
                                  
             Medlemsfordeler Gjerstad JFF 
                              Det lønner seg godt å være medlem  
                                     Oppdatert sist i mai 2022 

Medlemsfordeler via NJFF https://www.njff.no/medlemsfordeler?
query=medlemsfordeler   
Nevner særlig rimelig forsikring i EIKA, hotellavtaler og radiolisensen inkludert i 
medlemskontingenten. 

Fiske inkludert i betalt medlemskontingent både i Statskog, Gjerstad og Nissedal 
og private vann i øvrebygda. Mer om det under Fanen fiske.  

Statskog selger nå selv fiskekort til andre. De selger også jaktkort, begge på 
www.inatur.no 

Rabatterte priser på ammunisjon og skyting på Solem skytebane. 

Rimelig pris på pliktskudd før skyteprøven. 

Deltagelse på introjakt, fikearrangementer og andre årlige aktiviteter. 

Jakt&Friluft 

Alle medlemmer av lokallag i Aust-Agder får 20% avslag hos Jakt&Friluft på. Dette 
mot å vise gyldig medlemskort for 2018. 

 Jakt ammunisjon – 20 % 

 Jaktklær – 20 % Sekker 

Soveposer og fjellsko/jaktstøvler – 20 % 

 Fiskeutstyr – 20 % 

Vi har flere arrangement sammen med Jakt & Friluft i året.  På disse kveldene er det 
spesielt gode tilbud til medlemmene av lokallag i Aust-Agder sammen med sosialt 
samvær og faglig påfyll. Alle medlemmer får nokon knalltilbud pr. e- post. Her er for 
juni 2018.   

https://www.njff.no/medlemsfordeler?query=medlemsfordeler
https://www.njff.no/medlemsfordeler?query=medlemsfordeler
http://www.inatur.no
http://www.jaktogfriluft.no/
http://www.jaktogfriluft.no/


Dyreklinikken sør  

1.       Avtalen gir medlemmer av lokallaga i Aust-Agder 20 % i butikken mot å vise 
gyldig medlemskort. Det kan også bestilles paller med fôr med ytterligere rabatter, 
opp til 30%. 

2.       Medlemmer av lokallag i Aust-Agder får 15% på honoraret på rutinearbeid, ink 
vaksine, HD og AD røntgen og tannrens (ikke annen tannbehandling). 

Hytte 

NJFF-Aust-Agder har hytta Karibu. Den får du leie for for halv pris dersom du er 
medlem.  

iPhonemannen.no 
• Medlemmer får 20% prisavslag ved batteribytte* 

• Medlemmer får 10% prisavslag ved skjermbytte* 

• Medlemmer får 2 arbeidstimer til prisen av 1 ved datarecovery. 

• Medlemmer får gratis vannskadevurdering. 

• Medlemmer får gode priser på oppsett/brukerveileding på GPS 

* Gjelder fra iPhone 5s til og med iPhone 8 Plus. Spør om tilbud på andre merker 
som Samsung og Huawei. 

Hurtigruta carglass  

• Avtalen forutsetter at bilen er forsikret med glassdekning  

• Ved ruteskift gis en serviceavtale rabatt på kr. 500,- på egenandelen.  

• Gratis lånebil ved ruteskift  

• Avtalen gjelder ansattes og medlemmenes biler.  

• Gratis vindusviskere fra Bosch ved frontrute skift.  

Ved ruteskift eller reparasjon av rute er dette inkludert i prisen:  

• Gratis rengjøring av alle døråpninger  

• Gratis rute puss av alle bilens ruter utvendig og innvendig.  

• Gratis hente og bringe tjeneste av personbiler.  

https://dyreklinikkensor.no/
http://www.iphonemannen.no/
https://www.carglass.no/


• Gratis støvsuging av bilen ved alle jobber 

Evje Hundepensjonat 

Evje hundepensjonat ligger som navnet seier på Evje. Her er det bygd eit flott 
kennelbygg som når dette skrives er nesten ferdig. Her er det flotte hundegårder, stor 
boltreplass for hundene og heile staden oser av kvalitet og trivsel.  

Som medlem får du 10% avslag i prisen mot å vise medlemskort, og ved bestilling 
av plass opplyse at du er medlem.  For meir informasjon om plassen, gå inn på 
nettet: http://www.evjehundepensjonat.no/ 

Tvedestrand Dyreklinikk 

Alle medlemmer av lokalforeningene i Aust-Agder får 15 % rabatt på Tvedestrand 
dyreklinikk på vaksinering av hund, ID merking av hund samt HD røntgen. 

https://www.njff.no/fylkeslag/aust-agder/Lists/Nyheter/EditForm.aspx?ID=9&IsDlg=1&IsDlg=1
http://www.evjehundepensjonat.no/

