Nattevakter
Vi har våkne, patruljerende vakter kl. 22 – 07. Du når våre vakter via vakttelefoner, se
under. Vaktene har base i brakka ved innsjekken, eller i eget hus som i Selbu.
Vakttelefoner camper
NTE-campen i Stjørdal sentrum 482 72 633
Camp Lånke
482 78 930

Velkommen til SKYTTERCAMPER
INFOSKRIV TIL NETTSIDE LS 2018 OG TIL UTDELING PÅ CAMPEN
Det er første gang Stjørdal er arrangør av LS, og vi gleder oss veldig til å få være
vertskap for alle tilreisende!

Camp Årsøya, Selbu
Camp Årsøya

482 65 898
907 77 717

Svend Eggen

Driftsansvarlige camper
NTE-campen
Camp Lånke
Camp Årsøya, Selbu

Vi har 3 skyttercamper under LS 2018
1. NTE-campen v/Stokkan ung.skole i Stjørdal sentrum, ca. 13-14 min. fra hovedarena.
2. Camp Lånke v/Lånke skole, 7-8 minutter fra hovedarena.
3. Årsøya Fritidspark i Selbu, knappe halvtimen fra hovedarena.

Stjørdals-Blink fotball
Lånke IL
Camp Eggen

Erik Kristensen
Espen Valli Viken
Svend Eggen (plassansvar)

Alle 3 camper er inndelt i områder merket A, B, C osv.

Plassansvarlige fra LS 2018
NTE-campen i Stjørdal sentrum
Camp Lånke
Camp Lånke
Camp Lånke

958 89 258
959 85 332
957 43 857
926 14 111

Odd Petter Haugseth
Ole Petter Sætnan
Inger Klevan
Kristian Elverum

Campene åpner onsdag 1. august kl. 10
Har du behov for å parkere vogn før 1. august kan du stå gratis på kommunens plass i
Halsøen. Adkomst hit fra rundkjøringen i krysset E6 og E14 nært sentrum. Sving av
«mot fjorden og Statoil-bygget» i Wessels veg. Gangavstand opp til Stjørdal sentrum.

Alle plasser har radnummer og plassnummer.

Hjertestarter
Vaktbod.

Adkomst NTE-campen i Stjørdal sentrum
Kommer du nordfra kan du svinge av ved Glava og kjøre opp Havnegata. Følg videre
skilting mot idrettsanlegg; Nordre Ringveg.

Legevakt
Ring 116 - 117, du kommer da til Værnesregionens legevakt i Stjørdal sentrum.
Kjøpmannsgata 12, baksiden mot E14 (motsatt side av Circle K bensinstasjon).

Kommer du østfra eller sørfra kjører du E14 og svinger inn på Ringvegen ca. 500
meter øst for sentrum.

Turistinformasjon
Undertegnede har vært turistsjef i Stjørdal i 25 år, og det er med stolthet å melde at her
bør du sette av noen timer på besøk rundt omkring. Det gjelder også i nabokommuner.

Adkomst Camp Lånke
Kommer du nordfra eller sørfra svinger du av inn mot Trondheim lufthavn Værnes. Følg
skilting mot Hell og Selbu. Like etter Prix Hell tar du til venstre inn på Fv 26 mot Hegra.
Kjør ca. 600 meter og ta til høyre inn på Fv 23 ved Lånke kirke.

Spør i vårt servicesenter på hovedarena. Info også her: www.ls2018.no / Noe å gjøre
Spørsmål
Har du gode tips, savner du info, la oss få høre det så skal vi svare deg. Ring eller
send sms til plassansvarlige. Er du allerede på campen, ja da kommer du rett til oss ☺.
Vi ønsker dere et riktig fint opphold!

Stjørdal, 26. juli 2018
Vennlig hilsen
LS 2018 Komité Innkvartering
Odd Petter Haugseth
958 89 258

Anbefaling sørfra: Kjør via Røros og Brekken over fjellet til Tydal og Selbu langs Fv
705. Kjør helt ned til stedsskilt Hell og ta Fv 26 til høyre. Siste km, se over.
Kommer du østfra kan du allerede i Hegra sentrum ved Hegra Sparebank ta av til
venstre. Kryss over Stjørdalselva og kjør Fv 26 ned mot Hell. Korteste vei!
Alternativt kjør E14 helt ned til E6 og kjør mot flyplassen. Deretter mot Hell/Selbu.
Adkomst Camp Årsøya
Hovedadkomst til camp fra Fv 705 i kryss skiltet Vikvarvet, hotell og Radiomuseum.
Følg Fv 968 ca. 2 km og du får skilting til campen. Se anbefaling over via Røros.
Adkomst & Innsjekk
Alle camper er godt skiltet fra hovedveier. Det tilrettelegges med god kapasitet for å ta
kjøretøy av hovedveiene og inn på innsjekksområdet. Noe kø må påberegnes. Vi har
flest ankomster 2. august.

