BETINGELSER TEAM FANA JUNIOR 2018
Medlemsavgift og treningsavgift
Deltagelse i Team Fana Junior fordrer medlemskap i Fana Golfklubb, i tillegg til treningsavgift.
Juniorer (t.o.m. det året man fyller 19 år) vil kunne få juniormedlemskap på spesielle vilkår. Dette
betyr at man får alle rettigheter som medlem, inkludert fri spillerett på banen, for en redusert pris.
Alternativet er innskuddsmedlemskap, hvor årskontingenten er den samme som for
juniormedlemskap på spesielle vilkår.
Pris på medlemskap og treningsavgift er som følger:
Gruppe
Elite
Eagle
Birdie
Nybegynner
Knøtter
Knøtter oppstart august

Medlemskontingent
Kr 1 800
Kr 1 800
Kr 1 800
Kr 1 800
Kr 2 150
Kr 1 000

Treningsavgift
Kr 3 300
Kr 2 300
Kr 1 750
Kr 1 200
Kr
0
Kr
0

Sum
Kr 5 100
Kr 4 100
Kr 3 550
Kr 3 000
Kr 2 150
Kr 1 000

Juniorer som er innskuddsmedlemmer får redusert treningsavgiften med kr 500.

Støtte til deltagelse i turneringer
Fana GK yter økonomisk støtte for deltagelse på Srixon Tour, og dekker deltageravgiften på
Narvesen Tour i vår region. Deltagelse på øvrige turneringer, eksempelvis Norgescup og
internasjonale turneringer, skal klareres med administrasjon og sportslig leder før økonomisk støtte
innvilges.
Med forbehold om tilpasning til faktisk startkontingent, vil turneringsstøtten være som følger:
Narvesen Tour
Srixon Tour
Srixon Tour

kr
kr
kr

150 – 200 .............. Startkontingenten dekkes (kan variere)
675 .............. Om det ikke er behov for overnatting
2 000 .............. Ved behov for overnatting

For Narvesen Tour vil startkontingenten normalt forsøkt å bli fakturert direkte til Fana GK, slik at
den enkelte utøver ikke skal betale ved registrering på turneringen.
For å være berettiget til turneringsstøtte som beskrevet over må spilleren ha Fana GK som
hjemmeklubb, ikke motta støtte fra andre klubber, og ha vært medlem i Fana GK og Team Fana
Junior gjennom et helt kalenderår (dvs. 1/1-31/12). Støtteberettigelse oppstår altså fra og med det
påfølgende år. Unntaket er deltagelse i Narvesen Tour, som er støtteberettiget fra tidspunkt for
innmelding.
Satsene for støtte kan justeres gjennom året dersom dette er påkrevet av hensyn til Fana
Golfklubbs økonomi.

Driving range
Juniorer i Team Fana Junior får redusert pris på range-klipp; kr 200 for 25 klipp.
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