätts både för startavgift 

och för uppehälle enligt nedan. Idrottskommittén ansvarar för ett totalt belopp för 

tävlingsersättningar inom ramen för kommitténs budget (när budget för detta ändamål är fullt 

utnyttjad utgår inga fler ersättningar) och Klubbchefen ansvarar för den övergripande budgeten för 

klubben och kan således, när som helst, dra tillbaka IK’s anslag. 

 

Nivå 1 

Ersättning avser utlägg för faktiska startavgifter med ett belopp om maximalt 500kr per tävling, dock 

ej överstigande 4000kr per spelare och år, för tävlingar såsom Mini-Tour, Rookie Tour, Feature 

League, Lilla Stockholmsligan, Teen Tour First och Future samt Jmi, 

  

Nivå 2 

Ersättning avser utlägg för faktiska startavgifter med ett belopp om maximalt 750kr per tävling, dock 

ej överstigande 6000kr per spelare och år, för tävlingar såsom Teen Tour Future, TeenTour Elit, Jmi 

Final, Teen Cup Final 

 

Nivå 3 

Ersättning avser utlägg för faktiska startavgifter och boende med ett belopp om maximalt 2.500kr per 

tävling, dock ej överstigande 15.000kr per spelare och år, för tävlingar såsom Swedish Golf Tour, 

Nordic Golf League, Challenge Tour, European Tour och liknande tourer och dess kvaltävlingar.  

 

För att få ersättning från Saltsjöbadens golfklubb krävs följande: 

 

a. Spelaren har betalt såväl medlemsavgift (fullvärdig medlem) som träningsavgift. 

b. Spelaren ställer upp i de representationstävlingar som han/hon blir uttagna till, t.ex 

seriespel, JSM, Future Leauge, ProAM, Jesper Lindeblads VPR. 

https://www.saltsjobadengk.se/Media/Get/3250/2018-anmalningsblankett-tavlingsgrupp-13-21-ar.pdf
https://www.saltsjobadengk.se/Media/Get/3250/2018-anmalningsblankett-tavlingsgrupp-13-21-ar.pdf


c. Spelaren ska delta vid Team Saltsjöbadens Pro-Am (i den mån han/hon är 

tillgängliga) och klubbmästerskap. 

d. Spelaren förväntas vara behjälplig (ideellt) vid lägerveckor och viktiga juniortävlingar 

som de blir kallade till av IK. Detta under förutsättning att de inte själva deltar i 

tävling eller läger. 

e. Spelaren ska, för att få del av den högre ersättningsnivån om 15.000kr, ha siktet 

inställt på en professionell karriär. 

 

 

För att kunna få tävlingsersättning krävs, utöver ovanstående, att utläggen redovisas på blankett enligt 

nedan länk. Observera att fler tävlingar kan redovisas på samma blankett och att kvitton skall bifogas 

på separat ark. Blankett och kvitton skall lämnas till kansli senast 30/6 på våren och 31/10 på hösten. 

Notera att om spelare uteblir från tävling betalas ingen ersättning om inte frånvaron godkänns av IK i 

förväg. 

 

https://www.saltsjobadengk.se/Media/Get/3614/tavlingsersattning-2018.pdf 
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