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Overnatting Landsskytterstevnet 2018 i Stjørdal  

Landsskytterstevnet 2018 (LS2018) arrangeres i Stjørdal kommune, midt i nye Trøndelag fylke, ca. 30 

km nord for Trondheim. Stjørdal ligger strategisk og geografisk til midt i landet. Kommunen er vert-

skap for Trondheim lufthavn Værnes. Her møtes E6 og E14, samt Nordlandsbanen og Meråkerbanen 

som går inn på det svenske jernbanenettet via Storlien (7 mil til riksgrensen). Kommer du sørfra 

anbefaler vi den flotte strekningen Røros – Brekken (Fv705) over fjellet til Tydal og ned til Selbu – Hell. 

 

Hovedarena 

for LS2018 er Frigården i Lånke. Feltbanen heter Sigertmoen og ligger i Elvran, ca. 8 km fra Frigården. 

Begge anleggene eies av Forsvarsbygg og brukes hyppig av HV12, politi m.fl. Det er gjort store 

investeringer i anleggene. Hovedarenaen på Frigården ble i 2017 brukt til landbruksmessa Agrisjå, og 

siden 2011 har det årlig vært camping her for gjester under EM/VM rallycross på Lånkebanen som 

ligger ved siden av. Det er ca. 2000 P-plasser på hovedarenaen. Mer om arenaer på ls2018.no 

 

Hovedcampen  

for LS2018 er ved Lånke skole. Campen har plass for 650 – 700 enheter (bil/vogn, bobil). Her er også 

gode teltplasser. Vi lover meget gode sanitære forhold i Lånkehallen (idrettshall), samt ved Lånke 

skole. I tillegg etableres toaletter, vaskepunkter og vannposter rundt om på området. Dette skjer i 

samarbeid med «Landsleir for speidere» som arrangeres 1 mnd. før LS. Jordene ved skolen er godt 

egnet til camping og ble isådd gress allerede våren 2016 med tanke på kommende arrangementer. 

På denne campen legges duk på hovedkjøreveier og det kjøres på grus FØR speiderleiren 30. juni – 7. 

juli. Det er 100-årsjubilanten Lånke IL som drifter denne campen.  

Ca. avstander: Hovedarena på Frigården 6 km, feltarena i Elvran 13 km. 

 

Sentrumscampen  

er ved Stokkan ungdomsskole i Stjørdal sentrum. Fra Camp Stokkan er det 1 km til Kimen Kulturhus, 

kjøpesenter, nisjebutikker, kafeer og restauranter i sentrum. Denne campen har plass for ca. 200 

enheter + ca. 40 plasser ved Ole Vig vgs. Dusj for herrer/kvinner i garderobeanlegget til Stjørdals-

Blink fotball som drifter denne campen. Hele området ved Stokkan består av en grusbane, asfalt ved 

skolen og noe plen. Dette skal gi trygge, forutsigbare plasser, samt områder for telt.  

Ca. avstander: Hovedarena 12 km, feltarena i Elvran 18 km. 

 

 
 



Årsøya i Selbu 

er campen med den mest naturskjønne beliggenheten under LS2018. Årsøya er velprøvd til store 

arrangement, her er bl.a. avholdt en rekke festivaler og «Verdenstreff Caravan». Det er stor kapasitet 

her med gode sanitære forhold og faste strømpunkter. Stort fellesområde, paviljong med overbygg, 

bord og benker under tak. Tømmeplass, kiosk, lekeområder, fiskemuligheter, bademuligheter m.m. 

Kort vei til butikker i Selbu. Skytebane i nærområdet vil daglig være åpen for inn-/treningsskyting. 

Ved behov og ønske for transport vil det bli vurdert busskorrespondanse til skytearenaer.  

Ca. avstander: Hovedarena via FV705, Frigården 32 km (28 minutter), feltarena i Elvran 26 km. 

 

Årsøya, med plass for totalt ca. 900 vognenheter, gir oss en stor reserve hvis det blir behov for dette. 

 

Pris skyttercamper per enhet inkl. mva. 

Bil/campingvogn og bobil  med strøm kr. 2700,-  Telt  uten strøm kr. 900,- 

 

Strøm & kabler 

Vi legger opp til at 2 vogner/bobiler deler en 16A kurs. NB! Det er viktig at alle boenheter benytter 

godkjent utendørs skjøteledning fra fordelingsskap og inn til sin boenhet. 

 

Påmelding & betaling skyttercamp – INNEN 1. MAI 

Skytterlag/samlag må melde seg på samlet – skjema vedlagt. Det er mange som har fått reservert 

plass i løpet av høsten/vinteren. Vi tok imot reservasjoner allerede under LS i Førde der vi hadde 

stand for LS2018. Hovedspørsmålet her var overnatting og vi valgte da å ta imot reservasjoner. 

Informasjon om, og oppfordring til tidlig reservasjon har ligget på vår webside siden høsten 2017.   

