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Til skytterlagene og skyttersamlagene i DFS 
 

INVITASJON TIL LANDSSKYTTERSTEVNET 2014. 
 

Vi har gleden av å invitere skyttere med sine familier til Landsskytterstevnet 2014 (LS 2014) i 
Sandnes i tiden 31. juli til 8. august 2014. 

 
Militært NM er en del av LS 2014. Klassene AG3/HK416 arrangeres torsdag 31. juli, mens de første 
DFS- skytterne innleder skytingen fredag 1. august. Stevnes åpnes formelt med åpningsseremoni 
fredag 1. august kl. 19:00 på Vatne skytebane. 
 
Landsskytterstevnet har rike tradisjoner i Rogaland, hvor det totalt er blitt arrangert 10 
landsstevner fra 1887 til siste gang i 2004. Arrangementsmessig vil stevnet i år avvike lite fra 2004. 
All baneskyting vil foregå på Vatne skytebane. Det samme vil finalene i felt, Stang – og 
felthurtigskyting. Grovfelt og finfelt vil foregå med utgangspunkt i Gjesdal skytterlags anlegg på 
Hareland, rett sør for Ålgård. Messeområdet på Vatne skytebane blir oppgradert. For å bedre 

forholdene blir det lagt asfalt på 1500 m2 hvor messeteltet plasseres. 
 

Skytterlagene melder på via DFS sin nettside: https://www.dfs.no/paamelding-ls-2014 
Påmeldingsfrist: 15. juni 2014. Frist for etteranmeldelse: 1. juli 2014. 
 

 Under stevnet har vi fornøyelsen av å kunne invitere til trekkspill-show i Kongeparken Amfi, tirsdag 
5. august kl. 19:00 med Lindesnes Trekkspillklubb. En virkelig godbit. Lindesnes Trekkspillklubb 
trekker fulle hus overalt. Billetter kan kjøpes ved innløsning av skyteboken eller på Vatne skytebane. 
Under oppholdet i Sandnes kan vi anbefale en rekke turistattraksjoner: Jærstrendene, Preikestolen, 
Flor & Fjære, Kongeparken, oljemuseet samt båtturer i Ryfylke og Lysefjorden. I Sandnes-distriktet 
finnes flere 18-hulls golfbaner som kan benyttes.  
 
Gann, Gjesdal og Klepp skytterlag ønsker hjertelig velkommen til Landsskytterstevnet 2014. 
  

 

S  andnes, april 2014. 

  
Med skytterhilsen 
 Roald. G. Bergsaker (sign.) Georg Groven (sign.) 
L  eder i Hovedkomité Leder i Administrasjonskomité 
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