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INNKVARTERING LANDSSKYTTERSTEVNET 2016 I ØVERBYGD 

Innledning 

Landsskytterstevnet 2016 (LS 2016) arrangeres som et «kompakt» arrangement med hoved-

camp tett inntil arena, Råvatn skytebane.  

Det betyr at deltagerne kan gå eller sykle til arena, noe som igjen innebærer litt fysisk aktivitet 

og reduserte miljøforurensninger i form av lite bilkjøring. 

Ved å organisere innkvarteringen i hovedcamp på denne måten, vil LS 2016 gå foran som et 

godt eksempel på et kompakt og miljømessig arrangement. 

De som ikke ønsker å bo i hovedcamp vil bli tilbudt privat eller offentlig innkvartering i en 

omkrets av 60 kilometer fra arena. 

 

Hovedcamp 

Hovedcamp er lagt til Skogstadjordet, som ligger ca 1000 meter fra arena Råvatn. Her er det 

plass til ca. 600 boenheter med campingvogner, bobiler og telt. Hovedcampen innehar alle de 

fasiliteter som er normalt under gjennomføring av et Landsskytterstevne. 

Trafikken i hovedcamp er regulert med enveiskjøring der det er en inn- og en utkjøring. Dette 

vil bidra til at trafikken i hovedcamp blir avviklet på en tilfredsstillende måte. 

Dusj, toalett og vannfasilitetene er plassert sentralt i hovedcamp slik at «innbyggerne» vil ha 

kort vei til disse. 

Det er i tillegg planlagt en «back up camp» på Filmcamp AS, med plass til ca. 100 boenheter 

med tilgang på strøm. Denne vil bli benyttet hvis det oppstår uønskede hendelser som tilsier 

flytting av deler av hovedcamp. 

Det er anlagt stier rundt begge sider av Råvatn slik at «beboerne» kan gå uhindret av 

biltrafikk til/fra arena. 

Campingvogner, bobiler vil bli plassert samlagsvis, mens alle telt vil bli plassert på et eget 

teltområde. 

 

Pris pr. campingvogn/bobil:  Kr 1200,00 

Pris for strøm:   Kr 1600,00 

Pris pr. teltplass:  Kr   825,00 



Påmeldingsavgift innbetales til oppgitt bankkonto som er påført påmeldingsskjema.  

Avbestillinger må skje innen 1. juli 2016 dersom innbetalt beløp skal bli refundert. 

Avbestilling etter 1. juli vil ikke bli refundert. 

Påmelding til hovedcamp starter opp i slutten av mars. Påmeldingsskjema vil bli lagt ut på vår 

hjemmeside, www.ls2016.no. Det er kun dette skjemaet som aksepteres som påmelding i 

hovedcamp. 

Kart over nærområdet i Øverbygd og kart over Skogstadjordet vil bli lagt ut på vår hjemme-

side til samme tid.  

Påmelding til hovedcamp skal sendes til følgende e-post adresser: 

innkvartering@ls2016.no eller odthomassen@live.no 

 

Privat innkvartering 

LS 2016 videreformidler privat innkvartering som hus, hytte, campingvogn, bobil, kaserne-

rom og bygde/ungdomshus. 

Formidling av boliger skjer fortløpende etter hvert som utleiefasilitetene kommer forlegnings-

komiteen i hende. 

Anbefalt pris for leie av innkvartering har Hovedkomiteen satt til kr 1800 - 2000 pr. senge-

plass pr. uke.  

Pris på leie av campingvogn og bobil må avtales direkte mellom utleier og leietaker. 

Forlegningskomiteen har utarbeidet en leiekontrakt som ønskes benyttet i forbindelse med 

utleie av privat innkvartering. Denne legges ut på vår hjemmeside i slutten av mars. 

Behov for privat innkvartering skal sendes til følgende e-post adresser: 

innkvartering@ls2016.no eller odthomassen@live.no 

 

Informasjon angående innkvartering i forbindelse med LS 2016 vil bli lagt inn fortløpende på 

vår hjemmeside www.ls2016.no  

 

Forlegningskomiteen ønsker deltagere og tilreisende velkommen til Øverbygd. 

Vi vil gjøre vårt ytterste for å tilfredsstille oppdukkende behov på forlegningssiden og håper 

dere får et trivelig opphold under landsskytterstevnet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Odd Thomassen (s) 

Leder av Forlegningskomiteen 
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