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Regler for udbetaling af tilskud til spillere. Omfattet er: 
✓ Holdturneringer i DGU-regi (Senior, junior, veteran) 
✓ Individuelle turneringer i DGU-regi (Senior, junior, veteran) 
✓ Pro-turnering / Ecco tour 
✓ Regionsgolf 
✓ Udenlandske turneringer 
✓ Landsholdsudtagelse og samling 

 

Generelt: 
✓ Alle spillere, der søger tilskud til mere end 3 turneringer, skal indgive 

personligt budget for turneringsdeltagelse (Forventet tilskud) til 
Sportsudvalget senest den 1. november for den kommende sæson 

✓ Spillerne har ikke krav på tilskud, men tilskud udbetales indtil 
Sportsafdelingens budget evt. måtte være opbrugt. 

✓ Tilskud udbetales på grundlag af indlevering af turneringsafregning m/ bilag. 
Turneringsafregningsskabelon i Excel er bilag til dette regelsæt. 

✓ Der udbetales ikke tilskud uden bilag. Dankortboner er ikke bilag! 
✓ Turneringsafregningen skal indleveres senest 14 dage efter turneringen 
✓ Hver enkelt spiller der ønsker tilskud skal indlevere afregning m/bilag 
✓ Km afregning er med udgangspunkt i RoGK 
✓ Samkørsel er et krav, hvor det er muligt 
✓ Der ydes generelt ikke tilskud til prøverunder 
✓ Det forventes at man agerer økonomisk ansvarligt med klubbens midler og 

minimerer omkostninger, hvor det er muligt. 

Omkostninger der kan gives tilskud til: 
✓ Match fee 
✓ Fortæring 
✓ Overnatning 
✓ Kørsel 
✓ Bro / færge 

 

På de følgende to sider finder du tilskudsregler for den enkelte 
turneringsform 
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Holdturneringer i DGU-regi.  
Matchfee: 
Transport: 
 
 
 
Fortæring: 
 
 
 
 
 
 

Dækkes for alle hold 
Kørsel til kampe i indledende runder og mellemrunder dækkes ikke. 
Til landsdels- og landsfinaler dækkes kørsel med Kr. 1.- /km regnet fra RoGK 
og retur. Der dækkes for 2 biler til et hold. 
Bro dækkes, hvis der spilles vest for Storebælt eller Bornholm (Også færge) 
Juniorer: 
Ved hjemmekampe dækkes et måltid for RoGK spillere og modstandere for  
kr. 60.- / spiller. Normalt dækkes udekampe af modstanderklubben. RoGK 
dækker ikke udekampe. 
Seniorer: 
Der dækkes et måltid som indtages i værtsklubbens restauration. 
Veteraner: 
Der dækkes et måltid som indtages i RoGK’s restauration. 

 

Individuelle turneringer i DGU-regi.  
Matchfee: 
Transport: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortæring: 
 
 
 
 
 
 
Overnatning 
 
 
 
 
 

Dækkes for alle deltagere – dog max. Kr. 600.- pr deltager. 
Juniorer: 
Transport dækkes ikke undtaget for Junior Cup Landsfinale. Her dækkes som 
for senior rangliste turnering (Se nedenfor). 
Seniorer – rangliste turneringer og DGU-mesterskaber m.fl.: 
Kørsel til kampe på Sjælland dækkes ikke.  
Kørsel til Møn, Lolland Falster, Bornholm samt vest for Storebælt dækkes 
med Kr. 1.- /km regnet fra RoGK og retur - kun 1 kørsel pr turnering. 
Bro dækkes, hvis der spilles vest for Storebælt eller Bornholm (Også færge) 
Seniorer og veteraner, andre individuelle turneringer:  
Kørsel dækkes som ovenfor, hvis spilleren er i top 10 på DGU’s rangliste. 
Juniorer 
Fortæring dækkes ikke undtaget for Junior Cup Landsfinale. Her dækkes som 
for senior rangliste turnering (Se nedenfor). 
Seniorer – rangliste turneringer og DGU-mesterskaber m.fl.: 
Der dækkes fortæring op til Kr. 100.- / dag 
Seniorer og veteraner, andre individuelle turneringer:  
Fortæring dækkes som ovenfor, hvis spilleren er i top 10 på DGU’s rangliste. 
Seniorer – rangliste turneringer og DGU-mesterskaber m.fl.: 
Overnatning dækkes ikke på Sjælland. Max Kr. 300.- / nat udenfor Sjælland. 
Juniorer: 
Der dækkes normalt ikke overnatning. 
Seniorer og veteraner, andre individuelle turneringer: 
Der dækkes normalt ikke overnatning. 
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PRO turneringer, ECCO tour, mv.  

Matchfee: 
Transport: 
Fortæring: 
 
 

Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til deltagelse i PRO turneringer for 
RoGK’s spillere. 
Der kan dog søges om tilskud til deltagelse i PRO turnering, hvis spilleren er i 
top 10 på DGU’s rangliste. 
Ansøgning til Sekretariatet senes 2 uger før turneringsstart. 

 
Regionsgolf  

Matchfee: 
Transport: 
 
Fortæring: 
 
 
Prøvespil: 

Dækkes for alle hold. 
Dækkes generelt ikke. Dog dækkes deltagelse i Landsfinalen udenfor 
Sjælland med bro samt kr. 1.- / km for 2 biler. 
Der dækkes en forfriskning til begge hold ved match i RoGK. 
Ved Landsfinale spillet udenfor Sjælland dækkes som for ranglistematcher, 
dog max. Kr. 1.000.- pr hold. 
Ved Landsdels- og Landsfinale dækkes ½ greenfee. 

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

 

Landsholdsudtagelse / samling:  

Tilskud: 
Ansøgning: 

Ansøges særskilt.  
Ansøgning til RoGK’s sekretariat senest 4 uger inden samlingen / matchen.  

 
Afregning: 

Hold: 
Holdkaptajnen er ansvarlig for den samlede afregning for sit hold i forhold til 
klubben (Også Regionsgolf) 

Individuelle turneringer: 

• Afregningsskabelonen i Excel (bilag) udfyldes for hver enkelt turnering af 
deltageren / ansøgeren. 

• Skabelonen skal udfyldes korrekt, og den mailes til  
sekretariat@roskildegolfklub.dk, sammen med de scannede bilag. 

• Klubben modtager ikke afregning i ”papirform”. 
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