Skyttersamlag og samlag
Elverum 28.02.20

LS20 – INFORMASJON OM SKYTTERCAMPER– PLASSRESERVERING - BETALING
Etablering av skyttercamp er en stor kabal som skal gå opp for at alle skal få det fint.
Dette trenger vi deres hjelp til.
For dere som skal bo på skyttercamp under årets Landsskytterstevne har vi derfor samlet den
viktigste informasjonen om påmeldings- og betalingsrutiner, samt en omtale av de enkelte
campene vi tilbyr.
Påmelding skyttercamp – VIKTIGE DATOER OG REGLER FOR RESERVASJON
•

Lagvis og samlagsvis påmelding åpner 16. mars kl.09:00:00.

•

Fram til 16.april kl.24.00 er det kun mulig å melde på skytterlag og -samlag.

•

Før sistnevnte dato gjør vi det vi er i stand til for at samlag og lag får bo samlet på
campene, dersom de ønsker det. Tidspunktet for påmeldingsstart er absolutt.
Prinsippet om «først til mølla» gjelder dersom flere skulle ha samme ønske om
plassering.
Reservasjonsønsker som innkommer før påmeldingsstart, kommer sist i en eventuell kø.

•

For å optimalisere plassutnyttelsen kan vi ikke garantere for at samlag og lag som melder
seg på etter 13.april kan få bo samlet.
Vi gjør selvfølgelig så godt vi kan, også for etternølerne.

•

Vi starter individuell reservering av plasser 17. april kl. 09:00:00.

Påmelding og betaling:
•

Påmeldingsskjemaet i regnearkformat (Excel) vedlegges e-post ved påmelding. Det er
kun dette skjemaet som aksepteres i påmelding på våre camper.
Skjemaet kan også lastes ned fra hjemmesiden vår.

•

Skjema med bestilling sendes til campreg@ls2020.no

•

Campingavgift betales til kontonummer 1813.28.96603

•

Betalingsfristen er 14 dager etter påmelding.

•

Dersom vi ikke har mottatt betaling eller har fått noen beskjed innen 21 dager etter
påmelding, vil reservasjonen bli slettet.

•

Dersom innbetalt beløp skal refunderes, må avbestillinger skje innen 1. juli 2020.

Pris på skyttercamp (inkl. mva.)
For LS20 gjelder følgende priser for camping (hele arrangementsperioden, maksimum 5.-14.
august):
•
•

Bil/campingvogn og bobil med strøm kr. 2550,Enheter (telt, bil/campingvogn og bobil) uten strøm kr. 990,-

Skyttercampene åpner onsdag 5. august og stenger fredag 14. august. Campingvogner og
bobiler vil bli plassert SAMLAGSVIS/LAGVIS så godt det lar seg gjøre.
Plass tildeles av LS20/Innkvartering.
Strøm & kabling
NB! Det er viktig at alle boenheter benytter godkjent utendørs skjøteledning fra
fordelingsskap og inn til sin boenhet.

LADING AV EL-BILER PÅ CAMPENE ER FORBUDT.
Informasjon om de enkelte skyttercamper, se vedlegg.
Kontinuerlig oppdatering på vår hjemmeside www.ls2020.no
Vi ønsker skyttere og familier velkommen til Elverum, og håper dere får et hyggelig opphold i
skogshovedstaden.

Med vennlig hilsen
Ola M. Lømo
LS20/Innkvartering
Se vedlegg
www.ls2020.no Postboks 247 2402 Elverum
Organisasjonsnummer 981 623 630

VEDLEGG:
(kopier fra vår hjemmeside www.ls2020.no pr. uke 9, denne informasjonen vil bli oppdatert)

BESKRIVELSE AV SKYTTERCAMPENE UNDER LS20 OG OVERSIKTSKART
Camp Martensveien (hovedcamp)
• Plass til opp mot 700 enheter (bil/vogn, bobil) m/strømforsyning. Her er også gode
teltplasser.
• Gode sanitære forhold med toalett- og dusjcontainere tilkoplet vann- og avløp
• I tillegg etableres vaskepunkter og vannposter rundt om på området.
• På denne campen legges duk og grus på hovedkjøreveier.
• Avstander: Arena på Terningmoen ca. 5km. Butikk ca. 1km.
• Shuttlebuss til arena via sentrum
Camp Fylken
• Plass til ca. 100 enheter m/strømforsyning.
• Gode sanitære forhold.
• Avstander: Arena på Terningmoen ca. 3km. Butikk ca. 1km.
• Shuttlebuss til arena via sentrum
Camp Repleir
•
•
•

Plass for ca. 70 enheter m/strømforsyning.
Toalett og dusj.
Avstander: Arena på Terningmoen ca. 1km. Butikk ca. 1km.

