Refusjonsordning ved representasjon av Sotra GK

Skal du representere Sotra GK i turneringer? Du kan søke om refusjon til turneringer og arrangement
hvor du er uttatt som representant for klubben. Søknader skal sendes til sportslig leder før
turneringsstart. Refusjonsskjema fås i klubbhuset, og skal returneres ferdig utfylt med kvitteringer
snarest mulig, og senest én -1- måned etter turneringens slutt.
I utgangspunktet kan hvert medlem søke om å få refundert utgifter knyttet til turneringer for inntil kr.
30 000 i året. Utgifter utover dette må det søkes spesielt om, og kan innfris for medlemmer som er i en
satsningsgruppe og har kvalifisert seg til turneringer med høye uttakskriterier, eller har fått unike
muligheter som f.eks. turneringer i utlandet.

Juniorer i aldersklasse 6 - 10 år og 11 - 19år.

Dette gjelder turneringer som Narvesen Junior tourene, Srixon tour, Norges cup, eller tilsvarende.
Deltaker kan søke om å få dekket 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. Overnatting i egen bobil,
dekkes med 500,- pr døgn. Utgifter utover ovennevnte må dekkes av deltaker selv.
Reise uten overnatting i Vestland fylkeskommune:
Kilometergodtgjørelse gis ikke for reiser i Vestland. Det kan søkes om refusjon for inntil kr. 1 000.
Reise medovernatting utenfor Vestland fylkeskommune:
Inntil følgende summer kan det søkes om refusjon for:
1. Er turneringen på 2 spill dager eller mindre refunderes inntil kr. 3 000
2. Er turneringen på over 2 spill dager refunderes inntil kr. 4 000.
3. Er turneringen i utlandet, refunderes inntil kr. 5 000.
Felles turer for juniorer, eks Voss eller Sunnfjord kommer ikke inn under refusjonsregler, men kan vurderes
særskilt av juniorkomite dersom det organiseres som fellestur.
NM Individuell junior:
Deltakere som er uttatt som representant for Sotra Golfklubb kan få refundert inntil kr. 5000. Det
oppfordres til at medlemmer alltid forsøker å oppnå billigst mulig reise og overnatting.

Lag-NM junior:
Reise og opphold organiseres og dekkes av juniorkomite.
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Damer og herrer fra og med 20 år

Det kan søkes om refundering av utgifter knyttet til deltakelse i turneringer hvor
man er uttatt som representant for Sotra Golfklubb. Eksempler på turneringer man
kan søke til er NM Individuell, Norges cup, eller tilsvarende.
Deltaker kan søke om å få dekket utgifter til reise, opphold, innspill, deltakeravgift,
green fee, polletter på drivingrange, leie av tralle og baneguide.
Kilometergodtgjørelse er kr. 2 pr. km. Det gis ikke passasjertillegg.
Reise uten overnatting i Vestland fylkeskommune:
Kilometergodtgjørelse gis ikke for reiser i Vestland. Det kan søkes om refusjon for inntil kr. 1 000.
Reise medovernatting utenfor Vestland fylkeskommune:
Det kan søkes om refusjon for inntil kr. 2 500 pr turnering.
Lag-NM:
Klubb dekker startavgift, og inntil kr. 2500,- pr. spiller i dokumenterte utgifter med
reise og opphold for turnering som består av to spilldager, kr. 3000,- for turneringer
med tre spilldager.
For turneringer i vestland fylke dekkes kun startavgift.

Møter, kurs og komiteoppdrag

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
oppfordres til å velge billigst mulig reise og opphold. Det gis ikke kilometer
godtgjørelse for reise i Bergen, Askøy og Øygarden kommune.
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