Reseräkning Bokskogens GK 2020

Spelare/lag/deltagare:
Upprättad av:
Adress:
Postadress:
Person nummer:
Golf id:
Tävling/uppdrag:
Bana/plats:
Tävlingsdagar:
Bank och kontonr:
Startavgift:

Körersättning:

Antal mil:

10,00

x

-

Annan reseersättning:
Utlägg minibuss:
Logi:

Del av dubbelrum ersätts med högst 325 kr/ natt
Dubbelrum ersätts med högst 650 kr/ natt

Enkelrum ersätts med högst 325 kr/natt

Datum:

Summa

Signatur spelare:

Bokskogens regler för reseersättning juniorer gäller!
Resa med tåg eller flyg skall godkännas av din tränare före avresa!
Bokskogens minibuss används i första hand!
Skulle bussen vara upptagen utbetalas körersättning enligt regler för JK reseersättning!
Vid resa med bil gäller samåkning till alla tävlingar!

Ingen ersättning betalas ut utan kvitto!
**Rondanalys ska bifogas reseräkning, signerad av tränare!

Bokskogen kont

Attest:

-

REGLER FÖR RESERÄKNING JUNIORER 2020
Regelverk:
Spelare över 13 år har rätt till reseersättning vid spel på Svenska juniortävlingar i Svenska Golfförbundets eller
Distriktsgolfförbunds regi. Gäller ej för ”vanliga” klubbtävlingar på en golfklubb
Det finns ett maxbelopp för en säsong per spelare att ta ut, detta beroende på vilken nivå man tävlar på. Denna
maxnivå fastställs av Styrelse/Klubbchef i samråd med JK Ordförande, finns 3 nivåer beroende på nivå tävlingar man
är på.
Spelare ska ha erlagt träningsavgift för att kunna ha rätt till reseersättning på tävlingar.
Spelare som bor på internat (RIG/NIU) på annan ort och ej kan medverka på träningar, ska erlägga avgift beslutad av
Styrelsen i samråd med Klubbchef/JK Ordförande för året.
För att ha rätt till reseersättning ska spelare spela och representera klubben när nationellt seriespel är. Enda
undantag är landslagsspel som krockar.
*Kvitton och reseersättning ska lämnas in före 20 oktober, inga reseersättningar utbetalas som lämnats in efter 20
oktober

Golfklubben betalar ut ersättning för vid tävling följande:
- Anmälningsavgiften till tävlingen
- Milersättning á 10kr/mil om tävlingen är mer än 10 mil bort enkel resa, samåkning gäller om två eller fler från
klubben och då kan bara en reseersättning med inkl milersättning per tävling lämnas in
- Man ska använda klubbens buss om man är flera, då fyller man den med diesel efter tävlingen och samma regel
med 10 mil gäller
- Om tävling med två-fyra dagar 36-54 hål och längre bort än 25 mil enkel resa kan övernattning ske och då ger
klubben max 650kr/ natt i delat dubbelrum, alltså 325 kr/spelare

Klubben betalar inte ut ersättning för:
- Vagnar - Polletter
- Banguider

- Måltider

-

Inspelsgreenfee

- Bollar

**Krav
Till utläggsspecifikationen ska en rondanalys från tävlingen bifogas som en av de tre tränarna signerat, samt att
kvitton ska bifogas (Utan kvitto ingen rese ersättning)
När bussen tankas, ska kvitto för tankningen bifogas

Vid seriespel där man representerar Bokskogens GK gäller samma regler som ovan:
Förutom följande skillnader
- Bussen alltid används i seriespel
- Spelarna bjuds på lunch, max 110 kr/spelare
- Om seriespel är mer än två dagar och med övernattningar, beslutas ersättning av Klubbchef