ANDRE SKYTTERCAMPER:
Campene beskrevet nedenfor er etablert i tett samarbeid med LS20/Innkvartering, men
eierne selv er ansvarlige og står for driften. Påmeldingen skjer gjennom LS20 på samme måte
som til campene vi drifter selv.
Camp Langenga
• Plass for ca. 25 enheter m/strømforsyning og teltplasser.
• Toalett og dusjer på samfunnshuset
• Avstander: Arena på Terningmoen ca. 11km. Butikk ca. 5km.
• Kafé/kiosk på samfunnshuset
• Omgivelser og på fritiden:
o Langenga samfunnshus ligger i landlige og sjarmerende omgivelser mellom
fylkesvegen og Glomma.
o Elva byr på fine fiskemuligheter.
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Camp Sørskogbygda Samfunnshus

•
•
•
•

Plass for ca. 15 enheter m/strømforsyning, noen uten strøm samt teltplasser
Toaletter, garderober og dusjer på huset
Avstander: Arena på Terningmoen 18 km. Til butikk 400m
Omgivelser og på fritiden:
o Sørskogbygda Samfunnshus ligger i rolige omgivelser i østre Elverum, sentralt i
bygda rett ved butikk, skole og idrettsanlegg.
o Det finnes også et treningssenter i samfunnshusets kjeller.

Camp Vålerbanen
• Plass for 300 enheter med strømforsyning og 50 enheter uten strømforsyning.
• Toalett og dusj.
• Avstander:
o Arena på Terningmoen ca 28 km. Stor fordel å kjøre vestsiden av Glomma for å
unngå trafikk gjennom sentrum i Elverum.
o 3 km til butikk og bensinstasjon
• Kiosk på campingen
• Omgivelser og på fritiden:
o Det er kun 500 m til Vålerbanen Racing Circuit, hvor det bla er hotell, kafeteria,
gokart- og offroadbane, se https://www.vaalerbanen.no/

www.ls2020.no Postboks 247 2402 Elverum
Organisasjonsnummer 981 623 630

Camp Norvang

•
•
•
•

Plass for ca. 20 enheter m/strømforsyning og teltplasser.
Toalett og dusjer på samfunnshuset og i HernesHallen
Avstander: Arena på Terningmoen 8,5 km.
Omgivelser og på fritiden:
o Norvang samfunnshus tilbyr en intim og trivelig skyttercamp. Den ligger landlig til
i bygda Hernes ved skolen og den lokale idrettshallen, HernesHallen.
o Norvang kan tilby bruk av fullverdig kjøkken
o Det finnes også en skytebane for luftgevær som kan benyttes etter avtale med
det lokale skytterlaget.
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Camp Sørskogbygda Idrettslag

•
•
•
•

Plass for ca. 60 enheter m/strømforsyning og teltplasser på asfaltert håndballbane og på
forballbanen.
Toaletter, garderober og dusjer ved den tilliggende barneskolen
Avstander: Arena på Terningmoen 18 km. Til butikk 400m.
Omgivelser og på fritiden:
o Det er ei flott fotballbane med kunstgress og lekeplass i skoleområdet.

Annen innkvartering
Se vår hjemmeside: https://ls2020.no/landsskytterstevnet-elverum2020/sections/8031/articles . Der kan du se enkeltobjekter som leies ut til innkvartering.
Vi oppdaterer fortløpende all info for LS20 på vår hjemmeside.
Send gjerne e-post dersom dere har spørsmål.
• Spørsmål om påmelding til skyttercamper, bruk campreg@ls2020.no
• Generelle spørsmål om innkvartering, bruk skyttercamp@ls2020.no
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