
Vil du heie KRIK fram? Bli

KRIKSUPPORTER!

Idrett er viktig
Fellesskap viktigere

Jesus viktigst
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Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med KRIK på 
e-post supporter@krik.no eller se vår nettside www.krik.no/supporter
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BLI KRIKSUPPORTER!
Som KRIKsupporter bidrar du til å skape idrettsglede, 
trosglede og livsglede i Norge og internasjonalt. 

Sammen jobber vi for
• Trygge og gode fellesskap med fokus på Jesus.
• At idrett skal være gøy og for alle.
• Inspirerende og trosstyrkende leirer for ungdom.
• Å se og tro på ungdom, og utfordre de til  lederskap.

KRIK ble etablert i 1981. Siden den gang har vi vært i 
jevn vekst, og vi har vært velsignet med mange gode 
støttespillere. For å fortsette det viktige arbeidet 
vårt, er vi imidlertid avhengig av din støtte. Det å være 
KRIKsupporter er en tredelt oppgave. 

Vi ønsker at du
• Ber for KRIK
• Heier på KRIK
• Gir til KRIK

      Ja, jeg ønsker å bli fast giver med AvtaleGiro til KRIKs 
givertjeneste KRIKsupporter med kontonummer 3000.17.12256

KRIKSUPPORTER svarkupong

Kupongen rives av her

Brett og lim
 sam

m
en

BELØPSGRENSE HVER MÅNED
Hvis maks beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 
2000,- pr. trekkmåned. Vi anbefaler å sette kr. 2000,- for å ta 
høyde for framtidige endringer i givertjenesten. 
PS: Det vil aldri bli trukket mer enn avtalt beløp i din avtale.
Merk: Det tar vanligvis litt tid før AvtaleGiro er oppe og går og du vil derfor få 
giro i posten første måned.

AvtaleGiro er automatisk betaling av faste regninger.

Beløpsgrensen kr.

Jeg ble vervet av (navn, etternavn, sted):

Sted/dato:

Underskrift:
(Dersom du er under 18 år må foreldre eller foresatte skrive under her)

Brett, lim igjen og send portofritt til KRIK, pb 3822 Ullevål Stadion, 0805 Oslo. 
Det er også mulig å registrere seg som giver via vår internettside www.krik.no/krikgiver

Jeg ønsker å betale/øke til kr.              i måneden.

Belast min konto, nr.:

KIDnr.:

Jeg vil at beløpet skal trekkes den  5.       15.       20.       hver mnd.

Jeg behøver ikke betalingsvarsel før hver øverføring

Navn:

Fødselsår:

Adresse:

Telefon:

Postnr.:

E-post:

Personnummer:
(til fratrekk på selvangivelsen)

Sted:

(minimum kr. 100,- pr. måned)

(fylles ut av KRIK)

Med din hjelp kan vi utvikle arbeidet vårt og nå enda flere ungdommer 
- alle ungdommer fortjener å ha en som heier på seg!

Tips: Ta bilde av denne siden og send til en du syns burde bli KRIKsupporter


