
Caravan Club Norrbottensektionen  

Medlemsrabatter hos 
Norrbottensektionens samarbetspartner 

företag och campingar 

 
 Den senaste listan hittar Du alltid på hemsidan. Uppdaterad 2020-07-12.  

Företag. Loggan tar dig till respektive företags hemsida och kartan visar geografisk placering.       

 
 
Luleå 
 
 
 

Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
 
Husbil-/Husvagnstillbehör 10 %

Husbil/Husvagn nyinköp  

ej kampanj/Demo   5 % 

Installation/Reparation/Service 10 % 

 
 
  Luleå 
 

 
Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
 
Tillbehör husbil ej kampanj  10 %

Nyinköp  ej kampanj  

eller demoförsäljning    5 % 

Installation/service/reparationer  

Gäller mellan 1/10—31/3 10 % 

 
 
       Kalix 
 
 
 
Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
Husbil-/Husvagns tillbehör 10 %

Husbil/Husvagn nyinköp    5 % 

Husbil/Husvagn Service/Reparation 10 % 

Luleå 
Piteå 
Kalix 
 

Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
 
Tillbehör för det rörliga friluftslivet. 15 % 

Ej kampanj eller demoförsäljning. 

Installation/Reparation/Service 15 % 

Luleå 
Piteå 
 

 
Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
 
Husbil-/Husvagnstillbehör 10 %

Husvagn nyinköp ej kampanj   5 % 

Reparationer vid löpande pris 10 % 

 

 

                   Boden 

Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
 
Husbil/Husvagn tillbehör 10 %

Husbil/Husvagn nyinköp    5 % 

ej kampanj och demo    

Husbil/Husvagn Reparation/Service 10 % 

https://www.google.com/maps/place/Husvagnscenter+i+Luleå+AB/@65.6085631,22.0106533,10957m/data=!3m1!1e3!4m9!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m4!1s0x467f65946558d197:0xc77e0f91ee96a81f!8m2!3d65.6122784!4d22.0520926
https://husvagnscenter.se/
https://www.google.com/maps/place/Granec/@65.5815622,22.1462284,1744m/data=!3m1!1e3!4m9!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m4!1s0x0:0xd590acdee6e29a22!8m2!3d65.5804645!4d22.1607086
https://www.granec.se/
https://www.norrkustcaravan.se/
https://www.bilkompaniet.com/
https://husvagnsimport.se/
https://www.google.com/maps/place/Norrkust+Caravan+AB/@65.8543936,23.1134065,2440m/data=!3m1!1e3!4m9!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m4!1s0x45d5774964ca7247:0x87bce2ac8af652b2!8m2!3d65.8558986!4d23.1053022
https://www.google.com/maps/place/Bilkompaniet+Sigoro+AB/@65.6148987,21.8836031,78818m/data=!3m1!1e3!4m9!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m4!1s0x467f656a65e882e1:0x5a898b12bc6a28ee!8m2!3d65.600935!4d22.1377087
https://www.google.com/maps/place/Husvagnsimport+F%C3%B6rs%C3%A4ljning+i+Norr+AB/@65.6084112,22.0460553,1036m/data=!3m1!1e3!4m9!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m4!1s0x467f65922f3f9f53:0xf5ef240c3457bdc9!8m2!3d65.6078953!4d22.0511475
https://www.google.com/maps/place/Bothnia+Fritid+i+Boden+AB/@65.8066858,21.7096826,1028m/data=!3m1!1e3!4m9!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m4!1s0x467f58dca4bfa891:0x1f78bb9cdceb7b47!8m2!3d65.8059137!4d21.7137703


Caravan Club Norrbottensektionen  

Medlemsrabatter hos 
Norrbottensektionens samarbetspartner 

företag och campingar 
 

 

Företag. Loggan tar dig till respektive företags hemsida och kartan visar geografisk placering.       

 
 
 
Jokkmokk 
 
Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
Camping inkl. el lågsäsong 25 % 

Camping inkl. el högsäsong 15 % 

Sanitära anl. Inkl. Wifi, WC,  

Dusch & lokal ingår. 

 
 
 

Arvidsjaur 
 
Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
 
Husbil/Husvagn tillbehör 10 %

Husbil/Husvagn nyinköp    5 % 

Husbil/Husvagn Reparation/Service 10 % 

 
 
 
 
Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
 
Camping inkl. el lågsäsong 20 % 

Camping inkl. el högsäsong 10 % 

Gruppförhandlade aktiviteter 15 % 

Måltider restaurang 15 % 

Disk, WC, bastu dusch, pool ingår 

 
 
 
 
 
 
Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
Camping inkl. el lågsäsong 25 % 

Camping inkl. el högsäsong 15 % 

Gruppförhandlade aktiviteter 15 % 

Måltider restaurang 15 % 

Sanitära anl. Inkl. Wifi, WC,  

Dusch & lokal ingår. 

