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Tack för hjälpen! 

 

Att ta betalt vid klubbspel - dagbridge eller kvällsbridge 
Deltagarlista och speltillfälle 

1) Plocka fram klippare (för klippkort) och sammandragsprotokoll. Fråga tävlingsledaren om du inte 

vet var dessa finns. 

2) Skriv datum för speldagen och namn på den som hanterat betalningen (ditt eget namn) högst 

upp på deltagarlistan. 

3) Skriv upp namn på alla som anmäler sig och ange hur betalning skett. 

Ta betalt med klippkort 

4) Kolla att det är rätt kort innan du klipper; 

a)  klöver = svarta symboler = dagbridge 

b) hjärter = röda symboler = kvällsbridge 

5) Klipp en ruta per spel. När alla tio rutor är klippta riv kortet i två delar och släng båda delarna. 

Halva kort går inte att använda vid betalning. 

6) Notera "K" för kortbetalning vid spelarens namn i deltagarlistan. 

7) Om någon vill hämta ut klippkort - se rutin för hantering av klippkort.. 

Kontant betalning 

8) Notera betalt belopp vid spelarens namn i deltagarlistan. 

9) Försök minimera mynt i bridgekassan, ge gärna mynt i retur om någon betalat med mynt.  

Att tömma spargrisen på gamla enkronor är inte ok! 

Hantering av kvitton och mindre utlägg 

10) Om någon ska ha betalt ur bridgekassan för mindre utlägg är det ok om beloppet finns tillhanda. 

a) enbart originalkvitton är ok - bifoga kvittot till redovisningen. 

b) notera på sammandragsprotokollet vilket belopp som är utbetalt och till vem. 

11) Om beloppet är ok men pengar inte finns i kontanter sker pg-överföring 

a) enbart originalkvitton är ok - bifoga kvittot till redovisningen. 

b) be personen skriva sitt eget namn samt kontonummer på kvittot eller på särskilt papper. 

Redovisning till kassören 

12) När alla är anmälda och noterade på deltagarlistan 

a) räkna samman beloppet av alla noterade kontanta inbetalningar. 

b) skriv totalbeloppet av alla inbetalningar på sammandragsprotokollet 

c) kontrollera att det är rätt belopp i dagkassan 

13) Hämta ett kuvert från kontoret och lägg in sammandragsprotokollet, dagkassan samt ev kvitton. 

Klistra igen och skriv dagens datum utanpå. 

14) Lämna kuvertet till tävlingsledaren tillsammans med klipparen. 

 


