Bodø 26. april 2022

INVITASJON TIL LANDSSKYTTERSTEVNET I BODØ
Etter to år uten landsskytterstevner i Det frivillige Skyttervesen grunnet pandemien, er det en stor
glede for Bodø Østre Skytterlag å invitere til Landsskytterstevne i perioden 29.juli til 5.august 2022.
Vi var klare til å ta imot dere allerede i 2021, nå er vi enda mer klar i 2022!!
Stevnene i Bodø er alltid populære, så nå oppfordres alle skytterlag til å mobilisere skyttere for
sommerens høydepunkt. Gjør størst mulig LS deltakelse til årets viktigste dugnad i skytterlaget etter
det ufrivillige LS-oppholdet siden 2019.
Alle skyteøvelsene foregår på Bestemorenga - både bane og felt. Vår arena bidrar til at stevnet blir så
kompakt som mulig. Bestemorenga ligger ca 10 km fra Bodø Sentrum. Det er dessverre ingen
bussforbindelse mellom byen og arenaen.
Skyttercamp – øvrig innkvartering
Det vil bli etablert en hovedcamp på Vågønes. I tillegg vil det bli etablert noen mindre camper.
Hotellkapasiteten i Bodø er god, og vi oppfordrer hver enkelt til å ta direkte kontakt med hotellene.
På skyttermarked.no finner dere private utleieboliger. Campingplasser finnes i Bodøsjøen, ved
Geitvågen og ved Saltstraumen.
Gavepremier
Vi ber om at skytterlag og skyttersamlag bidrar med en pengesum til gavepremier. Gavepremier er i
hovedsak flotte sølvpremier med LS 2022-gravering som et unikt minne. Vi ønsker penger som
innbetales til gavepremiekonto 4750 58 53691 innen 30. mai.
Utforsk Bodø og Salten under stevnet!
Vi vil at både skyttere og resten av familien skal få et fantastisk opphold i Bodø eller omegn.
Bodø by er «fylkeshovedstaden» i Nordland, og er et knutepunkt for transport med jernbane, fly,
hurtigbåt, hurtigrute og buss.
Det er rike muligheter for opplevelser av forskjellige slag. Besøk Visit Bodø sin hjemmeside
https://www.visitbodo.com/. Der finner du blant annet Nordlandsbadet, Kjerringøy gamle
handelssted, Jektefartsmuseet, Bodø Bymuseum, Norsk Luftfartsmuseum, Newton Flight Academy,
Saltstraumen, Mørkvedhallen Klatresenter og Lekedilla.
Påmelding
Det åpnes for påmelding gjennom Mitt DFS 2. mai, og påmeldingsfristen er 15. juni.
Generell informasjon
For nyheter og oppdatert informasjon følg hjemmesiden til DFS.
Hjemmeside: https://landsskytterstevnet.no E-Post arrangør: post@ls2022.no, Telefon:479 08 895
Hjertelig velkommen!
Thor-Arne Tobiassen
Leder hovedkomiteen

