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TDB med Swedbank Pay
Anmälaren väljer swish, kort eller faktura

+ Obetald start finns inte.

+ Återtagna anmälningar hanteras automatiskt.
Avanmälan kan göras i TDB.

+ Enkelt för anmälaren och minimal administration för
tävlingsarrangören.

- Krångliga blanketter för klubben att fylla i (en gång),
måste göras i god tid.

- Dyrt om klubben har bara en tävling per år (årsavgift).

Passar för en klubb som vill betala för bekvämlighet.

Betalningsinstruktioner i proppen

Arrangören anger bankgiro/postgiro/swish i proppen

+ Minimera arrangörens kostnader.

- Folk betalar inte, mycket jobb med påminnelser!

- En del betalar alldeles för tidigt och återtar sedan sin
anmälan.

- Kritiskt med frekvent och korrekt information från
firmatecknare/kanslist till sekretariat.

Passar för en tävlingsklubb eller en ridskoleklubb där
styrelse/personal är engagerad i tävlingsverksamheten.

Maila ut faktura med OCR (Equipay)

+ Bättre betalningsdisciplin än betalning utan anmodan.

+ Läser in betalningar med en knapptryckning.

+ Lättare för firmatecknare/kanslist att ta fram korrekt
information, men . . .

- . . . ändå kritiskt med frekvent information till
sekretariatet.

- Kan krocka med klubbens andra faktureringsrutiner.

- Dyrt för liten tävling.

Passar för en tävlingsklubb eller en ridskoleklubb där
styrelse/personal är engagerad i tävlingsverksamheten,
och där man vill slippa mata in varenda betalning.



Betalning med swish på plats

+ Sekretariatet är inte beroende av
firmatecknare/kanslist.

- Tråkigt jobb att efter tävlingen påminna ovetande
avanmälda om att de är betalningsskyldiga.

- Alla måste besöka sekretariatet.

Passar för en liten tävling och för klubbar med
självständig tävlingssektion.

Evas idealscenario ;-)

� Eget swishnummer för anmälningar så att
betalningarna inte blandas med tävlingsdagens
cafeteriaförsäljning eller nästkommande helgs
käpphästhoppning.

� En bank som erbjuder behörighet för sekretariatet att
se betalningar till detta swishnummer utan att behöva
ha tillgång till andra delar av klubbens ekonomi.

Avgifter

Swedbank Pay: 500 kr/år;
Swish 3:625 kr/bet; Kort 1% + 1:15 kr/bet; Faktura 1.25%

Manuellt i förväg eller på plats: Antag att klubbens
bankavgifter är 1 kr/bet för bg/pg och 2 kr/bet för swish.

Equipay: 500 kr för tävling med 1-200 hästar. 2000 kr för
tävling med 201-400 hästar. Antag att klubbens
bankavgifter är 1 kr/bet för bg/pg och 2 kr/bet för swish.

Sedan tillkommer ju avgifter till SvRF, TDB och Equipe. . .

Räkneexempel: Endagsdressyr

40 starter, 32 hästar, 30 betalningar

Swedbank Pay: 110 kr + årsavgift 500 kr
Manuellt: 30–60 kr
Equipay: 530–560 kr

SvRF: 480 kr
TDB: 480 kr
Equipe: 243 kr + årsavgift 1563 kr



Räkneexempel: Hopphelg

250 starter, 180 hästar, 170 betalningar. Ingen
uppstallning.

Swedbank Pay: 616 kr + årsavgift 500 kr
Manuellt: 170–340 kr
Equipay: 670–840 kr (tvådagarstävling)

1170–1340 kr (två endagarstävlingar)

SvRF: 3000 kr
TDB: 2700 kr
Equipe: 1516 kr + årsavgift 1563 kr

Räkneexempel: Hoppmeeting

600 starter, 300 hästar, 280 betalningar. 50 boxar, varav
hälften betalas med kort i TDB.

Swedbank Pay: 1390 kr + årsavgift 500 kr
Manuellt: 280–560 kr
Equipay: 2280–2560 kr

SvRF: 7200 kr
TDB: 4500 kr
Equipe: 3638 kr + årsavgift 1563 kr

Utbetalningar

Swedbank SUS: Årsavgift 500 kr + 1:50/bet. Krångliga
blanketter (en gång)

Till bankkonto: Bankkonton syns i TDB vid
resultatuppladdning

Till swish med återbetalningsfunktionen: Maximalt det
inbetalda beloppet


