Til Lagledere

dato 06.04.17

Orientering om påmelding til cuper/ turneringer av lag i Mastra IL
Generell info:
Mastra dekker 2 stk påmeldinger i året for hvert lag, turneringer/ cuper utover det må
dekkes av laget selv.
Alle påmeldinger bortsett fra Vildbjerg cup gjøres av lagleder. Ved påmelding vil det
bli opprettet en faktura, fakturaen eller linken til fakturaen sendes på e-post til kasserer.
Cup uten egenandel (kost og /eller losji):
Transport på dekkes av laget selv, fordeles på deltakerne. Dette må dere ordne
innad i laget.
1. Lagleder melder på laget.
2. Send faktura til kasserer med info om hvilket lag som meldes på. F eks Fotball
Mastra G11 – 1 + navn på turneringen. Dette kommer stort sett frem på
fakturaen, men greit å ha med likevel i e-posten.
3. Kasserer bekrefter mottatt e-post og gir beskjed når påmeldingen er betalt.
Betaler stort sett innen få dager. Gi beskjed hvis det haster.
Cup med egenandel, som Lyngdal Cup eller Dyreparken Håndball festival:
Transport dekkes av laget selv, fordeles på deltakerne.
Mastra IL dekker egenandelen (A-kort) for 2 stk voksne (lagleder og trener) Noen
cuper dekker A- kort for 1 stk voksen i tillegg. Tot 3 stk vil da få dekket A- kortet.
1. Lagleder melder på laget.
2. Send faktura på e-post til kasserer med info om hvilket lag som meldes på. F eks
Mastra G11- 1 + navn på turneringen.
3. Registrer antall spillere til Cupen/ turneringen. Send faktura på e-post for
egenandelene til kasserer.
4. Kasserer bekrefter mottatt e-post og gir tilbakemelding når egenandelen er
betalt.
5. Så raskt som mulig sender lagleder oversikt over deltakere og voksne på e-post
til kasserer. Navn, adresse, tlf, e-post osv. Bruk skjemaet som er å finne på
hjemmesiden til Mastra under cuper:
http://www.kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948522663
6. Kasserer fakturerer for egenandel, den sendes på e-post og må være betalt innen
god tid før avreise. De som ikke har betalt kan ikke reise.

