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MATKAKORVAUSOHJE 2022
1. YLEISTÄ
Seuran hallitus hyväksyy kilpailutoimikunnan valmisteleman matkakorvausohjeen vuosittain. Jotta seuran
jäsen on oikeutettu matkakorvauksiin, tulee hänen riittävän ajoissa ilmoittaa matkastaan seuran toimitusjohtajalle tai toimikunnan puheenjohtajalle.
Matkakorvauksen saajan on laadittava kilpailutapahtumasta lyhyt raportti, joka julkaistaan nettisivuilla.
Enimmillään matkakuluja voidaan korvata 500 € / henkilö / vuosi.
2. SEURAN EDUSTAJA
Seuran lähettämänä edustajana korvattaviin matkoihin kuuluvat:
•
•
•
•
•
•

SGL:n alaiset tilaisuudet
liittovaltuuston kokoukset
puh.joht. neuvottelut
koulutustilaisuudet
aluekokoukset
muut hallituksen erikseen määräämät tilaisuudet, joissa toimitaan seuran edustajana

Seura edustajien matkakustannuksia korvataan todellisten matkakustannusten mukaan julkisia kulkuneuvoja käytettäessä tai omaa autoa käytettäessä seuran kilometrikorvaus 0,20 € / km. Lisäksi korvataan muut aiheutuvat kohtuulliset kustannukset (esim. majoitus ja ruokailut) todellisten kustannusten
mukaisesti.

3. EDUSTUSPELAAJA
Seuran kilpapelaajien kilpailukustannusten korvaamiseksi on toimikunnilla käytettävissä määrätty rahasumma. Kilpailumatkakorvausten saaja on oltava järjestämässä talkooluonteista koulutus-, opetus- tai
lajiesittelytapahtumaa yhteistyössä toimikuntien kanssa.
Matkakorvausasioista on keskusteltava ennen kilpailumatkalle lähtemistä toimikunnan puheenjohtajan
tai toimitusjohtajan kanssa.
Kilpailumatkakorvausten edellytyksenä on, että kilpailumatkasta tehdään matkalasku, johon liitetään kuitit ja muut tarpeelliset tositteet. Edustuspelaajat ovat oikeutettuja erisuuruisiin korvauksiin kilpailukohtaisesti alla olevan listan mukaisesti. Kilpailut ovat yksityiskohtaisemmin SGL:n ja SGS-nettisivuilla.
Korvauskategoriat
1. Ryhmä (korvaukset maksetaan edustuspelaajabudjetista)
•
•

Yleisten sarjojen Suomen mestaruuskilpailut ja muut SGL:n arvokilpailut
Finnish Golf Tourin osakilpailut

Ryhmän kilpailuihin osallistuville korvataan kilpailumaksu, harjoituskierrosmaksu, majoituskulut ja seuran kilometrikorvaus (0,20 € / km). Majoituskorvaus on max. 60 € / vrk.
2. Ryhmä (korvaukset maksetaan junioribudjetista)
•
•
•

Finnish Junior Tour
Future- ja FJT-Challenge Tour osakilpailut
E-Tour

Ryhmän kilpailuihin osallistuville korvataan kilpailumaksu, harjoituskierrosmaksu ja majoituskulut (max.
60 € / vrk.). Autonkuljettajalle maksetaan seuran kilometrikorvaus (0,20 € / km), harjoituskierros ja ma-

joituskulut (max. 60 € / vrk). Kilpailuun lähtijöiden tulee järjestää kuljetus niin, että lähtevät autot ovat
mahdollisimman täysiä.
3. Ryhmä (korvaukset maksetaan edustuspelaajabudjetista)
•
•

Senioreiden SM-kilpailut
Mid Tour -osakilpailut

Ryhmän kilpailuihin osallistuville korvataan kilpailu- ja harjoituskierrosmaksu. Jos pelaaja selvittää cutrajan tai sijoittuu kisassa parhaaseen 30 % (esim. sijoittuminen 120 pelaajan kisassa 36 parhaan joukkoon), maksetaan hänelle majoitus- ja km-korvausta 100 €.
4. Ryhmä (korvaukset maksetaan edustuspelaajabudjetista)
• M50 Haastajatour
• N50 OnGolf Finnish Senior Tour
• M50 OnGolf Finnish Senior Tour
• N60-N70 Tour
• M60-M80 Tour
• Senioreiden Aluetour –finaali
Ryhmän kilpailuihin osallistuville korvataan max. 100 € matkakuluja. Hyväksyttäviä kuluja ovat kilpailumaksu, harjoituskierros tai seuran km-korvaus, joista tulee esittää tositteet.
Kilpailutapahtuma

Kilpailumaksu

km-korvaus

Harjoituskierros

Majoituskorvaus

Yleiset ja junioreiden SM-kilpailut
Finnish Golf Tour
Finnish Junior Tour ja E-Tour
Junioreiden Challenge ja Future Tour
Senioreiden SM-kilpailut ja Mid Tour
Muut valtakunnalliset senioritourit
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Toimikunnalla on oikeus päättää myös muiden kuin edellä mainittujen kilpailujen tapauskohtaisesta korvaamisesta.

