
 

Ärila Golf AB (publ.) Ärilla Nyköpings GK, 611 92 NYKÖPING   www.nykopingsgk.se info@nykopingsgk.se 

Green Eagles 2018 - Spelaravtal 
 
Jag kommer att under 2018 satsa på min golf vilket också gör att min klubb 
Nyköpings GK kommer att satsa på mig. 
 
Jag; 

• Är aktiv i träningsgrupperna 

• Aktivt representerar klubben i olika tävlingar i distrikt/region/landet 

• Gör en säsongsplanering som ska godkännas av min tränare på klubben 

• Har betalt min årsavgift & träningsavgift för 2018 innan säsongstart 

• Har på mig mina klubbkläder vid träningar och vid tävlingsspel 

• Ställer upp och hjälper till vid olika arrangemang efter schema 

• Vara behjälplig på det Green Eagles hål som junior- och elitverksamheten är 
hålvärdar för.  

• Om jag inte följer spelaravtalet tas förmånerna bort. 
  

 
 
Spelaravtal mellan ______________________  och Nyköpings Golfklubb om 
ersättningar för att representera Nyköpings GK vid olika lagtävlingar/tävlingar under 
säsong 2018. 
 
Teen Tour: 
First  startavgift + 100kr i tävlingsbidrag 
Future  startavgift + 120kr i tävlingsbidrag 
Elit  startavgift + 300kr i tävlingsbidrag  
 
Future Series/Swedish Golf Tour/övriga godkända tävlingar 
Future Series startavgift + 250kr i tävlingsbidrag  
SGT  600kr + 300kr vid klarad cut 
Övriga ranking tävling 400kr i tävlingsbidrag + 200kr vid klarad cut 
 
Teen Cup 
Vid finalspel betalas startavgifter + övriga utlägg enl. överenskommelse 
 
Juniorserie & Ungdomsserie i Sörmland 
Allt spel i junior och ungdomslag sker med följande ersättning: 
Klubben ersätter dagens lunch eller motsvarande, pollett, vagnhyra.  
Milersättning vid samåkning 250kr per bil max 3 bilar/tillfälle eller helst i gemensam mini-buss via 
Söderbergs Europcar (förbokad hos Gary).  
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Junior SM Lag 
Vid spel i JSM lag ersätter klubben för omkostnader för laget inkl. resa, mat och 
golfkostnader efter särskild överenskommelse med ledaren och Green Eagles 
ledning. 
 
JSM Match 
Klubben ersätter startavgift och dagliga omkostnader för en lunch eller motsvarande, 
pollett och vagnhyra. 
 
Lunchkort Juniorer i träning 
Ungdomar som ingår i Nyk GK organiserade träningsgrupper kan köpa lunchkort på 
golfrestaurangen till förmånligt pris. Ord pris 10 x lunchkort 975kr – Juniorpris 
700kr. 
 
Rangekort 
Spelare som aktivt delta i träningsgrupper/läger och har skrivit på ett spelaravtal kan 
välja att köpa förmånliga rangekort med 26 polletter (13 hinkar) för 250kr ordinarie 
pris 350kr.  
 
Rangekorten är endast för personlig användning.  
Spelarna uttagen till Team Nyköping, max 8st per lag (herr/dam) erhåller fria 
träningsbollar under året.  
 
Tävling på Nyk GK 
Ingen ersättning om inte tävlingar ingår ovan.  
 
Förutsättningar att få tävlingsbidrag 
Skriftlig tävlingsplanering för säsong 2018 lämnas senast 15 maj till 
klubbchef@nykopingsgk.se samt att spelaren delta i klubbens organiserade träningar 
i grupp eller via en separat träningsplan enligt överenskommelse med lagledaren. 
 
Ersättning betalas ut till ett bankkonto i efterskott utifrån ett underlag som är 
beskriven på särskild blankett som finns att hämta från kansliet. 
Blanketten ska vara ifylld med kvitto och bankdetaljerna samt lämnad till kansliet 
senast 30 dagar efter tävlingen. Underlag som lämnas efter 30 dagar ersätts ej. 
Ingen ersättning betals ut innan årsavgift och träningsavgift är betalt för året. 
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Motprestation 
Krav från Nyk GK mot spelarna med Green Eagles avtal. 

• Närvaro vid träningar (förhinder anmälas till tränare/samordnare i grupp) 

• KM 

• Junior KM, Knatte KM 

• Representationslag Team Nyköping herr & dam i seriespelet, om uttagen 

• Representationslag SöGDF junior/ungdomsserien, om uttagen 

• Använda klubbens officiella tävlingskläder vid tävling 

• Hjälpa till vid tre tillfällen per säsong i någon/några av följande aktiviteter: 
Juniorupptakt söndag 22 april 
Golfens Dag lördag 26 maj 
Green Eagles Day – tisdagar på sommarlovet fm/em 
Golfskoj läger under sommarlovet v.27, v.28, v.31 

 
 Förväntningar 

• DM 

• Teen Cup kval 

• Teen Tour 
 
Dispens kan lämnas om andra tävlingar förhindrar spelarens medverkan, men 
endast av klubbchefen. 
 
Spelaren är överens med golfklubben om att spelaren har en särskild viktig roll som 
förebild på golfklubben för alla yngre juniorer. Om uppförande, närvaro vid träningar 
eller annat skulle avvika från Green Eagles värderingar har golfklubben rätt att 
annullera överenskommelse om ersättning. 
 
 
 
____________________   _________________ 
     Gary Cosford 
Spelaren     Nyköpings Golfklubb 
2018  -    -     2018    -     - 