 
Kukkolaforsen 
Turist &  
konferens 

 
Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
 
Camping inkl. el lågsäsong 20 % 

Camping inkl. el högsäsong 10 % 

Måltider restaurang endast juli mån. 10 % 

Sanitära anl. Inkl. Wifi, WC,  

Dusch & lokal ingår. 

 
 

Auto Ojanperä 
Luleå och Boden 

 
 
Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
 
Varans produktgrupp bestämmer storleken på 

rabatten enligt avtal. Fråga i kassan och visa 

ditt medlemskort. 

https://www.google.com/maps/place/Arctic+Camp+Jokkmokk/@66.6007254,19.841369,2817m/data=!3m1!1e3!4m12!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m7!1s0x45d64af1a6420d33:0xddb2305e867a95ce!5m2!4m1!1i2!8m2!3d66.594551!4d19.8918499
https://arcticcampjokkmokk.se/
http://www.traktor-husvagnsservice.se/
https://www.google.com/maps/place/Traktor+%26+Husvagnsservice+i+Arvidsjaur+AB/@65.5914681,19.1623148,1037m/data=!3m1!1e3!4m9!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m4!1s0x467857efc099c879:0x9c15b04e5a9c7147!8m2!3d65.5893546!4d19.1587094
https://sikforscamping.se/
https://www.google.com/maps/place/Sikfors+Konferens+och+Fritidsby/@65.5286052,21.1909255,1747m/data=!3m1!1e3!4m12!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m7!1s0x0:0x3285adea888465c4!5m2!4m1!1i2!8m2!3d65.5280423!4d21.20224
http://www.kalixcamping.com/
https://www.google.com/maps/place/Kalix+Camping/@65.8537012,23.130993,863m/data=!3m1!1e3!4m12!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m7!1s0x45d570cb464e856d:0xd81f4f07374b626a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d65.8528241!4d23.1344888
https://www.kukkolaforsen.se/
https://www.kukkolaforsen.se/
https://www.google.se/maps/place/Auto+Ojanper%C3%A4+Bildelar/@65.5911663,22.151403,15.7z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x467f58ed3e82a0a7:0xca2a386c6fe944d3!2sAuto+Ojanper%C3%A4+Bildelar+AB!8m2!3d65.8203783!4d21.6967933!3m4!1s0x467f654545d05b33:0x3c0a84a0dfd43f97!8
https://www.google.se/maps/place/Auto+Ojanper%C3%A4+Bildelar+AB/@65.8203805,21.6946046,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x467f58ed3e82a0a7:0xca2a386c6fe944d3!8m2!3d65.8203783!4d21.6967933
https://www.google.se/maps/place/Auto+Ojanper%C3%A4+Bildelar/@65.5911663,22.151403,15.7z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x467f58ed3e82a0a7:0xca2a386c6fe944d3!2sAuto+Ojanper%C3%A4+Bildelar+AB!8m2!3d65.8203783!4d21.6967933!3m4!1s0x467f654545d05b33:0x3c0a84a0dfd43f97!8
https://ojanpera.se/


Caravan Club Norrbottensektionen  

Medlemsrabatter hos 
Norrbottensektionens samarbetspartner 

företag och campingar 
 
 

Företag. Loggan tar dig till respektive företags hemsida och kartan visar geografisk placering.       

 
                                Seskarö 
 Havsbad & 
 Camping 
Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
Camping inkl. el lågsäsong 25 % 

Camping inkl. el högsäsong 15 % 

Gruppaktiviteter, övriga produkter 15 % 

Måltider restaurang 15 % 

Sanitära anl. Inkl. Wifi, WC,  

Dusch & lokal ingår. 

 
Bredsel 
Storforsen 
 

Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
Camping inkl. exkl. el lågsäsong 25 % 

Camping inkl. exkl. el högsäsong 15 % 

Gruppaktiviteter, övriga produkter 15 % 

Sanitära anl. Bastu, kök och Wifi, WC ingår. 

Dusch, disk och tvättmaskin avgiftsbelagd via 

incheckningskortet. 

 
Luleå 
 
 

Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
Camping inkl. el lågsäsong 25 % 

Camping inkl. el högsäsong 15 % 

Frukost, lunch & middag 15 % 

Övriga aktiviteter genom campingen 15 % 

Sanitära anl. Inkl. WC, Dusch ingår. 

 
Camp       
Frevisören 
 
 

 
Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
Camping inkl. el lågsäsong 25 %  

Camping inkl. el högsäsong 15 % 

Sanitära faciliteter ingår. 

