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Skyttermessen 2022
Norges Skytterforbund ønsker å høre med deg som leverandør til å stille på Skyttermessen
2022. Vi gjentar suksessen fra 2020, bare at denne gangen skal den lages enda større – og
under Europas største skytterfest. Denne gangen skal den nemlig arrangeres under
Europamesterskapet i luftvåpen på Hamar, i Vikingskipet.
Mesterskapet går fra 13. mars - 27. mars 2022. Parautøverne er de første utøverne som skal
skyte om europamestertitler, og vil være ferdig med sine øvelser 17. mars. Videre vil skyttere
uten funksjonsnedsettelser konkurrere resten av perioden. Messen gjennomføres siste helgen i
mesterskapet.

Praktisk informasjon:
Dato: 24.-27. mars 2022.
Hele messearealet: 6000 km2.
Pris per kvadratmeter: 649 kroner.
Påmelding til messen finner du her: https://www.checkin.no/event/37056/bestilling-avmesseplass-skyttermessen-2022.
Påmeldingen er bindene, og det blir sendt ut fakturaer etter hvert som påmeldingen blir
godkjent. Leverandører bes også oppgi antall stoler, bord og strømuttak, dette antallet kan
justeres da messen nærmer seg, men fylles inn så vi har et ca. antall. Annet utstyr må utstillere
selv stå for. For de som var på Skyttermessen i 2020, vil det bli åpent messeområde også i
2022. Altså blir det ikke satt opp messevegger mellom utstillere.

Informasjon om opp- og nedrigg:
Det er ønskelig at messen er ferdig-rigget til 07.30 torsdag 24. mars. Dette for at skyttere
starter skyting 08.00. Finalene i rifle og pistol går i Hamarhallen på Scandic i Hamar, mens
finalene i viltmål vil foregå i Vikingskipet. Derfor vil lengdene på dagene variere. Vi vil
komme tilbake til dette etter vedtatt godkjent program.
Nedrigg vil foregå fra 15.00 søndag 27. mars, dette samtidig som hele Vikingskipet rigges
ned.
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Overnatting:
Denne gang bestiller hver enkelt leverandør overnatting og bespisning selv. Vi har likevel
forhandlet med hotell Astoria om priser til leverandører:
•

Enkeltrom inkl. frokost og middag: 1050,-

•

Dobbeltrom inkl. frokost og middag: 1350,-

•

Trippelrom inkl. frokost og middag: 1650,-

Middag serveres mellom kl.18-20.
Rom må bestilles per e-post eller telefon, henvis til EM2022 og skyttermessen.
Vi understreker at det per nå er satt av 50 rom av hotellet til dette, men det er flere ledig.
Likevel anbefaler vi at de som ønsker overnatting her booker tidligst mulig. Dersom det fullt
på Astoria, er det eventuelt anbefalt å ta kontakt med Victoria Hotell Hamar.

Parkering:
Det er gratis parkering utenfor Vikingskipet, og det er gode områder for å plassere biler
utenfor til opp- og nedrigg. Nærmere informasjon om dette vil også komme.

Annet:
Alle leverandører må melde inn hvem som ankommer messen, slik at vi får produsert
akkrediteringer til de som skal inn i Vikingskipet.
Det vil være både dags- og helgepass til messen. Besøkende vil kunne forhåndsbestille, og
kjøpe billetter da de ankommer Vikingskipet. Til informasjon vil disse koste 150 kroner for
dagsbillett, og 300 kroner billetten for alle fire dagene. Billettene til Skyttermessen legges ut
medio desember.

Kontaktinformasjon:
Ved spørsmål, eller uklarheter kan det tas kontakt med Gyda Winther:
gyda.winther@skyting.no.