 

Camp Stokkan er fullbooket. Camp Lånke begynner å fylles opp, mens Årsøya har mange plasser 

ledig. Vi oppfordrer alle til å bestille snarest slik at vi får et bilde på antall boenheter totalt, dette for 

at vi skal kunne tilrettelegge best mulig med strøm, infrastruktur osv. 

 

Påmeldingsavgift & påmeldingsskjema 

Campingavgiften betales innen 1. mai til konto nr.  4465.26.02018. Avbestillinger må skje innen  

15. juni 2018 dersom innbetalt beløp skal refunderes. Skjemaet følger dette brev. Vi vil også legge 

det ut på vår hjemmeside. Det er kun dette skjemaet som aksepteres i påmelding på våre camper.  

 

Eventuelle spørsmål vedrørende skyttercamper rettes til LS2018 Komité Innkvartering ved  

Ole Petter Sætnan, mobil 959 85 332. Skjema med bestilling sendes til skyttercamp@ls2018.no  

 

Åpning av camper & plassering 

Camp Lånke, Camp Stokkan og Camp Årsøya i Selbu åpner 1. august og stenger 11. august. Bobiler og 

campingvogner vil bli plassert SAMLAGSVIS, så godt det lar seg gjøre. Telt på eget område.  

LS2018 tildeler plass på hver enkelt camp. 

 

Kart, nr. & areal 

Vi vil lage et detaljkart for skyttercampene der rad nr. og plass nr. er påtegnet. Alle plasser merkes 

også på campen slik at det skal være enkelt å finne sin plass, samt at nødvendige avstander ivaretas. 

Campene kan ha «områdenavn», eksempelvis Camp NTE ved Stokkan skole i sentrum. Vi legger opp 

til at hver plass har bredde 8 meter og lengde 9,5 meter inkl. eventuelt drag på campingvogn.  

 

 



Ordinære campingplasser 

I Stjørdal er det en rekke campingplasser, noen av dem fikk bookinger allerede august 2014, kun 

dager etter vedtaket om LS2018 til Stjørdal. Disse campingplassene ligger langs Stjørdalselva, ei av 

landets beste lakseelver, og har normalt mange laksefiskere i «LS-perioden». Det er også 

campingplasser i våre nabokommuner Malvik, Frosta og Selbu. Se ls2018.no for oversikt. 

 

Privat innkvartering 

På ls2018.no «Et sted å bo – Utleie av privat bolig» har vi oversikt for gjester som vil leie hus, hytte, 

campingvogn etc. Visningsside. Her er god beskrivelse og ett bilde. Vi håper dette blir godt mottatt. 

Per. 01.02.18 ligger 50 tilbud ute. Flere leieobjekter vil komme.  

På samme side har vi oversikt for dem som vil leie ut bolig, hytte, leilighet, vogn etc. Registrering.  

 

LS2018 har anbefalt utleiere ca. kr. 2000,- per seng for LS-perioden (inntil 10 dager). Pris avhenger 

selvfølgelig av hvilket objekt som leies ut, standard, beliggenhet, hva som følger med, utendørs 

fasiliteter osv. Det kan være huseiere som har god plass til bil/vogn og/eller bobil på sin tomt.  

 

All kommunikasjon, eventuell avtale og pris skjer direkte mellom utleier og leietaker. Det er laget en 

kontraktsmal mellom utleier og leietaker. Bruk gjerne malen, du finner den på vår webside.  

 

Hotell   

Stjørdal har 3 store hotell med god kapasitet, totalt ca. 1450 senger. Vårt hovedsamarbeidshotell 

Scandic Hell (375 rom) ligger strategisk til ved flyplassen og Fv705 retning hovedarena Frigården  

og Selbu. LS2018 etablerer et bemannet servicepunkt i foajeen på hotellet hvor du får hjelp til det 

meste. Både hotellgjester og andre er velkommen til å stikke innom for å få hjelp eller generell 

informasjon om aktiviteter, skyttercamper m.m. 

 

Servicesenteret & Skytterbok – Hovedarena Frigård 

Vi etablerer Servicesenteret i eget telt på Frigården.  

Der får du hentet skytterbok, kjøpt suvenirer, du finner bred informasjon om LS2018 når det gjelder 

program, skyttercamper, aktiviteter og kulturtilbud i hele regionen.  

 

Servicesenteret har betjening som er serviceinnstilt og hjelper deg med det meste. Her er godt med 

parkeringsplasser uansett når du kommer i åpningstiden. Velkommen innom for en prat. 

Åpningstider: Kl. 07.00 – 20.00. 

 

www.ls2018.no 

Vi oppdaterer fortløpende informasjon på vår webside ang arenaer, skyttercamper, alle typer 

overnattingstilbud, program, tilbud busser mellom camper og arena m.m. 

 

Komité Innkvartering ønsker på vegne av hele LS2018 skyttere og familier velkommen til Stjørdal!  

Håper dere får et hyggelig opphold her. Ring meg gjerne hvis du/dere har spørsmål. 

 

Vennlig hilsen 

Odd Petter Haugseth 

 

Komité Innkvartering LS 2018 

958 89 258 odd.petter@ls2018.no  www.ls2018.no 
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