 
  Kraja 
Arjeplog 
 

Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
Camping inkl. el lågsäsong 25 % 

Camping inkl. el högsäsong 15 % 

Camping inkl. el vinter                        15 % 

Camping inkl. el under Påskveckan   10 % 

Övriga aktiviteter genom campingen  

och restaurangkostnader hela året  15 % 

Sanitära anl. Inkl. WC, Dusch ingår. 

 
  Jävrebodarnas  
  Fiskekamp och  
  Bruksmuseum 
 

 
Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
Camping inkl. el lågsäsong 20 % 

Camping inkl. el högsäsong 10 % 

Gruppförhandlade aktiviteter 15 % 

Måltider restaurangkostnader 15 %  

Sanitära faciliteter ingår.  

https://www.seskarohavsbad.se/
https://www.google.com/maps/place/Seskar%C3%B6+Havsbad+%26+Camping/@65.7919126,23.655158,28487m/data=!3m1!1e3!4m12!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m7!1s0x45d55cd47ae9b9e3:0x70d2da2837fee73!5m2!4m1!1i2!8m2!3d65.712473!4d23.7578341
https://www.google.com/maps/place/Storforsen+Hotell+AB/@65.8550152,20.4156307,725m/data=!3m1!1e3!4m12!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m7!1s0x467899fbd4fb8e11:0x1f34a25303500284!5m2!4m1!1i2!8m2!3d65.8566667!4d20.4238888
https://www.storforsen.se/
https://www.ornviken.se/
https://www.ornviken.se/
https://www.google.com/maps/place/Camp+Frevis%C3%B6ren/@65.7567686,23.3975992,1030m/data=!3m1!1e3!4m12!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m7!1s0x45d56f6259ebb1b9:0x83571c4cdc802092!5m2!4m1!1i2!8m2!3d65.75596!4d23.4019219
https://www.nordiclapland.com/svenska.html
https://silverresort.se/boende/kraja/camping/
https://silverresort.se/boende/kraja/
http://www.fiskecampen.se/
https://www.google.com/maps/place/Fishing+camp,+BBQ+reindeer+and+salmon/@65.07835,21.5294647,374m/data=!3m1!1e3!4m9!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m4!1s0x467f1d8208e04b85:0xaa9f9419b2fc7b66!8m2!3d65.0775791!4d21.5327753


Caravan Club Norrbottensektionen  

Medlemsrabatter hos 
Norrbottensektionens samarbetspartner 

företag och campingar 
 
 

Företag. Loggan tar dig till respektive företags hemsida och kartan visar geografisk placering.       

 
Filipsborg 
Hotell, Camping 

 
 
Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
 
Camping inkl. el lågsäsong 25 % 

Camping inkl. el högsäsong 15 % 

Sanitära anl. Inkl. Wifi, WC,  

Dusch & lokal ingår. 

 
  Pajala Camping 
       Route 99 

 
 

Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
Camping inkl. el lågsäsong 25 % 

Camping inkl. el högsäsong 15 % 

Gruppförhandlade aktiviteter  15 % 

Sanitära anl. Inkl. Wifi, WC,  

Dusch & lokal ingår. 

Det är problem med hemsidan och därför ingen länk från bilden. 

 
       Storstrand  
          Kursgård 
 
 
Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
Camping inkl. el lågsäsong 25 % 

Camping inkl. el högsäsong 15 % 

Gruppförhandlade aktiviteter  15 % 

Måltider restaurang 15 % 

Sanitära anl. Inkl. Wifi, WC,  

Dusch & lokal ingår. 

 
     CAMP 
 Ripan Kiruna 
 
 
 

Rabatter mot uppvisande av medlemskort:  
 
 

Camping inkl. el året runt 15 % 

 

https://filipsborg.se/boende/camping/
https://filipsborg.se/
https://www.storstrand.nu/
https://www.google.com/maps/place/Storstrand+Kursg%C3%A5rd/@65.334207,21.3993961,1480m/data=!3m1!1e3!4m12!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m7!1s0x467f3d05fa1243e3:0x387effdc8ab6a381!5m2!4m1!1i2!8m2!3d65.3334647!4d21.3961536
https://www.google.com/maps/place/Storstrand+Kursg%C3%A5rd/@65.334207,21.3993961,1480m/data=!3m1!1e3!4m12!1m3!11m2!2so_DCakYn9-u2y2OaeACy9iI2szNFFg!3e3!3m7!1s0x467f3d05fa1243e3:0x387effdc8ab6a381!5m2!4m1!1i2!8m2!3d65.3334647!4d21.3961536
https://ripan.se/

