
 

 

 

 

Venn for livet – giver kampanje 2012 
 

ADRA Norge får nær 50% av inntektene fra støttespillere i næringslivet og faste givere. Denne støtten er selve 

grunnbjelken i vårt arbeid. Engasjementet fra våre givere i Norge gjør ADRA Norge til en langsiktig og trygg 

partner når vi jobber med å gjøre verden til et bedre sted å være.  

 

Sammen med våre samarbeidspartnere, Jeløy Kurbad og Skogli Helse og Rehabiliteringssenter, rekrutterer vi i 

2012 nye engasjerte givere til ADRA Norges giverordning Venn for livet 

 

Takk for at du støtter ADRAs arbeid og vi håper du vil bli fornøyd med sykkelklærne. Syklister er kresne på 

klær og derfor har vi valgt god kvalitet. Når du registrerer deg som fast giver, vil du få jevnlig informasjon om 

vårt arbeid og om kampanjer eller andre aktiviteter du kan dele med dine venner.  

 

Sykle forsiktig.  

 

Mvh ADRA Norge 

 

 
Bestillingsskjema 

- Skriv navn & adresse til høyre (OG i skjema på 

baksiden) 

- Angi antall av hvert plagg i kolonne for riktig størrelse.  

- Angi total pris i kolonne lengst til høyre,  

- Summer opp total beløp for ordren nederst i tabellen. 

MERK at evt. porto vil legges til faktura 

- Velg beløp for giveravtale  

- Fyll inn og signer avtalegiroavtale (bla om) 

- Send bestillingen med begge sider av arket utfylt til:  

ADRA Norge, Postboks 124, 3529 Røyse; 

evt. scan utfylt skjema, send til geir.lisle@adranorge.no 

Navn: 

 

Adresse: 

 

Postnr: 

 

Poststed: 

Epost: 

 

Mobiltelefon: 

 

 
   Størrelser (snu arket for guide til størrelser   Total 

pris 

Artikkel  Pris 

(inkl.mva) 

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL  

Sykkeltrøye, kortermet 

m/glidelås 

Active 01, Alketis 

 

 

Herre – 50010-MS01 

 

kr. 490,-           

Dame – 50010-LS01 

 

kr. 490,-           

Sykkelshorts, Lycra m/seler, 

EVO/LUCKY pad 

Active 02/03 

Herre – 60061-MS02 

 

kr. 585,-           

Dame – 60061-LS02 

 

kr. 525,-           

Sykkelnikkers, Lycra, ¾ lang, 

uten seler. 

Dame – 60111-LS03 

 

kr. 540,-           

Sykkeljakke, Pro 01 Mission 

Vindtett, vannavst., m/avt ermer 

Unisex – 50246-MZ03 

 

kr.1450,-           

            

 

Totalt for sykkelbekledning 

           

            

Giveravtale i ADRA Norges ‘Venn for livet’ 

giverprogram 

Valgfritt 

beløp 

HUSK! Fyll inn og signer avtalegiroavtale på 

andre siden av arket!!! 

 

            

 

 

  

Shorts, dame/herre 

60061-MS02/LS02 

Sykkeltrøye, dame/herre 

50010-MS-01/LS01 Nikkers dame 

60111-LS03 

Sykkeljakke, dame/herre 

50246-MZ03 

http://www.ojk.no/
http://www.skogli.no/
http://www.vennforlivet.no/
mailto:geir.lisle@adranorge.no


 

 

Avtale om avtalegiro for ‘Venn for livet’ 

Avtalegiro gir deg en enkel måte å gi et fast beløp til ADRA Norge hver måned. Fyll ut skjemaet nedenfor, 

skriv under og returner til ADRA Norge som anvist.  


