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Klubbkort hösten 2020 + våren 2021
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 -13 (7 år)
F/P - 12 (8 år)
F/P -11 (9 år)
F/P -10 (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 -09 (11 år)
3 st
F/P -08 (12 år)
3 st
F/P -07 (13 år)
3 st
F/P -06 (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 200 kronor och 3 klubbkort motsvarar således en summa på 600 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 friköp (köpa sig fri) och behöver därmed inte hantera försäljningen
av klubbkortkort. Avgiften för detta är 400 kronor per termin och spelare. Men det är bättre om ni säljer klubbkorten
då det gynnar klubben med volymförsäljning.
Denna säsong inför vi en ny ekonomisk rutin för klubbkorten enligt följande:
1)

Mån 17/8 kl 17:00-19:00 hämtar lagen ut klubbkort (1 kartong med 50 st) eller exakt rätt antal för laget.
Ni kan lämna tillbaka om ni hämtar ut för många (var rädd om klubbkorten).

2)

När utdelningen av klubbkorten till spelarna är genomfört …
och när lagets klubbkortsansvarig/lagledaren har lämnat tillbaka överblivna klubbkort och redovisat till
teamsales@uppsalahk.se + ekonomi@uppsalahk.se …
så kommer UHK Ekonomi att sammanställa och stämma av uttagna klubbkort alternativt friköp och sedan
redovisa detta till lagledaren och där er vi beloppet som skall balanseras mot inbetalningar för klubbkort och
friköp.

3)

När ni har sålt era klubbkort eller valt friköp så Swishar ni pengarna till lagkassan, ni får ert lags Swich nr till
lagkassan via klubbkortsansvarig/lagledaren).

Utlämning
1 ledare från respektive lag hämtar ut klubbkorten
måndag 17 augusti klockan 17:00-19:00 för då kommer Linn från Klubbkortet att finnas på Klubbis på Egilsgatan 15
för utlämning. Om ett lag inte har möjlighet att hämta klubbkorten vid detta tillfälle så kontaktar ni
teamsales@uppsalahk.se + ekonomi@uppsalahk.se för att hitta en lösning.
Gällande friköp så hanterar ni detta via ert lags klubbkortsansvarig eller lagledaren där ni kommer då kunna Swisha in
beloppet till lagets kassa.

Mvh Mikael Johansson, teamsales@uppsalahk.se ( 076-8225959 )
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