
ALVDAL TURFORENING 
MEDLEMSKONTINGENT 2023
Voksne  kr 450,- Ref. nr. 10
Barn (under 21 år) kr 100,- Ref. nr. 20
Familie (med barn under 21 år) kr 800,-  Ref. nr. 30
Støtte til skiløyper * valgfritt beløp Ref. nr. 40
Støtte til løypemaskina Sporil  valgfritt beløp     Ref. nr. 66
Bidrag til vår virksomhet året rundt       valgfritt beløp     Ref. nr. 75
Støtte til Turveg for ALLE - gapahuk  valgfritt beløp Ref. nr. 85

Vipps: Vipps nr. 548833 - Medlemskontingent
Vipps nr. 584557 - Støtte til skiløyper
Vipps nr. 645269 - Turveg for ALLE - gapahuk 
Vipps nr. 727461 - Bidrag til vår virksomhet hele året
Vipps nr. 645269 - Turveg for alle - gapahuk

Medlemskontingent er vår økonomiske ryggrad!
Alvdal Turforening har store utgi� er til preparering 
av skiløyper. Medregnet verditap (avskrivninger) på 
løypeprepareringsutstyret er den årlig kostnaden på 
500 000 kroner. Dri� inga av dette utstyret 
fi nanseres med kommunalt tilskudd til dri� soperatør, 
samarbeidsavtaler, grasrotandel i Norsk Tipping 
og salg på Allmannstua. Men aller aller viktigst er 
medlemskontingenten. Uten den kan vi ikke opprettholde 
det tilbudet vi har i dag. Det er også anledning til å gi 
støtte til skiløyper.

Ved bruk av telebank: Sett sammen de ref. nr som 
gjelder og tast inn disse.

Napp ut siden og du har innbetalingsblanketten klar!

BETALING MED VIPPS
Er du ny bidragsyter eller du har ski� et adresse siden 
forrige betaling, vær så snill å legge inn adressen i 
meldingsfeltet, eller send adressen på mail til: 
alvdal@turforening.no

OBS! HUSK Å FYLLE UT “BETALT AV”

Alvdal Turforening
2560 Alvdal

MEDLEMSKONTINGENT 2023
Voksne  kr 450,- Ref. nr. 10
Barn (under 21 år) kr 100,- Ref. nr. 20
Familie (med barn under 21 år) kr 800,-  Ref. nr. 30
Støtte til skiløyper  valgfritt beløp Ref. nr. 40
Støtte til løypemaskina Sporil valgfritt beløp   Ref. nr. 66
Bidrag til vår virksomhet året rundt       valgfritt beløp  Ref. nr. 75 
Støtte til Turveg for ALLE - gapahuk  valgfritt beløp Ref. nr. 85

1895 44 22050

1895 44 22050

* Ekstra store drivsto� utgi� er i vinter, er 
en utfordring for alle sammen. Gi gjerne 
litt ekstra støtte til skiløypene.


