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     Elverum 20. februar 2020 
 
 
INVITASJON TIL LANDSSKYTTERSTEVNET I ELVERUM  
 
Det er med stor glede at Elverum skytterlag inviterer til Landsskytterstevnet for 6. gang i 
tidsrommet 7. til 14. august 2020. Landsskytterstevnet har tidligere vært arrangert i Elverum i 
1895, 1912, 1990, 2000 og 2010. Stevnene i Elverum har alltid vært godt besøkt, og Elverum 
innehar deltakerrekorden for Landsskytterstevnet med 7181 deltakere i 1990. 
 
Som tidligere er Elverum skytterlag enearrangør, men det er lagt opp til et tett samarbeid med 
skytterlag i nærheten, og ikke minst lokale lag og foreninger i Elverum. 
 
Alle skyteøvelsene foregår på Terningmoen leir som er sentralt plassert i Elverum, den 
samme arenaen som har blitt benyttet de fire siste landsskytterstevnene i Elverum. 
Feltøvelsene vil også foregå i det samme området som tidligere, med opprop og transport fra 
arenaen. Vår arena bidrar til at stevnet blir så kompakt som mulig. Dette er vi stolte av. 
 
Skytingen starter fredag 7. august. Militært NM foregår tirsdag 11. og onsdag 12. august, 
mens NM i skogsløp arrangeres torsdag 13. august. 
 
Det er lagt opp til parkering i nærhet av arenaen på to steder, og følgelig to mulige 
inngangsområder. Gratis buss vil gå kontinuerlig gjennom campingområdene, Elverum 
sentrum og til arenaen. Det oppfordres sterkt til å benytte busstilbudet under stevnet. 
 
Innkvartering  
 
Det blir etablert en stor hovedcamping med opp i mot 700 plasser 5 km nord for Elverum 
sentrum. I tillegg vil vi ha flere mindre campingområder sentralt plassert i Elverum. Til 
sammen utgjør dette ca. 1200 plasser. Det er også mulighet for å leie hus og hytter via vår 
hjemmeside. 
 
Påmelding til skyttercampen starter 16. mars. Det sendes ut egen informasjon med beskrivelse 
av påmeldingsprosedyrer og påmeldingsskjema til alle skytterlag og samlag i løpet av februar. 
 
Vår hjemmeside ls2020.no vil bli jevnlig oppdatert etter hvert som mer informasjon 
foreligger. 
 
Åpningsseremoni og aktiviteter utenom skytingen  
 
Vårt motto er at stevnet skal preges av at skytteren og familien er i sentrum. Vi håper 
skytteren blir tilfreds med vår flotte arena, mens vi for familien har lagt vekt på å samarbeide 
med andre aktører som gjennomfører sine program i samme tidsperiode. De nordiske jakt- og 
fiskedager arrangeres 6. til 9. august og Festspillene i Elverum avsluttes samme helg som 
Landsskytterstevnet starter. Handelsstanden gjennomfører også sine tradisjonelle 



Elverumsdager i samme periode. I år blir disse utvidet fra 6. til og med onsdag 12. august. 
Sentrum i Elverum gjøres om til gågate, og det blir satt opp en stor scene som blir benyttet på 
kveldstid til glede for alle. Og i tilknytning til scenen vil det bli satt opp en storskjerm som 
streamer sendinger fra arenaen, i tillegg til å vise egenprodusert stoff! 
 
Åpningsseremonien vil naturligvis foregå på denne scenen fredag 7. august. Åpningen vil 
rammes inn av store artister som bidrar både før og etter seremonien. 
 
Gavepremier 
 
Vi ber om at skytterlag og skyttersamlag bidrar med en pengesum til gavepremier. 
Gavepremier er i hovedsak flotte sølvpremier med LS 2020-gravering som et unikt minne. Vi 
ønsker penger som innbetales til gavepremiekonto 1813.28.96611. 
 
Vinnere av gavepremie må hente disse under stevnet. Premier ettersendes ikke. 
 
Utforsk Østerdalen under stevnet!  
 
Elverum by er «hovedstaden» i Østerdalen, og har en sentral plassering på Østlandet; 30 km 
fra Hamar, 70 km fra Trysil og 140 km fra Oslo. 
 
Det er rike muligheter for opplevelse av forskjellig slag. Se hjemmesiden vår om hvilke 
familietilbud som finnes under stevnet. 
 
Påmelding 
 
Ordinær påmelding er åpen i tidsrommet 16. mars til 15. juni på følgende 
adresse: pamelding.ls2020.no Etter denne fristen øker prisen for å melde seg på. 
 
Generell informasjon 
 
Vi viser til følgende plattformer for informasjon og kommunikasjon: 
Hjemmeside:  ls2020.no 
Facebook:  @elverum2020 
Snapchat:  elverum2020 
E-Post:  post@ls2020.no  
Innkvartering:  skyttercamp@ls2020.no  
Telefon:  941 80 349 
 
 
Hjertelig velkommen! 
 
 
Jo Stuan 
Leder hovedkomiteen 
 
 
 

 


