
 1 

 
 

ROSKILDE GOLF KLUB 
 

Kommissorium / tilskudsregler for junior-
elite- senior- veteran- og regionsspillere 

 
 
 

 
- HOLDTURNERINGER I DGU REGI 
- INDIVDUELLE RANGLISTETURNERINGER OG DGU 

MESTERSKABER M.FL. I DK 
- TILSKUD PRO TURNERING / ECCO TOUR 
- TILSKUD INDIVIDUELLE SENIOR- OG VETERANTURNERINGER 

I DK 
- DGU JUNIORHOLDTURNERING 
- ANDRE INDIVIDUELLE JUNIORMATCHER M.FL. 
- DGU JUNIORTURNERINGER 
- TILSKUD TIL SENIOR- OG VETERANGOLF (HOLD) 
- TILSKUD TIL REGIONSGOLF 
- UDENLANDSKE TURNERINGER 
- LANDSHOLDSUDTAGELSE / SAMLING 
- GENEREELT 
- ELITESPILLERENS RETTIGHEDER 
- ELITESPILLERENS PLIGTER 
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Generelle regler for tilskud til ranglistematchen, turneringer i DGU regi mm., for 
junior-, elite- og senior- / veteranspillere samt regionsgolfhold.  
 

Spillere som forventer at deltage i mere end 3 turneringer (hvor tilskud er relevant) henover en 

sæson, skal indlevere en turneringsplan til sportudvalget ved sæsonstart.  

Turneringsplanen vil derefter endeligt blive godkendt.  

 

Holdturneringer I DGU regi.  

Forhandles og tilpasses når rækker, puljeindeling mm., foreligger. 

 

 

 Individuelle ranglisteturneringer og DGU mesterskaber m.fl. i Danmark.   

Område: 
 
Transport: 
 
 
 
 
Matchfee: 
 
Overnatning: 
 
Fortæring: 
 

Vest for Storebælt samt Lolland / Falster / Møn / Bornholm: 
 
Dækkes med kr. 1,00 pr. kilometer, regnet fra Roskilde Golf Klubs 
adresse frem til turneringsadresse og retur – der dækkes kun 1 kørsel 
tur/retur pr. turnering. Kørsel udover dækkes ikke.  
Hvis 2 ell. flere spillere deltager i samme turnering skal samkøres. 
 
Dækkes – dog max. kr. 600,00. 
 
Dækkes – dog max. kr. 300,00 pr. overnatning pr. person. 
 
Ved turneringer, der afvikles på 1 spilledag vil morgen- og aftensmad 
ikke være relevant, og frokost vil normalt være inkluderet i matchfee, 
men der kan dækkes 1. måltid max 100,- kr. 
 

Område: 

Transport: 

Matchfee: 

Fortæring: 

 
 
 
Overnatning: 
 

Sjælland: 

Dækkes ikke.  

Dækkes – max kr. 600,00. 

Ved turneringer, der afvikles på 1 spilledag vil morgen- og aftensmad 
ikke være relevant, men der kan dækkes 1. måltid max 100,- kr. 

 

Klubben forventer ikke at overnatning er relevant ved turneringer på 
Sjælland / Møn. 
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Tilskud til pro turneringer / ECCO Tour turneringer mm.  

 

Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til pro turneringer, som amatør i RoGK Golf.  

Der kan søges om tilskud til deltagelse i en pro turnering, såfremt spilleren er i top 10 på DGU's 
rangliste.  

Ansøgning skal afleveres til sekretariatet / sportsudvalget senest 2 uger inden den pågældende 
turnering skal spilles.  

 

Ændring som ovenstående - Tidligere tilskud til Ecco Tour: 

Område: Hele Danmark 

Transport: Dækkes med kr. 1,00 pr. kilometer, regnet fra Roskilde Golf Klubs adresse 
frem til turneringsadresse og retur – der dækkes kun 1 kørsel tur/retur pr. 
turnering. Kørsel udover dækkes ikke. Der henstilles til samkørsel. 
 

Matchfee:  Dækkes med 300 Euro pr. turnering – dog max 3 turneringer årligt. Dog 
bemærkes at er spilleren i præmiepenge ydes der ikke tilskud. 

Overnatning:  Dækkes ikke 

Bespisning: Dækkes ikke 

 

Tilskud til individuelle senior- og veteranturneringer i Danmark. 

Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til senior- og veteranturneringer turneringer. 

Der kan søges om tilskud til deltagelse i en pro turnering, såfremt spilleren er i top 10 på DGU's   

rangliste.  

Ændring som ovenstående - Tidligere ydet tilskud til seniorspillere er ydet efter ansøgning 

Hvis det undtagelsesvis er påkrævet, skal forhåndsgodkendelse 
indhentes hos sportsudvalget.  
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DGU juniorholdturnering (indledende puljekampe): 

Macthfee: 

Transport: 

 

Fortæring: 

Dækkes for alle hold. 

Kørsel til kampe i indledende runder og mellemrunde dækkes 
ikke. Til landsdels- og landsfinale, der spilles udenfor Sjælland 
dækkes som for ranglistematcher. 

Ved hjemmekampe dækkes aftensmåltid af for både RoGK 
spillere og for modstanderne - max. 60 kr. per person, 
Ved udekampe dækkes aftensmåltid normalt af 
modstanderklubben, hvis dette ikke er tilfældet dækkes måltidet 
ikke. 

 

 

ANDRE individuelle JUNIORMATCHER - Herunder bl.a. JDT, Junior Cup og 
Mini-Tour. 

Matchfee:  

Transport:  

 

Fortæring: 

Dækkes til alle matcher på fremmede baner.  

Dækkes ikke undtagen Junior Cup landsfinale. Her gælder som 
for ranglistematcher.  

Dækkes ikke undtagen Junior Cup landsfinale. Her gælder som 
for ranglistematcher. 

 

 

DGU juniorholdturnering (indledende puljekampe): 

Macthfee: 

Transport: 

 

Fortæring: 

Dækkes for alle hold. 

Kørsel til kampe i indledende runder og mellemrunde dækkes 
ikke. Til landsdels- og landsfinale, der spilles udenfor Sjælland 
dækkes som for ranglistematcher. 

Ved hjemmekampe dækkes aftensmåltid af for både RoGK 
spillere og for modstanderne - max. 60 kr. per person, 
Ved udekampe dækkes aftensmåltid normalt af 
modstanderklubben, hvis dette ikke er tilfældet dækkes måltidet 
ikke. 
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Tilskud til Senior- / veterangolf. (Hold) 

Macthfee: 

Transport: 

 

Fortæring: 

 

Dækkes for alle hold. 

Kørsel til kampe i indledende runder og mellemrunde dækkes 
ikke. Til landsdels- og landsfinale, der spilles udenfor Sjælland 
dækkes som for ranglistematcher. 

Der tilbydes 1. måltid, som skal indtages i RoGK.s restauration 
 

 

Tilskud til Regionsgolf.  

Matchfee: 

Transport:            

 

                                     
Træningsbolde : 

                                    
Baneguide:                                                                                                            

                                              
Fortæring:                              

                                                  

                                                         
Prøvespil: 

Spilletøj: 

 

 

 

 

Dækkes for alle hold.  
 
Dækkes IKKE. 
Til landsfinalen uden for Sjælland dækkes broafgift, hvis 
påkrævet og 1,00 kr pr. kilometer, regnet fra RoGK.s adresse 
frem til turneringsadressen og retur – max 2 biler. 
 
Ved hjemmekampe dækkes en ”spand” bolde (20 stk) pr. spiller 
til modstanderne.  
 
Ved hjemmekampe dækkes en baneguide til 
modstanderholdet. 
Bør om muligt genbruges (Afleveres) 
                                                                                                                      
Der tilbydes en lille øl/vand til begge hold i forbindelse afvikling 
af matchen. 
Til landsfinale, der spilles udenfor Sjælland, dækkes som for 
ranglistematcher dog max 1.000- kr pr. hold.                                                                                                                       
 
Til landsdels- og landsfinale ydes ½ greenfee. 
 
Tilbydes p.t. IKKE.                                                                                  
Ved kvalifikation til landsfinalen tilbydes holdet 1. stk. polo og 
1. stk. vindbreaker ell sweater. 
 
Indgår enkelte hold aftaler om spilletøj, SKAL tøjet være i 
RoGK.s klubfarver og SKAL være påtrykt RoGK.s logo.  
Tøjet SKAL forhånds- godkendes af sportsudvalget.                                                          
Sponsor må IKKE reklamere med, at han er sponsor for RoGK 
uden der foreligger en aftale med RoGK.s sponsorudvalg. 
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Træning: 

 

 
Der tilbydes på det foreliggende IKKE træning til spillere på 
regionshold. 

