
 

 

  Elverum 6.april 2021 
          
INVITASJON TIL LANDSSKYTTERSTEVNET I ELVERUM  
 
Det er med stor glede at Elverum skytterlag på nytt inviterer til Landsskytterstevnet. 
Landsskytterstevnet har tidligere vært arrangert i Elverum i 1895, 1912, 1990, 2000 og 2010. Vi hadde 
gode planer for et nytt storslagent arrangement, men pandemien satte en stopper for dette i 2020. 
Stevnene i Elverum har alltid vært godt besøkt, og Elverum innehar deltakerrekorden for 
Landsskytterstevnet med 7181 deltakere i 1990. Stevnet avvikles denne gangen fra 5. til 13.august 
2021. 
 
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. Leiren er sentralt plassert i Elverum og er 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. 
 
Koronaviruset 
 
Koronaviruset gjør at Landsskytterstevnet denne gangen blir noe annerledes i form og omfang. Vi som 
arrangør vil fortsette å være i tett dialog med helsemyndighetene omkring nødvendige 
smittevernstiltak. Vi må slik forholde oss til alle pålegg og følge opp anbefalingene gitt av sentrale og 
lokale helsemyndigheter. Det er videre Norges Skytterstyre som er beslutningsmyndigheten for vedtak 
angående arrangementets gjennomføring/gjennomføringsform.    
 
Vårt mål er å arrangere et best mulig LS gitt de forutsetninger som er i august. Det blir noen færre 
øvelser, og det kan nok ikke regnes med sosialisering på arenaen i tradisjonell forstand. For detaljert 
informasjon om skyteprogram henvises det til Skytterkontoret og informasjon på dfs.no. 
 
Innkvartering  
 
Grunnet smittevernsituasjonen vil det ikke bli etablert en skyttercamp i regi av arrangøren denne 
gangen. På vår hjemmeside vil det bli det lagt ut informasjon om mulige overnattingsteder i regionen. 
Vi vil også organisere mulighet for å leie private boliger. 
 
 
 



Aktiviteter utenom skytingen  
 
Vårt motto for LS 2020 var at stevnet skulle preges av at skytteren og familien er i sentrum. På tross 
av restriksjonene håper vi fortsatt at både skytter og resten av familien kan få et tilfredsstillende 
opphold i Elverum eller omegn. Her vil naturligvis utviklingen i pandemien bestemme i hvilken form 
og omfang. 
 
 
Gavepremier 
 
Vi ber om at skytterlag og skyttersamlag bidrar med en pengesum til gavepremier. Gavepremier er i 
hovedsak flotte sølvpremier med LS 2021-gravering som et unikt minne. Vi ønsker penger som 
innbetales til gavepremiekonto 1813.28.96611 innen 15.mai. 
 
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 
 
Påmeldingsfristen til LS vil være 15. juni. Informasjon om påmelding og påmeldingsrutiner vil 
komme fra DFS sentralt på Skytterkontoret primo mai.  
  
Generell informasjon 
 
Vi viser til følgende plattformer for informasjon og kommunikasjon: 
Hjemmeside:  ls2021.no 
Skytterkontoret              dfs.no  
Facebook:  @elverum2021 
E-Post:   post@ls2021.no  
Telefon:  902 62 537 
 
Vår hjemmeside vil bli jevnlig oppdatert. 
 
 
Hjertelig velkommen! 
 
 
Jo Stuan 
Leder hovedkomiteen 
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