Plassering boenhet & bardunering fortelt
Hver plass har lengde 9,5 meter og bredde 8 meter. Parker bil eller vogn helt til venstre
på ditt område. Retning ut mot kjøregate. Det er kav om minimum 3,5 meter avstand
mellom boenheter. Gjelder sovedelen, eks. campingvogna.
Bil kan settes inntil. Se oppslag / tegning på eksempel bruk av plass. Alle camper har
ekstra plasser for parkering av bil om nødvendig.
Fortelt: Har du plass på asfalt og hard grus så kan du låne sandsekker av oss.
Kjøregater
Ingen kan parkere i kjøregater. Disse skal være åpne for utrykningskjøretøy. Hvis biler
etc. i kjøregatene må vi ordne borttauing. Det håper VI å unngå, DU også.
Sanitært – dusj & wc
1. NTE-campen i Stjørdal sentrum
Garderober, dusj og wc (adskilt) for damer, menn og handicap i Fosslia Fjellhall.
Åpent kl. 05 – 24. Mobile toaletter fordelt rundt på campen er åpne døgnet rundt.
2. Camp Lånke
Garderober, dusj og wc for damer og handicap i Lånkehallen. Åpent kl. 05 – 24.
Garderober, dusj og wc for menn under gymsalen på skolen. Åpent kl. 05 – 24.
Mobile toaletter fordelt rundt på campen er åpne døgnet rundt.
3. Camp Årsøya, Selbu
Garderober, dusj og wc i sanitærbygget. Adskilt menn og damer. Åpent døgnet rundt.
Vann mat & drikke
Det er flere punkterer på alle camper for å hente vann.

Renovasjon
Søppeldunker er fordelt på campen. Se MERKING. DU bistår oss med rydding på
camp og i sanitærbygg! På forhånd takk. Ønsker du ekstra plastsekk, kom og hent.
Retur panteflasker
Egne bokser er utplassert rundt omkring på campene for tomgods/flasker med returrett.
På campene i Stjørdal gis pant til Røde Kors.
Matavfall & restavfall
Egne dunker. Vær nøye med sortering. Vi ønsker å gjøre LS 2018 så miljøvennlig
som mulig. Spør vårt mannskap hvis du lurer på noe.
Brannslukkere – DITT apparat
Vi anbefaler på det sterkeste at alle har slukkeapparat og/eller brannteppe i vogna eller
bobilen. Skal du kjøpe, så er 43 A et bra apparat. Jo høyere tall – jo bedre slukkeevne.
Brannslukkere – PÅ campen
Arrangør har brannslukkere på stolper med ca. 50 meters avstand. Gjør deg kjent hvor
nærmeste apparat er. Misbruk av apparat og/eller skade må erstattes.
Grilling
HVIS begrensninger eller totalforbud under LS vil vi i samarbeid med Stjørdal Brannog Redningstjeneste vurdere å etablere et eget grillområde på ikke-brennbar grunn.
Her vil vi ha ekstra beredskap med vann og slukkemidler.
NB! Per 26. juli er det IKKE noen begrensninger i Stjørdal eller Selbu. Følg med på
oppslagstavla på din camp. Følg grillvettregler. Du finner dem på samme tavle.

Håndvask & antibac
På Camp Årsøya er det vasker å finne ved sanitærbygget.
På NTE-campen og Camp Lånke er det stasjoner for både håndvask og antibac.

Handel & Servering
Arrangements- og handelsbyen Stjørdal har det meste av tilbud innen handel og
tjenester. Her er en rekke kafeer og restauranter. Selbu har også gode handelstilbud.
Polutsalg: Stjørdal åpent mandag – lørdag. Selbu noe begrenset (se egen info).

Tømming av tank eller toalettkassett (med vann)
NTE-campen
Foran Fosslia Fjellhall.
Camp Lånke
Område B, nært gang og sykkelveien.
Camp Årsøya
Ved sanitærbygg camp eller Esso i sentrum (Mebonden).

Parkering i Stjørdal sentrum
Her er både kommunale og private plasser. Se skilt ved innkjørsel alle P-plasser. Flere
steder krever parkeringsskive/ur. Spør vårt mannskap på camper hvis du er usikker.
Kart parkering, se side 36-37 i programmet du har fått utdelt.

Strøm
Alle må selv ha med minimum 25 meter utendørs godkjent skjøteledning for å koble
seg til våre strømskap. 2 boenheter deler kurs på 16 A.

Åpningsarrangement lørdag 4. august
DFS fyller 125 år. Det markeres ved Kimen kulturhus lørdag kl. 19.00.

Gass/propan – påfyll og bytte flaske
Selbu: Best bensin i Innbygda, Esso bensin i sentrum, Felleskjøpet.
Stjørdal: YX bensin Hell, Mekonomen Stjørdal, Auto E14 like øst for sentrum.

Søndagsåpne butikker 5. august
Stjørdal: Coop-butikker, Hell Kjøpesenter (kl. 13 – 18), Torgkvartalet Kjøpesenter i
Stjørdal sentrum (kl. 13 – 18), pluss en rekke butikker, kafeer, frisør m.fl. i sentrum.
Selbu: Coop i Mebonden (sentrum) har åpent kl. 13 – 20.

Tapt & funnet
Gjenstander som er funnet på campen leveres i vaktboden. Har du mistet noe, så går
du også hit og spør. NB! Vaktboden trenger ikke være betjent hele tiden.

DDE Trønderfest for hele familien – konsert 5. august
Søndag kl. 18 foran Kimen kulturhus i Stjørdal sentrum. Portene åpner kl. 17. Billetter
kan kjøpes på forhånd. Info: www.kimenkulturhus.no/program

