Erbjudanden från anslutna föreningar och andra aktörer.
Bolidens badhus:
Medföljande kompis badar eller går på gym gratis.
Gäller om du köper engångs biljetter.
Bureå badhus:
Medföljande kompis badar eller går på gym gratis.
Gäller om du köper engångs biljetter.
Burträsk badhus:
Medföljande kompis badar eller går på gym gratis.
Gäller om du köper engångs biljetter.
Byske badhus
Medföljande kompis badar eller går på gym gratis.
Gäller om du köper engångs biljetter.
Eddahallens badhus:
Medföljande kompis badar eller går på gym gratis.
Gäller om du köper engångs biljetter.
Örjanshallens badhus:
Medföljande kompis badar eller går på gym gratis.
Gäller om du köper engångs biljetter.
Skellefteå AIK:
Erbjudandet börjat gälla säsongen 2022/2023
Gå två och betala för en vid uppvisande av Kompiskortet.
Erbjudandet gäller vardagar på ståplats
och på vissa sektioner på sittplats.
Erbjudandet gäller ej derbyn mot Luleå, helg matcher
eller slutspel.
Biljetter köps på Turistcenter
Rullstolsbiljetter köps via SIKs servicecenter: 0910-79 20 00
Bowlingkompaniet:
Vi sponsrar Tisdagsklubbens bowlingkvällar.
För mer information kontakta Tisdagsklubben
Skellefteå FF:
Gratis entré på våra matcher för medföljande Kompis
Biljetter köps i insläppet.
För matchtider och priser kolla in vår hemsida.

Skellefteå Golfklubb:
En gratis hink Range bollar för medföljande kompis
Både du och medföljande kompis kan få låna klubbor till rangen utan kostnad
Gratis banavgift på vår korthålsbana för medföljande Kompis
Du kan även få låna ett halvset klubbor utan kostnad
Du kan prova på övningsgreenerna och Chippområdet gratis.
Klubbor till att putta på övningsgreenerna och att chippa på avsedda övningsytor lånar du utan
kostnad.
Vid behov kan du hyra golfbil till halva priset.
Kontakta oss för mer information.
Om du är osäker på vilka regler som gäller och vilka bollar som används på de olika områdena
så vill vi gärna att du kommer och frågar personalen.
Golfresturangen Forks & Knives erbjuder 20% rabatt vid inköp av mat eller fika.
Det gäller både för dig och din medföljande kompis vid uppvisande av kompiskortet.
Kontakta restaurangen Forks & Knives ifall ni är ett sällskap över 10 personer med kompiskort
som vill äta eller fika.
Telefon Forks & Knives: 070-606 93 59
Kontakta oss i förväg på mejl eller telefon om du vill testa att spela på vår korthålsbana
eller har behov av att låna klubbor eller hyra golfbil.
Mejl: info@skellefteagolf.se
Telefon: 0910-77 93 33
För att nyttja Kompiskortet hos oss måste man anmäla sig i receptionen/shopen när man anländer,
då får du hjälp med det du är intressera av att prova på.
Skellefteå Discgolf:
Gratis golfrunda för medföljande kompis.
Kolla in våra öppettider på vår hemsida.
Sunnanå SK:
Gratis entré för medföljande kompis
Biljetter köps i insläppet
Se matchtider och priser på vår hemsida.
Soo Shim:
Gratis entré till gymmet för medföljande kompis.
Vill du testa vårt gym innan du bestämmer dig för träningskort
så är du så välkommen att prova på 3 gånger gratis.

Skellefteå Padel:
Gratis spel för medföljande kompis
Boka elektroniskt via vår hemsida, eller kom in och prata med oss.
Priset för medföljande kompis dras av i receptionen när du betalar.
Skellefteå Brukshundsklubb:
Gratis deltagande på våra kurser för medföljande kompis.
Se våra kurser på vår hemsida
Ring oss vid frågor.
Telefon: 091090
Skellefteå Bangolf:
Gratis golfrunda för medföljande kompis
vid uppvisande av Kompiskortet i kassan.
Trampolinhuset:
Gratis entré för medföljande kompis
För priser och öppettider gå in på vår hemsida.
Rismyrlidens vänner:
Gratis fika för medföljande kompis
Vi har alltid gratis entré till Rismyrliden.
För öppettider kolla in vår hemsida.
Skellefteå Boulekraft:
Låna klot gratis och få stöd ifall du vill testa på.
Vi kör torsdagar från 18.00 till 21.00 i Stadsparken när det torkat upp,
förhoppningsvis kan vi startar upp i början av maj.
Då är alla välkomna att prova på.
Man bör höra av sig via mejl eller telefon i förväg så vi kan ta med oss extra klot.
Telefon 070-2706280
Mail: skellefteaboulekraft@ hotmail.com
Skellefteå Aikido:
Gratis träning för medföljande kompis.
kom hit och upplev vår trevliga gemenskap och träningsmiljö.
Självklart kan man prova på innan man bestämmer sig för att bli medlem:
Ring oss gärna
Telefon:
Dans och balettföreningen:
Gratis entré på våra arrangemang för medföljande kompis.
Vill du prova på att dansa i grupp är du givetvis välkommen
att höra av dig till oss.
Neuro Skellefteå:
Erbjudandet kommer senare.

Bergsbykyrkan S:t Olofs församling:
Gratis fika för medföljande kompis om ni deltar i våra aktiviteter.
För information om våra aktiviteter som nästan alltid är gratis, gå in på vår hemsida.
Kågedalens AIF:
Gratis entré för dig och din medföljande kompis
både på damlagets matcher i fotboll och innebandy.
För matchinformation besök vår hemsida.
Burträsk IK:
Gratis entré för dig och din medföljande kompis.
För matchinformation besök vår hemsida.
Skellefteå squash & gym:
Gratis spel eller gym för medföljande kompis.
Västerbottens teatern:
Gå Två betala för en på våra egna föreställningar.
Till exempel: Sommarteatern – Wendy och Peter Pan
höstens föreställning – De 39 stegen eller MIRA
Gäller ej maten på våra middags och lunchföreställningar
bara själva teaterbiljetten.
Om du har frågor eller vill boka kontakta oss.
Maria Asserud 070-569 56 32
Mail: maria.asserud@vasterbottensteatern.se
Pär Löfbom 070-227 04 52
Mail: par.lofbom@vasterbottensteatern.se
Kågedalens skidklubb:
Erbjudandet kommer senare.
Skellefteå riksteaterförening:
Gå två betala för en
För information om hur du ska boka biljetter
kontakta oss på telefon: 0910-125 03 eller 076-125 03 49
Biljetterna hämtas på Skeppargatan 11 B
Långselets fiskevårdsområde:
Gratis fiskekort till medföljande Kompis
Fiskekort köps på plats i Njusträsk
För fiskekort i Skellefteälven kontakta oss via Facebook
https://www.facebook.com/groups/475159410488270

Skellefteå hundungdom:
Medföljande kompis får vara delaktig med hund på våra måndagsträffar
på samma villkor som våra medlemmar.
Den medföljande kompisen får även gratis fika.
Skellefteå Ridklubb:
Gratis entré på vår populära luciashow för medföljande kompis.
Kvistforsens fiskevårdsområde:
På våra fiskevatten räknas Kompiskortet som fiskekort.
Den medföljande kompisen får lösa ett fiskekort om den också vill fiska.
Gå in på vår hemsida så du har koll på vilka fiskevatten som gäller.

