
 

 

 

Medlemskontingent 2020 - Rendalen Idrettslag. 

Vi håper du ønsker å være medlem av Rendalen Idrettslag. Medlemskapet er en 

vesentlig del av idrettslagets inntekt. Du får ikke noe tillitsverv uten å bli forespurt først.  

 

Alle aktive må betale medlemskontingent fordi RIL betaler forsikring for sine 

medlemmer. Uten gyldig medlemskap, gjelder ikke forsikringen for den enkelte, og 

aktuelle barn er ikke dekket ved evt. uhell. De som er aktive selv eller har barn med i 

aktiviteter, må i tillegg påregne egen treningsavgift og noe dugnadsarbeid. 

 

Rendalen Idrettslag setter veldig pris på de som støtter oss, og sier tusen takk! 

Vær vennlig og skriv på giro eller i tekstfeltet(nettbank), hvem i familien det er betalt 

kontingent for, og fødselsdato (dato og år) på alle disse (Gjelder også ved familie). Dette 

fordi vi plikter å registrere våre medlemmer til Norges Idrettsforbund. 

 

Medlemskontingent 2020: 

Navn………………………… Fødsels dato:……… 

Navn………………………… Fødsels dato:……… 

Navn………………………… Fødsels dato:……… 

Navn………………………… Fødsels dato:……… 

Prisen for medlemskap er:  Barn (under 18 år)               kr. 200,- 

     Voksne    kr. 200, 

Familie    kr. 500,- 

 

 

Betales til konto nr: 1850 05 30509  

 
 

NB! ”Giroen” ovenfor kan ikke benyttes som giro. 

 

  

     Vi takker våre samarbeidspartnere! 

 

 



Hallo kjære Rendøl! 
 

Idrettslaget har et høyt aktivitetsnivå rettet mot liten og stor, så vel som ung og gammel. Om 

du allerede støtter oss på en eller annen måte, vil vi takke deg for det. Det setter vi stor pris 

på! 

Dere som ikke allerede gjør det, men har lyst, kan for eksempel gjøre det på følgende måte:  
 

Støtt oss med å bli medlem, se foregående side. 

 

Bli grasrotgiver 
 Du kan støtte oss med 5 % av det du spiller for hos Norsk Tipping. 

 Ditt valg blir registrert på ditt spillkort, og det vil bli avsatt penger hver gang du 

spiller.  

 Grasrotandelen går verken på bekostning av innsatsen eller premien din.  

 Grasrotandelen gjelder alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra. 

Hvordan blir du grasrotgiver til RIL? 

 Si til kommisjonæren at du vil støtte oss, de registrerer deg. Ta med dette arket 

med strekkoden som kan brukes til å registrere oss som mottaker. 

 SMS. Send kodeord: <GRASROTANDELEN  975551431> til 2020 (Tjenesten er 

gratis). 

 Du kan registrere deg på hjemmesiden til Norsk Tipping. Her kan du også følge 

utviklingen å se hvor mye de forskjellige lag får i grasrotmidler. 

 

Støtten vi i 2019 mottok fra grasrotgivere var betydelig, og vi er veldig takknemlige for dere 

som har registrert oss som mottaker.  

 

For ytterligere informasjon om vår organisasjon og aktivitet kan du besøke 

vår hjemmeside:    

 

http://rendalenidrettslag.no/ 
 

I RIL har vi følgende grupper: 

 Barneidrettsgruppa 

 Fotballgruppa 

 Hundekjørergruppa  

 Skigruppa 

 Turgruppa 

 

 

På forhånd takk! 

Styret i RIL 

 

 

V/Leder Nina Kværnæs 


