
  
 

 
 

”VELKOMMEN TIL SKYTTERCAMPEN PÅ LESJA 2015.” 
 
 
Bestilling, betaling og avbestilling: 
Bestilling og betaling må skje innen 1.mai.2015. 
 
Betaling skjer lagvis, gjennom skytterlaget eller samlaget som er ansvarlig for 
bestillingen. Ved avbestilling til og med 1.juni vil 50% av beløpet bli refundert, minus 
strøm. Ingen refusjon ved avbestilling etter 1.juli 2015. For plass som er bestilt men ikke 
benyttet gjelder ingen refusjon. 
 

Spørsmål, ring telefon: 941 51 830 så forsøker vi å hjelpe deg. 
Mail adresse: Innkvartering@ls2015.no 

 
Booking av campingplass: 
Det legges ut strøm i store deler av campingområdet under årets LS.  2 områder er 
avsatt til de som ikke skal ha strøm. Dette er også innenfor området til selve 
skyttercampen, men en mister da muligheten av å kunne ligge vegg i vegg med resten av 
skytterlaget. Booking av plass blir først gyldig ved registrert betaling i vår nettbank. Det 
vil bli utarbeidet områdekart med nummererte plasser etter hvert som vi har oversikt 
over de påmeldte. Skyttercampen er 1 stor camp, men vil av praktiske årsaker deles inn i 
4 leirområder. 
Skyttercampen åpner onsdag  29.juli 2015, kl. 10.00. 
Det vil bli opprettet en liten butikk, som har et enkelt vareutvalg, like ved siden av 
campen. 
 
Skilting: 
Både adkomst til campen, samt områder i campen vil bli godt merket. Leiren deles opp i 
4 forskjellige camp-områder for å gjøre det enklere å finne riktig plass. Det blir satt ned 
en merke-stikk mellom annenhver campingplass med piler til høyre og venstre samt 
plassnummer. I bak-kant av plassene vil det bli strukket opp et sperrebånd for å ivareta 
sikkerhetsavstand mellom vognene, og i denne ”korridoren” vil også strømtilførsl 
primært gå. 3 vogner deler en 16 amp kurs. Det  vil bli lagt ut nummererte oversiktskart 
på våre hjemmesider når plassene er tildelt. Det henstilles til å orientere seg godt på 
forhånd for å unngå kø på skyttercamp-området. 
 
Shuttlebuss: 
Shuttle-buss vil gå fortløpende mellom skytterkamp og arena hele dagen. Det henstilles 
at skyttere i størst mulig grad benytter denne transporten. Tidspunkt for avgang og 
ankomst vil bli offentliggjort senere. Det kan påregnes hyppige avganger. Det vil også bli 
merket gangsti opp til Arenaen på Vidflotten fra campen. 20-30 min gangtid. 
 
 



Sanitæranlegg: 
Det vil bli forsøkt å holde god  kapasitet på sanitæranleggene. Det er umulig å ta høyde 
for ”toppene”, så det henstilles til folk å tenke alternativt til dusj-tider bl.a. 
Det vil bli satt opp 3 sanitær-anlegg i leiren.  I tillegg utplasseres 4 ”stjerne-pissoarer”. 
I leiren finnes også et eget HC-toalett. 
Tømming av ”vogn-potter” vil bli mulig i forbindelse med sanitæranleggene. Dette 
punktet vil bli merket, og også spyle-mulighet etableres i forbindelse med dette. 
Egen tømmestasjon for bobiler vil bli opparbeidet. 
 
Dusjbrakkene har vi samlet på eget område, pga utslippstillatelse til grunnen her. 
Hver brakke inneholder 6 dusjer og 6 vasker.  
 
Avfallshåndtering: 
Containere for søppel vil bli satt opp på aktuelle steder i leiren, primært ved siden av 
sanitæranleggene. Det henstilles til folk å bruke disse. La oss forsøke å ha en ren og 
ryddig leir, der folk vil trives. 
 
Drikkevann/forbruksvann: 
Alt vann i leiren skal være drikkbart. Vi bruker et kommunalt mobilt renseanlegg til 
dette. Noen vannposter vil bli satt opp og merket, da primært i forbindelse med 
sanitæranleggene. 
 
Brannsikkerhet: 
Husk at avstand mellom vognene skal være minimum 4 meter. Vi anbefaler sterkt både 
røyk- og gassvarsler ved bruk av propan. I leiren hygger vi oss i til dels trange og uvante 
omgivelser. Bruk av åpen flamme, grill, propan og elektriske apparater medfører ofte 
høy brannrisiko. Vi henstiller folk til å være svært forsiktige med ved bruk av slikt 
utstyr. Bruk av strømaggregat er ikke tillatt pga brannfare, og ikke minst støy.  
For å få en best mulig opplevelse under LS ber vi deg tenke på brannsikkerheten før du 
drar og mens du er på tur.  
Under etablering av leiren vil sperrebånd og markeringspåler være satt opp slik at 
minste avstand til nabo blir overholdt. Det vil IKKE bli akseptert at folk tar seg til rette 
utenfor oppmerket areal. Dette med bakgrunn i brannsikkerhet og 
evakueringsmuligheter. En tank med vann for slokking vil stå i beredskap under hele 
stevnet.  ATV-er finnes i leiren. Disse vil bli utstyrt med slokkeutstyr og 
førstehjelpsskrin. Pulverapparater vil være tilgjengelige ved sanitæranleggene. I tillegg 
har antagelig de aller fleste egne slokkeapparater i vognene sine. Vaktordning i leiren vil 
bli etablert, og oppstår det krisesituasjoner MÅ ordre fra disse følges. NLA vil ha stående 
helikopter i beredskap like nord for campen, med medisinsk personell på vakt. 
 
Denne siden vil bli oppdatert. 
 
Lesja 23.2.2015 
Ole Romslo Traasdahl 
Leder skyttercamp-komiteen. 


