
Refusjonsordning ved representasjon av Sotra GK           
 
Du kan søke om refusjon til turneringer og arrangement dersom du er uttatt som representant for klubben.  
 
Søknadsrutiner: 

- Søknad om refusjon til turneringer sendes til sportslig leder  

- Junior gutt/jente (NGF) dekkes av junior elite 

- Herre/dame (NGF) dekkes av damer- / herrer elite 

- Senior herre/ dame (NSG) dekkes av senior elite 

- Senior finale lagserie * 2 lag ( NSG) dekkes av senior elite 

- Søknader om refusjon til arrangement skal sendes til styret.  

- Alle søknadene skal sendes før turneringsstart/arrangement 
 

Refusjonsskjema og rapportering;  

- Hentes i klubbhuset eller lastes ned fra hjemmesiden (www.sotragk.no/medlemssider/skjema-for-utlegg/)  

- Det oppfordres til å benytte billigst mulig reise/overnatting.  

- Skjema skal sendes ferdig utfylt med kvitteringer, senest én -1- måned etter turneringens slutt.  
 

Rammer - Junior og andre klubbmedlemmer; 

- Det kan søkes om inntil kr. 30 000 i løpet av et år (en sesong) gjelder kun juniorer 

- Dersom man mottar støtte fra forbund (NGF, NSG eller lignende) eller andre, kan det søkes særskilt til styret om ytterligere støtte. Det gis ikke 
automatisk full støtte fra klubb i tillegg til støtte fra forbund. 

- Klubben dekker golf-klær til Lag-NM (pikè skjorte og/eller lign.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sotragk.no/medlemssider/skjema-for-utlegg/


Rep. for Sotra  
Golf Klubb 

Type 
Turnering 

Deltaker kan søke om å få dekket utgifter 
til reise i Vestland fylkeskommune 

Deltaker kan søke om å få dekket utgifter 
til reise utenfor Vestland fylkeskommune: 

Junior 
6 – 10 år 
11 – 19 år 

Narvesen Junior 
tour, 
Srixon tour, 
Norges cup 
Para norgescup 
 
Eller tilsvarende 
turnering 
(avklares med 
sportslig leder) 

Innspill, deltakeravgift, green fee, 
polletter på drivingrange, leie av tralle og 
baneguide. 
Det kan ikke søkes om kilometer 
godtgjørelse 
 
Refusjon; 
Inntil kr. kr. 500,- 
 

Reise, opphold, innspill, deltakeravgift, 
green fee, polletter på drivingrange, leie 
av tralle og baneguide. 
Kilometer godtgjørelse er kr. 2 pr. km (det 
gis ikke passasjertillegg) 
 
Refusjon; 
Inntil kr. 3 000,- 
for turnering opp til 2 spill dager 
 
Inntil kr. 4 000,- 
for turnering over 2 spill dager 
 
Inntil kr. 5 000,- 
for turneringen i utlandet, 
 

Junior 
6 – 10 år 
11 – 19 år 

NM Individuell 
junior: 
 

Innspill, deltakeravgift, green fee, 
polletter på drivingrange, leie av tralle og 
baneguide. 
 
Refusjon; 
Inntil kr. 2500,- 
 
 

Reise, opphold, innspill, deltakeravgift, 
green fee, polletter på drivingrange, leie 
av tralle og baneguide. 
Kilometer godtgjørelse er kr. 2 pr. km (det 
gis ikke passasjertillegg) 
 
Refusjon; 
Inntil kr. 5000,- 
 

Junior 
6 – 10 år 
11 – 19 år 

Lag-NM junior: 
 

Reise og opphold organiseres og dekkes 
av juniorkomite. 

Reise og opphold organiseres og dekkes 
av juniorkomite. 

Junior 
6 – 10 år 

Fellesturer for 
juniorer eks. Voss 

Dekkes ikke av refusjonsregler, eget 
opplegg lages. 

Dekkes ikke av refusjonsregler, eget 
opplegg lages. 



