
 
 

Regnskap for Region Tour Rogaland 2012  
 
 
Veldedig formål (KOR)  
Alle bidrag som kom inn til RTs veldedige formål, Kreftomsorg Rogaland, ble på samme 
måte som i fjor offentliggjort på RTs nettside,  
 
http://www.sagk-elite.com/2012RegionTour.html. 
 
Dette for å gjøre innsamling mest mulig transparent og dermed mest mulig troverdig for 
bidragsyterne. 
 

 2011 (BUPA) 2012 (KOR) 

Spillerne, enkeltpersoner 60.800 kroner 62.250 kroner 

Klubbene 26.000 kroner 14.000 kroner 

Sponsorene 33.700 kroner 58.750 kroner 

   

Totalt til veldedighet  120.500 kroner  135.000 kroner  

  
 
Sponsorpremier  
Sponsorer som ikke ga eget/egne gavekort har bidratt med premiepenger til RTs konto. Alle 
disse premiepengene har blitt brukt til å kjøpe gavekort hos Meny eller Kiwi som på sin side 
bidrar med egne gavekort og i tillegg donerer betydelig til det veldedige formål. 
 
29.750 kroner var verdien på premiene som ble brukt under årets finale. 
Egersund Open, Solastranden Open, Bærheim Open/Kretsmesterskapet fikk etter 
sponsorenes eget ønske, ekstrapremier på tilsammen 3000 kroner. Tom Børresen fikk Hole-
in-One og vant den store premien som WooThemes hadde satt opp for Birdies for Charity. 
Verdi 4500 kroner. 
 
Alle styremedlemmer har fortløpende vært oppdatert om hvor mye som til enhver tid har vært 
til rådighet via en on-line link.  Eget regnskap og money-breakdown for finalen ble forevist 
styret ca tre uker før finalen. 
 
RT har svært få utgifter og inntekter  
Alle midler som kommer inn til det veldedige formål og premieringen har uavkortet* gått til 
sine respektive formål. 
 
Vår sponsor Gunnarshaug Trykkeri  har gitt alt av trykksaker slik som reklameskilt, 
sjekkene, trykte gavekortkonvolutter etc. Jæren Golfklubb har gitt 20 rammer som er brukt 
til innramming av minisjekkene som RTR har gitt til sine samarbeidspartnere. 



 
 

Ryfylke Aluminium har produsert og sponset flagg som har vaiet stolt i vinden under alle RTR 
turneringer hvor flaggstenger har muliggjort dette. 
 
Ketil Sunde har dekket utgiftene med nettsidene sagk-elite.com fra 2009-2012. Magnus 
Jepson og WooThemes  har dekket utgiftene med de nye nettsidene på regiontour.no som 
startet i desember 2012. 
 
Renteinntektene på 1146 kroner er brukt til registrering av domene, registrering av Region 
Tour Rogaland i foretaksregisteret, inngravering av pokaler og rammer til reklameskiltene. 
 
Kroner 150,- er innbetalt for BfC etter overføring av kroner 135.000,- til KOR. Årsmøtet 
beslutter hva som skal gjøres med dette beløpet. 
 

Inntekter  Kr   Utgifter  Kr  

Overført fra 2011  742  3 rammer til reklameskilt 607 

Renter 2012 1146   Registrering av domene 125 

“Etterbetaling” BfC 150  Årsavgift frivillighetsregisteret 135 

   Førstegangsavgift frivillighetsregisteret 250 

   Inngravering to pokaler 400 

   Bankgebyrer 14 

   Kontorutgifter  0 

Inntekter totalt  2038  Utgifter totalt  1531 

 
Vi har pr. 1. januar 2013, 507 kroner  på RT-kontoen.  
 
Anders Rein 
Kasserer RTR 2012 
 


