
 

 

 

 

INNBYDELSE SKYTTERCAMP - LANDSSKYTTERSTEVNET I 

BODØ 2022 

 

Vedlagt ligger skjema for påmelding til skyttercamp (bobil, campingvogn og telt) 

Vi ber om at påmeldingen returneres til arrangør LS samlagsvis innen 1.mai. 

Sendes til: stabsleder@ls2022.no. Innbetaling til konto 4509 35 45285 innen 1.mai. 

 

Det er god hotellkapasitet i Bodø så det oppfordres til å ta direkte kontakt med det 

enkelte hotell.  

 

På DFS.no er det lagt ut telefonnummer til Bodøsjøen Camping, 908 46 083 eller   

908 46 813 Dette er en ordinær camping med plass til ca 160 enheter. Ta direkte 

kontakt med dem for reservasjon. Skyttermarked.no er tilgjengelig på nett der 

tilbydere av hus/leilighet vil kunne legge ut. 

 

Det vil bli etablert en hovedcamp på Vågøynes. Dette er et område som ligger helt 

inntil bymarka med en rekke turmuligheter. Dusjer blir tilgjengelig i Stordalshallen 

som ligger i en avstand på 700 meter. Det vil også bli etablert noen mindre camper, 

avhengig av behov. 
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Det blir samlagsvis fordeling på de ulike steder når påmelding er mottatt. Nærmere 

opplysninger om beliggenhet og avstand fra den enkelte camp til Bestemorenga 

skytearena vil bli lagt ut i god tid før Landsskytterstevnet. Det tilbys strøm på 

skyttercamp, dog med begrenset kapasitet, 5-8 A pr enhet. 

 

Pris for skyttercamp er satt til kr 2.700, - for vogn/bobil inkludert strøm. For telt er 

prisen kr 950,- 

 

Under Landsskytterstevnet i Bodø 2022 vil all skyting gjennomføres på 

Bestemorenga som sist i 2011. Finfelt starter med opprop på Bodø Travbane som 

ligger i gangavstand fra arena. Grovfelt starter med opprop på pistolbanen like ved 

100 meter standplass og hele løypa går i umiddelbar nærhet til skytebanen. Stang & 

felthurtig skytes i et skjermet område ved siden av 200 meter skytebane. 

 

Arrangøren oppfordrer flest mulig til å samordne kjøring til Bestemorenga. Dette vil 

lette avviklingen av parkering vesentlig.  

 

Besøk gjerne visitbodo.com/hjem, der finner du de beste tips til ting å se, gjøre og 

handle mens du er i Bodø. 

 

Velkommen til Bodø og Landsskytterstevnet       

 

Med skytterhilsen 

 

Bodø Østre Skytterlag 

 


