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NORGES SKYTTERFORBUND HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL

Norge har et stort og aktivt miljø av pis-
tolskyttere som engasjerer seg stort og 
bruker mye ressurser på sin gren - møt 
dem på skyttermessen!

Norge har fostret frem noen av verdens 
beste rifleskyttere, og de beste rifleskyt-
terne er alltid på utkikk etter det nyeste 
og beste utstyret på markedet. Vis dem 
hva du kan tilby dem på skyttermessen!

Lerdue er en svært populær gren i 
Norge, og norske skyttere ser alltid etter 
det lille ekstra i konkurransesituasjoner. 
Møt dem på Skyttermessen og overbevis 
dem om hvorfor nettopp dine produkter 
kan hjelpe dem til seier!

Pistolskyttere

Rifleskyttere

Lerdueskyttere

Den første norske skyttermessen!
Norges Skytterforbund er stolte av å kunne annonsere 
landets første og foreløpig eneste skyttermesse dedikert fullt 
og helt til sportsskyting!

380 M2 MED UTSTILLINGSPLASS!
Utstillingshallen "The Qube" har over 380m2 med plass 
dedikert til utstillere, som gjør at det er god plass til å vise 
frem konkurransevåpen som rifler, pistoler, hagler og variert 
skytterutstyr- og tilbehør fra en rekke leverandører, butikker, 
distributører og organisasjoner.

Over 2000 besøkende!
Vi regner med at rundt 2000 skytterentusiaster tar turen 
innom messen i løpet av helgen. Dette er med andre ord en 
glimrende mulighet til å møte både gamle og nye kunder!

PRØV SKYTING MØT UTØVERE KONKURRANSER ØK DITT SALG
Messens besøkende kan 
selve prøve seg på skyt-
tersporten i vår skytesi-
mulator!

Møt noen av landets 
beste skyttere i messe-
hallen. Våre landslagss-
kyttere er gode ambas-
sadører for sporten og 
trekker besøkende.

Vi arrangerer flere 
konkurranser der mes-
sens besøkende kan 
vinne spennende pre-
mier med en samlet ver-
di på 100 000 kr!

Ved å delta som utstiller på 
Skyttermessen får du en 
unik mulighet til å møte din 
kundegruppe og kanskje 
også møte nye kunder!



Skyttermessen og Skytterkonferansen 2020 
Norges Skytterforbund er stolte av å kunne annonsere landets første og foreløpig eneste skyttermesse 
dedikert fullt og helt til sportsskyting! 

SKYTTERMESSEN: 
NÅR? 
31. januar – 1. februar 2020 

HVOR? 
På Comfort Hotel Runway i deres messehall “The Qube” i andre etasje. 

Skyttermessen vil bli avholdt fredag 31.januar og lørdag 01. februar, begge dager fra klokken 0900–
1800. Rigging torsdag etter klokken 17:00 og nedrigging lørdag ettermiddag/kveld. 

Messen foregår på “The Qube”, en messehall i nærheten av Oslo Airport Gardermoen som tilbyr over 
380m² med areal dedikert til utstillere, som gjør at det er god plass til å vise frem konkurransevåpen 
som rifler, pistoler, hagler og variert skytterutstyr- og tilbehør fra en rekke leverandører, butikker, 
distributører og organisasjoner. 

Messens besøkende kan selve prøve seg på skyttersporten i vår skytesimulator og til og med konkurrere 
mot noen av Norges beste utøvere i messeområdet. Vi arrangerer flere konkurranser der messens 
besøkende kan vinne spennende premier med en samlet verdi på 100 000 kr. 

Inngangsprisen for publikum vil være minimal for å tiltrekke så mange besøkende som mulig. For 
øyeblikket regner vi med at om lag 2000 skytterentusiaster tar turen innom messen i løpet av helgen.  

Skyttermessen er med andre ord en glimrende mulighet til å møte både gamle og nye kunder og skape 
blest om din merkevare! 

SKYTTERKONFERANSEN 2020: 
NÅR? 
31. januar – 2. februar 2020 

HVOR? 
På Comfort Hotel Runway i konferanselokalene i første etasje. 

Skytterkonferansen vil bli avholdt samtidig med Skyttermessen, i tillegg til en ekstra sesjon 2. februar. 
Konferansen vil bestå av en rekke ulike foredrag relatert til skyttersporten av kjente og interessante 
foredragsholdere. Skyttermessens besøkende står fritt til å delta på de foredragene de vil.   

I tillegg vil det bli avholdt en festmiddag lørdag kveld, 1. februar. I motsetning til foredragene er ikke 
festmiddagen åpen for alle Skyttermessens besøkende, men de som er interesserte i å delta kan kjøpe 
inngang til middagen om de vil. Festmiddagen består av god mat og drikke, underholdning og NSFs 
årlige prisutdeling. 

Er din merkevare interessert i å delta på Skyttermessen? Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon! 
Kontaktinfo: 
Generalsekretær Arild Groven i Norges Skytterforbund 
Tlf. 416 76 484 - E-post: arild.groven@skyting.no - Nettside: www.skyting.no
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