Verifikation
o Juniorkommittén 301
o Tävlingskommittén 302
o Herrkommittén 304
o Damkommittén 305
o Seniorkommittén 306
REDOVISNINGSBLANKETT KOMMITTÉER
Tävling: …………………………………………………………………………………………………………… Datum: ……………………..
Tävlingsledare: …………………………………………. Ansvarig för redovisning: ………………………………………………
Mob.nummer/e-mail:
Mob.nummer/e-mail:

Intäkter:
▪

Swish

Swishnummer

Belopp

Antal tävlande ………… st x startavgift …………… kr

..……………………………………..

……… kr

Greenfee: antal .………… st x greenfeeavgift ………….. kr

..……………………………………..

……… kr

Närmast hål: antal .………….st x …………….kr

………………………………………… ……… kr

Längsta drive: antal ……………. st x ....……………… kr

………………………………………… ………. kr

Övrigt: .………….…………………… antal……. st x ….……….. kr

………………………………………… ………. kr

Summa intäkter swish: ...……………… kr
▪

Kortbetalning

Totalt

Antal tävlande ………… st x startavgift …………… kr

………….. kr

Greenfee: antal .………… st x greenfeeavgift ………….. kr

.…………. kr

Närmast hål: antal .………….st x …………….kr

………….. kr

Längsta drive: antal ……………. st x ....……………… kr

…………. kr

Övrigt: .………….…………… Antal……. st x ….……….. kr

………… kr

Summa intäkter kort: ...……………… kr

▪

Kontantbetalning

Totalt

Antal tävlande ………… st x startavgift …………… kr

………….. kr

Greenfee: antal .………… st x greenfeeavgift ………….. kr

.…………. kr

Närmast hål: antal .………….st x …………….kr

………….. kr

Längsta drive: antal ……………. st x ....……………… kr

…………. kr

Övrigt: .………….…………… Antal……. st x ….……….. kr

………… kr

Summa intäkter kort: ...……………… kr

Summa intäkter: ……………………………….. kr
Fördelas enligt följande:
Klubben: ……………………………………………. kr Annan: ………………………............................... , ……………… kr

Kostnader (bifoga samtliga kvitton):
▪
▪

Priser (4114): Beskrivning……………………………………………………………………………. , ………………….. kr
Presentkort separat lista med p-kortsnummer
□ Faktura, leverantör: …………………………………………………………………………………
□ Utlägg, ersättning utbetald;
□ Kontant, datum ……………………………… av ………………………………………………………………….
□ Banköverföring till; Namn………………………………………………………………………………………….
Konto …………………………………………………………………………………………
Datum…………………………… av ……………………………………………………..

▪

Övriga kostnader inkl. måltider, reseersättning, material etc.

1. Beskrivning…………………………………………………………………………………………… , ………………….. kr
□ Faktura, leverantör: …………………………………………………………………………….
□ Utlägg, ersättning utbetald;
□ Kontant, datum ……………………………… av ………………………………………………………………….
□ Banköverföring till; Namn………………………………………………………………………………………….
Konto …………………………………………………………………………………………
Datum…………………………… av ……………………………………………………..
2. Beskrivning…………………………………………………………………………………………….. , ………………….. kr
□ Faktura, leverantör: …………………………………………………………………………….
□ Utlägg, ersättning utbetald;
□ Kontant, datum ……………………………… av ………………………………………………………………….
□ Banköverföring till; Namn………………………………………………………………………………………….
Konto …………………………………………………………………………………………
Datum…………………………… av ……………………………………………………..
Summa kostnader: ...................... kr
Övrigt …….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Att redovisa till klubben: Summa ….……………..... kr
Vänligen kontrollera att samtliga fält är ifyllda korrekt. Denna tävlingsredovisning kommer ligga till grund för
klubbens redovisning av intäkter och kostnader och det är därför av största vikt att blankett är komplett ifylld.
Vid frågor eller felaktigheter kommer i första hand angiven kontaktperson kontaktas och i andra hand
tävlingsledaren. Vid inlämning av blankett ska kontaktperson/tävlingsledare erhålla en kopia av blankett samt
ev. kvitton och kansliet ska erhålla originalblankett inklusive originalkvitton.

Sign. mottagare.:…………………………………………….…………………………………… Datum …………………….

Vid frågor angående tävlingsredovisningen vänligen kontakta: kansli@hammarogk.se