  

Spillere på regionsholdene sidestilles ikke med 

elitespillere.  

 

 
 

 
Udenlandske turneringer:   
                                           

Tilskud: 
 
 
 
 
 
Ansøgning: 

Der kan søges om tilskud til deltagelse i en udenlandsk junior-
/elite-/senior turnering, hvis spilleren er i top 10 på DGU.s 
rangliste.  
Spilleren udfærdiger budget og tager ansvar for turen samt 
planlægningen af denne.  

Ansøgning skal afleveres til RoGK.s sekretariat senest 4 uger 
inden den pågældende turnering skal spilles.  

 

 

 

 

Landsholds udtagelse / samling:  

Tilskud: 

Ansøgning: 

Ansøges særskilt.  

Ansøgning skal afleveres til RoGK.s sekretariat senest 4 uger 
inden samlingen / matchen.  

                                                                                                                                  

 

Genereelt:  

Anmodning om tilskud 

Udbetaling af tilskud          

                                     
Prøverunder                                   

Skal afleveres til sekretariatet senest 14 dage efter turneringen 

Der udbetales ikke penge uden bilag. Dankortboner som bilag 
godkendes ikke. 

Der gives ikke tilskud til prøverunder. 
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Kørepenge 

Flere deltagere                       

 

Spilletøj ikke udleveret af                                                      
RoGK 

Afregnes med udgangspunkt i kørsel fra og til RoGK. 

Hvis afregningen dækker flere deltagere, skal navnene på 
deltagerne fremgå tydeligt.  

Spilletøj  

 

 

Til alle turneringer SKAL arrangeres samkørsel med øvrige 
turnerings- deltagere fra klubben.  

Det forventes endvidere, at man viser ansvar overfor klubbens 
økonomi, og tilstræber at minimere omkostningerne.   

 

Elitespillerens rettigheder: 

En spiller tilknyttet RoGK.s elite vil under forudsætning af tilstrækkelig 
økonomiske midler få tilbudt: 
 

- Minimum 1-2 ugentlige træningssamlinger i sæsonen. 
- Individuel træning efter aftale med cheftræneren eller dennes ass – 

f.eks. et akut teknisk problem eller tilsvarende. 
- Vintertræning – teknisk som fysisk. 
- Spilletøj / sæt aftales for hver periode ( 2 år ) mellem sportsudvalget 

og cheftræneren  
- Frie træningsbolde til træning og opvarmning i forbindelse med 

turneringer samt frie bolde til holdmatcher. 
- Træningslejr og træningssamlinger med delvis egen betaling. 
- Deltagelse i holdturneringer. 
- Deltagelse i individuelle 3 årlige turneringer efter aftale med 

cheftræneren. 
- Relevante kurser f.eks. internt regelkursus, kursus i anvendelse af 

statistik mv. 
  

 
Spillerens pligter: 
 
Enhver spiller, som modtager tilskud, forpligter sig til, at 
 

- deltage i holdturneringer, træningspas, træningslejr, spillermøder, 
kurser mm 
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- deltage i 3 årlige individuelle turneringer samt frivilligt arbejde i 
juniorafdelingsregi udvalgt af cheftræneren 

- melde til og hhv. afbud til planlagt træningspas, træningslejr, 
spillermøder, kurser mm., (sommer og vinter) 

- fungere som mentor for udpegede spillere i regi af 
junioreliteudvalget 

- udarbejde en personlig målsætnings- og handleplan for hver sæson 
- udarbejde budget for og tilmelde sig turneringer efter forudgående 

koordination med cheftræneren/sportsudvalget 
- overholde de økonomiske rammer og tidsfrister i forbindelse med 

rejseudlæg jf. regler for afregning og aflevering af bilag mm 
- aktivt anvender tilbud om fysisk, teknisk og mental træning. 
- aktivt anvender anbefalet statistikmodul 
- repræsentere klubben på værdig vis såvel på som uden for banen 
- benytte det af klubben valgte tøj ved deltagelse i holdturneringer 

eller individuelle turneringer 
- deltage i RoGK udvalgte arrangementer 
- deltage i RoGK klubmesterskaber 
- aflevere udleveret spilletøj 

 
 

Vedtaget på bestyrelsesmødet 6. februar 2017 
 


