
 

Landsskytterstevnet 2019, Postboks 36, 4733 Evje. Bankkonto 2801.42.32828 
Styreleder Leif Fjerdingstad, mobil +47 415 79 315, epost leifls2019@gmail.com 
Sekretær Jan Albert Haagensen, mobil +47 911 28 739, epost jan.a.h@online.no 

 

 

 

Evje og Hornnes 10.03.2019 

 

INVITASJON TIL LANDSSKYTTERSTEVNET PÅ EVJE I TIDEN 2. til 9. AUGUST 2019 
 

Det er med glede vi inviterer til Landsskytterstevne for 3. gang, på Evjemoen skytefelt.  
Landsskytterstevnet ble arrangert her i 1999, 2009 og nå i 2019.  I 1989 ble Landsskytterstevnet 
arrangert i Kristiansand og feltskytingen ble avviklet i Evjemoen skytefelt.  

Landsskytterstevnet 2019 er et samarbeid mellom skytterlagene Evje og Hornnes, Imenes, Greipstad 
og Vennesla. 

Skyttercampen blir i Evjemoen leir, som den var i 1999 og 2009. 

Åpningsseremoni blir i søndre del av skyttercampen.  Denne starter kl. 16 fredag den 2. august med 
oppvisning av musikk- og drilltroppen til HMK Garden. 

Avstander.  Vi har også denne gangen bestrebet oss på å lage et så kompakt stevne som mulig.  Fra 
hovedinnkjøringen til skyttercampen og til skytebane L (hovedarenaen - 200 m skytebanen) er det i 
underkant av 2 km.  Alle arenaer ligger innenfor en radius på 2,5 km fra hovedinnkjøringen til 
skyttercampen.  Banene for finfelt innen 500 meter fra hovedinnkjøringen til skyttercampen.   

Gratis buss går kontinuerlig gjennom campingområdet - til skytebanen – Evje sentrum – og tilbake til 
skyttercampen.  I skyttercampen er det påstigning/avstigning på angitte steder.  
Avstigning/påstigning på skytebanen er ved parkeringsplassen vest for handlegata.  Ca 300 meter å 
gå til skytebane L.  I Evje sentrum stopper bussen på signal. 

Parkering.  Vi har plass til ca 2500 kjøretøyer på parkeringsplassen som ligger i tilknytning til 
skytebane L Ca 300 meter å gå - via handlegata - til arenaen.  VIP parkerer på angitt område ved 
skytebane L (arenaen).  Reserverparkering for ca 300 biler 500 m nordvest for hovedparkeringen.   

Innledende skyting starter fredag den 2. august. 

Militært NM er en del av Landsskytterstevnet.  Klassene AG3 og HK 416 gjennomføres tirsdag 6.8 og 
onsdag 7.8.   

NM Skogsløp vil bli arrangert den 8. august med start- og målområdet i tilknytning til skytebane L 
(hovedarenaen). 

Skytebok utleveres på servicetorget beliggende på skytebane L 
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  side 2 
 

Innkvartering.  Vi har etablert skyttercamp i det som en gang var Evjemoen militærleir (som i 1999 
og 2009).  Det er per nå ca 1150 plasser til campingvogner og bobiler – alle med strøm.  Hvis noen 
med telt vil bo på området for bobiler/campingvogner så er prisen som for bobiler/campingvogner. 
Telt på eget område uten strøm har en annen pris.  I tillegg så er en av de gamle kasernene klargjort 
for utleie av rom.  Her er rommene av variert størrelse.  Utover dette så har Evjeklinikken utleie av 
rom i de gamle befalsforlegningene.  Dette er også rom av variert størrelse.  Både enkelt- og 
dobbeltrom.  Ikke alle med dusj/wc på rommene.   

Påmelding til skyttercampen vil starte 15. mars.  Først vil samlagene få 14 dager til påmelding, 
deretter skytterlagene 14 dager og så til slutt enkelt deltakere. 

Påmelding til Landsskytterstevnet har startet på http://landsskytterstevnet.no. Påmeldingsfrist er  
15. juni. Etter denne datoen øker prisen for å melde seg på.  

Gavepremier.  Vi ber om at skytterlag og skyttersamlag bidrar med en pengesum til gavepremier.  
Gavepremier er i utgangspunktet flotte sølvpremier med gravering som minne om 
Landsskytterstevnet på Evje i 2019.  Innbetaling til gavepremier gjøres på kontonummer 
2901.21.20891.  Premiene må hentes i løpet av stevnets varighet. 

Fritidsaktiviteter.  I Evje og Hornnes kommune har vi blant annet gokartbane – mineralpark med 
klatreskog (2 størrelser på klatreskogen) og rafting anlegg.   

I Valle kommune, ca 80 km fra Evje, finner du en populær Via Ferata.   

Øst for Kristiansand, langs E18, ligger Dyreparken - ca en times kjøring fra skyttercampen på 
Evjemoen. 

I elven Otra er det muligheter for et fantastisk fiske.  Du kan fiske fra land – eller du kan leie båt.  
Fiskekort kjøpes lokalt. 

Du finner flotte merkede turløyper i kort avstand fra skyttercampen. 

 

 

Leif Fjerdingstad      Jan Albert Haagensen 

Hovedkomiteens leder      Sekretær 

(sign.)        (sign.) 
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