11 – 19 år / Sunnfjord 

Rep. for Sotra  
Golf Klubb 

Type 
Turnering 

Deltaker kan søke om å få dekket utgifter 
til reise i Vestland fylkeskommune 

Deltaker kan søke om å få dekket utgifter 
til reise utenfor Vestland fylkeskommune: 

Damer og 
herrer 
20- 49 år 
 

NM Individuell, 
Norges cup og 
Paragolf 
 
Eller tilsvarende 
turnering 
(avklares med 
sportslig leder) 

innspill, deltakeravgift, green fee, 
polletter på drivingrange, leie av tralle og 
baneguide. 
Det kan ikke søkes om kilometer 
godtgjørelse 
 
Refusjon 
Inntil kr. 1000,- 

reise, opphold, innspill, deltakeravgift, 
green fee, polletter på drivingrange, leie 
av tralle og baneguide. 
Kilometer godtgjørelse er kr. 2 pr. km (det 
gis ikke passasjertillegg) 
 
Refusjon; 
Inntil kr. 2500,- pr turnering. 
 

Damer og 
herrer 
20- 49 år 
 
 
 
 
 

Lag-NM og 
Paragolf 
 

Startavgift for laget dekkes. 
innspill, green fee, polletter på driving 
range 
Det kan ikke søkes om kilometer 
godtgjørelse 
 
Refusjon 
Inntil kr. 1000,- 

Startavgift for laget dekkes 
reise, opphold, innspill, deltakeravgift, 
green fee, polletter på drivingrange, leie 
av tralle og baneguide. 
Kilometer godtgjørelse er kr. 2 pr. km (det 
gis ikke passasjertillegg) 
Refusjon; 
Inntil kr. 2 500,- 
 

Rep. for Sotra  
Golf Klubb 

Type 
Turnering 

Deltaker kan søke om å få dekket utgifter 
til reise i Vestland fylkeskommune 

Deltaker kan søke om å få dekket utgifter 
til reise utenfor Vestland fylkeskommune: 

Senior 
50+ 
Det året du 
fyller 50 år 

Lag-Mesterskap 
 
 

Startavgift for laget dekkes. 
innspill, green fee, polletter på 
drivingrange 
Det kan ikke søkes om kilometer 
godtgjørelse 
 
Refusjon 
Inntil kr. 1000,- 

Startavgift for laget dekkes 
reise, opphold, innspill, deltakeravgift, 
green fee, polletter på drivingrange, leie 
av tralle og baneguide. 
Kilometer godtgjørelse er kr. 2 pr. km (det 
gis ikke passasjertillegg) 
Refusjon; 
Inntil kr. 2 500,- 



 

Senior 
50+ 
Det året du 
fyller 50 år 

Finalespill i NSG 
Match spill 
 

Startavgift for laget dekkes 
innspill, deltakeravgift, green fee, 
polletter på drivingrange, leie av tralle og 
baneguide. 
Det kan ikke søkes om kilometer 
godtgjørelse 
 
Refusjon 
Inntil kr. 1000,- 
 

Startavgift for laget dekkes 
utgifter til reise, opphold, innspill, 
deltakeravgift, green fee, polletter på 
drivingrange, leie av tralle og baneguide. 
Kilometer godtgjørelse er kr. 2 pr. km (det 
gis ikke passasjertillegg) 
 
Refusjon; 
Inntil kr. 2 500,- 
 
 

Rep. for Sotra  
Golf Klubb 

Type 
Turnering 

For turneringer i Norge. 
NSG dekker %-andel av reiseutgifter 

For turneringer utenfor Norge. 
NSG dekker %-andel av reiseutgifter 

Senior 
50+ 
Det året du 
fyller 50 år 

Turneringer i regi 
av NSG 
(individuelle og 
lagspill) 
 
Representasjon 
 

Det er mulig å søke klubb om å få støtte 
utover dette. 
Søkes om i forkant av turnering. 

Det er mulig å søke klubb om å få støtte 
utover dette. 
Søkes om i forkant av turnering. 

Arrangement, 
(møter, kurs 
og komite-
oppdrag) 
 

Det kan søkes om refusjon for faktiske utgifter til reise og opphold for møter, kurs og komiteoppdrag som 
Sotra Golfklubb ønsker at våre medlemmer skal delta på. Det gis ikke kilometer godtgjørelse for reise i 
Bergen, Askøy og Øygarden kommune. 
 

 


