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Klubbkort hösten 2019 + våren 2020
Nu är det dags att hämta ut höstens klubbkort. Detta är en viktig del i vår ekonomi som får
klubben att gå runt och vi har ett avtal med Klubbkortet som gör att vi tjänar lite extra på varje
häfte som säljs. När vi säljer Klubbkort går all vinst till klubbens gemensamma kassa för att
täcka grundläggande kostnader som vi har inom Uppsala HK. Man får naturligtvis sälja fler
klubbkort om man kan och vill och stötta klubbens ekonomi.
Alla spelare i klubben ska sälja enligt följande:
Åldersklass
Bollkul (5-6 år)
Mix -12 (7 år)
F/P - 11 (8 år)
F/P -10 (9 år)
F/P -09 (10 år)

Aug
0 st
1 st
3 st
3 st
3 st

Jan/Feb
0 st
1 st
3 st
3 st
3 st

Åldersklass
Aug
F/P -08 (11 år)
3 st
F/P -07 (12 år)
3 st
F/P -06 (13 år)
3 st
F/P -05 (14 år)
3 st
A-ungdom (15-16 år) 3 st
Junior/Senior
3 st

Jan/Feb
3 st
3 st
3 st
3 st
3 st
3 st

Vad är ett Klubbkort? Läs mer på hemsidan: http://www.klubbkortet.se
Ett Klubbkort kostar 180 kronor. 3 klubbkort motsvarar således en summa på 540 kr.
Familj med fler barn? Uppsala HK har valt att inte subventionera klubbkortsförsäljningen baserat hur
många barn varje familj har.
En spelare kan i stället för att sälja Klubbkort, välja att betala en högre klubbavgift (köpa sig fri) och
behöver därmed inte hantera försäljningen av klubbkortkort. Avgiften för detta är 400 kronor per termin
och spelare.
Vi kommer på samma sätt som förra säsongen att skicka en faktura på klubbkorten till respektive spelare
(tex 3 st klubbkort x 180kr = 540 kr) och pengarna ni får in vid klubbkortsförsäljning behåller ni själva
eller 400 kr per spelare för att slippa sälja klubbkort.
1 ledare från respektive lag hämtar ut klubbkorten
måndag 19 augusti klockan 17:00-20:00 för då kommer Theo från Klubbkortet att finnas på Klubbis på
Egilsgatan för utlämning. Om ett lag inte har möjlighet att hämta klubbkorten vid detta tillfälle så
kontaktar ni teamsales@uppsalahk.se för att hitta en lösning.
Eventuellt kommer ni kanske även kunna hämta ut på Campus lördagen 17 aug, vi återkommer om detta.
OBS!! Meddela era lagledare som i sin tur meddelar ekonomi@uppsalahk.se om ni vill slippa betala
klubbkort och istället få en utökad avgift på 400 kr.

Newbody och Spicy Dream
Vi har i år sponsoravtal med Newbody och Spicy Dream vilket gör att vi kommer att ha
gemensamma försäljningsperioder under säsongen. Här går intäkterna till det lag man spelar
med och därmed säljer för.
Newbody kommer vi att sälja under september och Spicy Dream säljer vi under februari/mars.
Vi hoppas att ni nyttjar denna möjlighet att sälja Newbody och Spicy Dream för det kan bli en
hel del pengar till lagkassan som ni kan finansiera cuper mm.
Mikael Johansson, teamsales@uppsalahk.se ( 076-8225959 )
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