Til skytterlagene i Norge

Orientering om innkvartering under LS2011
På hjemmesiden til LS2011(www.LS2011.no) har det vært publisert informasjon om
innkvarteringsmuligheter under årets Landsskytterstevne – ordinære campingplasser, hoteller,
gjestgiveri, privat innkvartering og skyttercamper i regi av LS2011.
Privat innkvartering og hoteller
LS2011 har etablert en gratis formidlingstjeneste for innkvartering i private boliger. Liste over de
som ønsker å leie ut finner du på hjemmesiden (www.ls2011.no) som blir jevnlig oppdatert. Det er
opp til hver enkelt å knytte kontakt og å inngå avtale med utleier. Både pris og andre avtalte forhold
er en sak direkte mellom utleier og leietaker.
Du finner også listet opp alle hoteller, pensjonater og campingplasser som er tilgjengelige og som
bookes direkte av den enkelte skytter/lag. Flere av disse er allerede kontaktet av skyttere og
skytterlag.
Skyttercamp i regi av arrangøren
LS2011 har foreløpig avtaler med følgende skoler og tilhørende anlegg:
• Bankgata skole
• Saltvern skole
• Mørkvedmarka skole
I tillegg har vi avtale med Innstranden idrettslag og Mørkvedlia idrettspark med tilhørende anlegg.
Skyttercamper i regi av LS2011 ligger alle ca 8 km fra arenaen.
Det jobbes med å tilrettelegge for strøm til alle caravanplasser, men foreløpig kan vi ikke garantere
strøm til alle som ønsker dette. Nærmere informasjon om strøm, effektbruk etc vil bli opplyst når
plasser er tildelt og betaling skal skje.
De som ønsker å bestille plass på skyttercamper i regi av LS2011, fyller ut vedlagte skjema (Excelfil) og returnerer filen elektronisk til post@LS2011.no. Skytterlag som ikke har offisiell epostadresse bes sende skjemaet i retur per post til:
Bodø Østre skytterlag. Postboks 99. 8001 Bodø.
Det skal være lagvis påmelding til skyttercamper i regi av LS2011. Husk å føre på
skytterlagsnummer, samlag, kontaktperson, gyldig e-postadresse og telefonnummer – i tillegg
til ordinære adresseopplysninger.

Tilbakemelding om tildelte plasser vil skje i første halvdel av mai med informasjon om hvordan
betaling skal skje. Tilbakemelding skjer via skytterlagenes/kontaktpersonens oppgitte e-postadresse.
Skytterlag som ikke har offisiell e-postadresse vil få tilbakemelding per post.
Siste frist for påmelding til skyttercamp er 16. april 2011.
Prisen for plass på campene er vedtatt av Skytterstyret og er slik:
1 vognplass
Strøm
1 teltplass

kr. 1 100.kr. 400.kr. 700.-

Avbestilling før 1. juli vil vognplasser bli refundert med kr. 500.-. Teltplasser med kr. 400.-.
Avbestilling av strøm refunderes ikke.
Innrykk på skyttercamper arrangert av LS2011
Alle campene åpner for innrykk torsdag 28. juli kl. 12.00 og må være fraflyttet i løpet av søndag 7.
august.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Bodø og LS2011.

Med skytterhilsen

Geir Hareide Hansen
Leder innkvarteringskomité
LS2011

