Avtal 2018
Följande avtal har tecknats mellan undertecknad spelare och Junior/elitkommittén i
Kristianstads Golfklubb i Åhus.
Undertecknad spelare har som del av KGK:s junior/elit-program många förmåner och
rättigheter, men också ett flertal skyldigheter. Detta avtal syftar till att göra spelaren
medveten om, och uppmärksam på, nedan nämnda punkter. Med stöd av undertecknads
signering förväntar sig KGK att spelaren följer innehållet i avtalet, och därmed stödjer de
värderingar och den gemensamma inställning som tillsammans stärker sammanhållningen,
ökar vår trivsel och gör oss alla stolta att vara en del av vår klubb. Detta avtal, undertecknat
av båda parter, är en förutsättning för att kunna delta i KGK:s junior/elit-program.
Spelarens förmåner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tillgång till träning, både i grupp och individuellt.
Tillgång till visst antal fria rangebollar.
Coaching av tränare vid vissa tävlingar.
Tillsammans med tränare lägga upp ett individuellt tävlingsprogram.
Gymkort samt individuellt tränings/fys program.
Tävlingsersättning enligt riktlinjer från kommittén.

Spelarens skyldigheter.
1. På och utanför golfbanan, alltid uppträda på ett oklanderligt sätt som förväntas av en
elitgolfare, och som gör spelaren till en bra förebild för yngre medlemmar.
2. Spelaren är skyldig att ställa upp vid Nationella seriespelet om spelaren blir uttagen.
3. Om spelaren kallas och inga speciella omständigheter hindrar, ska spelaren ställa upp och
representera klubben vid lagtävlingar, klubbmästerskap och klubbmatcher.
4. Att, utom när synnerliga skäl finns, ställa upp för golfklubben vid olika aktiviteter och
tävlingar som ledare eller funktionär när det behövs.
5. Verka i sitt agerande, på och utanför golfbanan, så att lagsammanhållning och vänskap inom
gruppen bibehålls och stärks.
6. Med sitt sätt att vara och bemöta sina äldre klubbkamrater och övriga, alltid inse och förstå
att han/hon är en viktig ambassadör för vår verksamhet.
7. Korrekt klädsel på banan och i klubbhus.
8. Ha Kristianstads GK i Åhus som sin bas för träning.

Åhus den
________________________________

________________________________

Junior/elitkommittén, Magnus Jönsson

Spelarens underskrift
________________________________
Målsman (om under 18 år)

