Ønsker du å støtte...

Steigen Luftsportsforening
Engeløy flyplass, Grådussan

Ønsker du å støtte1 Steigen Luftsportsforening2 og luftsportsaktivitet i
forbindelse med Engeløy flyplass i Steigen? Det kan du blant annet gjøre ved
medlemskap i foreningen og gjennom Grasrotandelen. Ønsker du kanskje å
bidra på andre måter, f.eks dugnad, har ideer eller andre ting, ta gjerne ta
kontakt!

Medlemsskap
Ved medlemskap støtter du foreninga, samtidig som du kan nyte godt av
medlemsfordeler. Fordelene er foreløpig stemmerett på årsmøtet og tillatelse for bruk av
stripa3. Der blir flere etterhvert; bl.a. klubbhus er på gang.
Betalingsinformasjon4
 Beløp:
 Kontonummer:
 Merk betalingen:

200 kr (pr person pr kalenderår)
4509 23 43557
Navn, bosted, telefon, e-post og evt. klubbtilhørighet

Grasrotandelen
Dersom du heller, eller kanskje i tillegg, ønsker å gi 5% av det du spiller for til Steigen
Luftsportsforening gjennom Norsk Tippings Grasrotandel5, så er du hjertelig velkommen
til det.
Følgende måter:
 På spillestedet (oppgi org.nr 990646058 eller Steigen Luftsportsforening)
 På internett (www.grasrotandelen.no)
 Send SMS med ”GRASROTANDELEN 990646058” til 2020 (gratis)

Takk for støtten!
1

Støtten vil bli brukt til å videreutvikle flyplassprosjektet ved blant annet innkjøp av utstyr til flyplassen,
kostnader i forbindelse anleggsarbeid, tilrettelegging for aktiviteter og i forbindelse med arrangementer.
2
Steigen Luftsportsforening er dannet for å bygge og drifte Engeløy flyplass, Grådussan, og for å fremme
luftsportsaktivitet i Steigen og nærliggende områder. For mer info: www.engeloyflyplass.noeller,
post@engeloyflyplass.no, tlf 97542545 / 41328065
3
Bruken av stripa er ikke avgrenset til noe som helst. Om du har forslag til alternativ bruk av anlegget, ta
kontakt med en gang...! Personer som er medlem via medlemsklubber kan få godkjenning til bruk av stripa,
men vi takker og bukker hvis du likevel velger selvstendig medlemskap.
4

Har du ikke nettbank kan du gå i banken å betale eller ta kontakt med oss, så sender vi deg en faktura du kan
betale.
5

Mer info på www.grasrotandelen.no eller www.norsk.tipping.no

