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Stavanger,  5. Desember 2013 

Regnskap for Region Tour Rogaland 2013 !!
Veldedig formål (Barnekreftforeningen Rogaland) 
Alle bidrag som kom inn til RTs veldedige formål, Barnekreftforeningen Rogaland, ble på 
samme måte som i fjor offentliggjort på RTs nettside, http://www.regiontour.no/ . 
Dette for å gjøre innsamling mest mulig transparent og dermed mest mulig troverdig for 
bidragsyterne. !
Innsamlet til Veldedig formål 

* En mindre andel av det innsamlede beløp blir satt av til løpende utgifter, ref RTR årsmøteprotokoll fra 24. jan 2013, 
samt RTR regnskape 2013.  !
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 Kiwi som på sin side bidrar med egne 
gavekort og i tillegg donerer betydelig til det veldedige formål. !
22.900 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 2500 kroner. Ingen fikk Hole-in-One og vant den store 
premien som WooThemes hadde satt opp for Birdies for Charity. Verdi 2500 kroner. !
Dette har ikke blitt offentliggjort, men alle styremedlemmene har fortløpende vært oppdatert om 
hvor mye som har vært til rådighet via egen link. Eget regnskap og money-breakdown for finalen 
ble forevist styret ca tre uker før finalen. !

2012 (KOR) 2013 (BKF)

Spillerne, enkeltpersoner 62.250 kroner 55.828 kroner

Rogaland Golf +50 14.350 kroner

Spesielle arr. (TS-M, OKO-M, Sandnes 
seniorene)

32.500 kroner

Klubbene 14.000 kroner 0 kroner

Sponsorene 58.750 kroner 26.000 kroner

Totalt til veldedighet * 135.000 kroner 128.678 kroner

http://www.regiontour.no/


!!
!!
Premiepenger tilført RTR’s konto i 2013 !

* Under Solastranden Open ble det betalt NGF avgift på 50 kr av alle deltakere, tilsammen 3650 kr. Av forskjellige 
årsaker kom ikke dommerne, og det ble av RTR styre besluttet at 1500 kr. av NGF avgiften skulle benyttes som 
premier til OOM, mens overskytende gikk til BKF. !
RT har svært få utgifter og inntekter 
Med unntak av et lite beløp avsatt til RTR løpende utgifter (se regnskap) har alle midler som 
kommer inn til det veldedige formål og premieringen gått til sine respektive formål. !
Vår sponsor Gunnarshaug Trykkeri har gitt alt av trykksaker slik som reklameskilt, hovedsjekk, 
mini-sjekkene, etc. !
Magnus Jepson og WooThemes har dekket utgiftene med de nye nettsidene på regiontour.no som 
startet i desember 2012. !
Det er avsatt 500,- til dekning av graveringskostnader for OOM og Lagkamp pokaler. !
Det er avsatt 500,- til dekning av rammer for minisjekker som utleveres til arrangørklubber og 
sponsorer.  !
Renteinntektene i 2013 på 462 kroner er, sammen med beløp avsatt til RTR løpende utgifter, 
brukt å dekke utgifter ihht tabell under. Overskudd er overført til neste års budsjett for å dekke 
evt. utgifter som kommer i 1. halvår 2014 (før innbetalinger). !

Premiepenger til RTR konto 
(inntekt)

kroner Kjøp av premier til OOM, etc. 
(utgift)

kroner

Hetland Rogaland 2500 Gavekort Kiwi (5 x 500,-) 2500

Proffsport 500 Gavekort Kiwi 500

Fredriks 500 Gavekort Kiwi 500

Sira-Kvina kraftselskap 500 Gavekort Kiwi 500

Kennel Zarstø 500 Gavekort Kiwi 500

Feyer Consulting as 500 Gavekort Kiwi 500

Spillere RTR2013* 1500 Gavekort Geir’s Golfshop 
(3x500,-)

1500

Totalt 6500 Totalt 6500



!!!
Regnskap 2013 
  

!
Beholdning pr. 1/1-2013:  kr    507,- 
«Overskudd» 2013:   kr    574,- 
Ny beholdning pr. 5/12-2013 kr  1081,- !!!!!
For styret i RTR 2013 
Anders Rein 
Kasserer  !!!!

Inntekter Kr Utgifter Kr

Renter 2013 462 Årsavgift «regiontour.no» domene 375

Premiesponsing 6500 Årsavgift frivillighetsregisteret 135

Innsamlet til veldedighet og 
løpende utgifter

128678 Bankgebyrer 56

Rammer Minisjekker (avsatt) 500

Inngravering to pokaler (avsatt) 500

Kjøp av premier/gavekort 6500

Overføring til BKF 127000

Inntekter totalt 135640 Utgifter totalt 135066


