
 

Premie Frå 

1. Reise og opphald for to personar til Milano 27-29 sep 2019 Grieg Seafood 

2. Reisegåvekort til verdi 8000 kroner Europro 

3. 
"Det gode liv på Hjelmeland" - to personar i eitt døgn. Mat, 

spa og velvære 
Spahotell Velvære 

4. Smørbrødrundstykke for 10 personar Utsyn Misjonssenter 

5. To dagskort for sesongen 2019/2020 Sauda Skisenter 

6. Weekend for to på Kløver Hotell i Sauda Kløver Hotell 

7. Fenalår av beste ryfylkemerke Ryfylke Mat 

8. 2-døgns cruise for fire personar frå Stavanger eller Bergen Fjordline 

9. Gåvekort for to personar i vekedag - reise, omvising og mat  Flor og Fjære 

10. Eitt lass grus fritt levert på Finnøy Gard Maskin 

11. Helg for to på Lysefjorden Marina - hausten 2019 Lysefjorden Marina 

12. To stk 5 literskartongar med eplemost Håkon Helgøy 

13. 
Gåveeske med to typar laks i (varmrøykt og kaldrøykt)  

ca 800 gr. 
King Mikal Salmon 

14. 
Gåvekort for to personar på septemberfest i drivhuset  

Alchemilla, Rennesøy  
Blomen Hage og  

landskap 

15. To stk gåvekort a 2 personar kvar på fjordcruise Lysefjorden Rødne 

16. Gåvekort weekendovernatting for to personar på Sand Ryfylke Fjordhotel 

17. Laksesafari i Suldalslågen Mo Laksegard 

18. To billettar til Vikingkamp Viking FK 

19. Gåvekort to døgn i 4-personshytte  Sauda Fjord Camping 

20. Ei vekes fri leige av valfri bil (demobil) Motor Forum  



 

Info 

1. 
Fly og hotell med frukost er dekka. Avreise 06.00 27. sep frå Sola. Avreise frå Milano 

kl. 20.05 29. sep. Landar på Sola 00.05. Fly via København begge vegar.  

2. 
Kor vil du reisa? Du får 8000 kroner frå Europro, som skal brukast til ei reise  

innan 1. mars 2020. Refusjon av billettar inn til 8000 kroner, ved å visa kvittering. 

3. 
Overnatting, frukost, tre-rettars middag, to spabehandlingar til kvar, tilgang til  

spabadet heile døgnet. 

4. 
Eit herleg lunsj- eller kveldsmåltid for 10 personar! Fersk bakst med herleg variasjon i 

pålegget. 

5. Kos dykk på nedoverski ein heil dag i eit av dei beste skitrekka på Vestlandet. 

6. 
Triveleg hotell i sentrum i Sauda, med kort veg til både Utebadebassenget,  

Folkets Hus og Åbøbyen. 

7. Ryfylkeprodukt på beste vis, tørka og behandla med kjærleik i Sauda.  

8. 
Vil de til Danmark eller Langesund? God tur uansett!  

Gåvekortet er gyldig t.o.m. 28.12.2019 

9. 
Nyt sydhavsøya på Sør-Hidle - inkluderer båttur t-r Stavanger, omvising i parken og 

middagsbuffé for to personar. 

10. Eit lastebillass med grus er vel ikkje å forakta? NB: Denne gåva må nyttast på Finnøy.  

11. 
Med innløpet til Lysefjorden ligg Lysefjorden Marina på Forsand. Idyllisk plass med 

startpunkt for mange aktivitetar.  

12. 
Fersk, frisk og sunn eplemost frå Helgøy i Fisterøyane.  

Her kan Håkon og gjengen sitt eplemostfag! 

13. 
Laksen frå Mikal og Astri Viga frå Hjelmeland er blant den beste røykelaksen i Norge. 

Mange NM-titlar og prisar opp gjennom åra! 

14. 
I eit heilt spesielt drivhus er det ein heilt spesiell middag laurdag 28. september  

under Økoveka 2019 

15. 
Ja, fire personar kan reisa med Rødne på ein av verdas flottaste fjordcruisar til  

Lysefjorden. Gåvekortet gjeld til 17.06.2020 

16. 
Overnatting og frukost for to personar i dobbeltrom fredag-sundag på vakre Sand. 

Gåvekortet gjeld til og med 08.12.2019. 

17. 
Med tørrdrakt, snorkel og maske flyt du fritt med straumen i Suldalslågen.  

Nyttast innan 29.06.2020. 

18. Kampbillettar til valfri kamp hausten 2019. Vikingtiå e tebage! 

19. 
Familie eller vener på tur i Saudasjøen, ikkje langt verken til skitrekk eller  

Sauda sentrum. Kan nyttast året rundt, minus vinter- og påskeferie. 

20. 
Ja, kva kan freista ei heil veke? Renault Trafic varebil, Outlander PHEV,  

Mitsubishi L200 pick up eller kanskje Renault Zoe  


