
Skatvalsrennet 2017  

  
Skatval Skilag inviterer til det tradisjonsrike  
Skatvalsrennet.   
  
Rennet avholdes lørdag 11. Mars.   
(forbehold om snøforhold og eventuell flytting. Sjekk hjemmeside: www.skatvalskilag.no) 
 
Individuell start fra kl. 11:00  
  
Klasser                                                   
J/G 8 år- 9år           1 km fri                        
J/G 10 år                 2 km fri                        
J/G 11 år – 12 år    3 km fri                        
J/G 13 år – 14 år    4 km fri                       
J/G 15 år -17 år       5 km fri                        
K/M 17 år-18 år     10 km fri  
K/M 19, 20 senior 10 km fri  
  
Påmelding: Aldersbestemte klasser -kr 100 – Junior kr 115,- Senior kr 130,-                       

Innen onsdag 08 mars 2017 klokka 23.59. ONLINE- påmelding på: https://minidrett.nif.no 

Etteranmelding: frem til en time før start, sendes til jonehallan@hotmail.com  

Mob: 90103793. Dobbel startkontingent for etteranmelding 

Skilisens: Løper som har fylt 13år skal ha betalt skilisens via app; Min Ski eller kontant før 

start. Løper har ansvaret for at dette er betalt. 

Startnummer: Startnummer hentes klubbvis på rennkontoret senest 1/2 time før start. Ikke 

innlevert startnummer blir fakturert klubbene med kr 500,- 

Rennleder: Jon Erik Hallan mob: 90103793   

Ingen garderobe/dusj-muligheter.   

Premieutdeling: Fortløpende ved skihytta, full premiering i de minste klassene og 

uttrekspremier.  

Salg/mat: Enkelt salg ved Skihytta  

Rennkontor: Skihytta 

Parkering: Kr 50,- 

Vi ønsker løpere, ledere, publikum og gjester velkommen til en hyggelig 

skidag i Klempen Skianlegg 

https://minidrett.nif.no/
mailto:jonehallan@hotmail.com


Slik finner du Klempen 

Klempen skianlegg ligger på Skatval i Stjørdal kommune. Avstanden fra Levanger og Steinkjer er på 

henholdsvis 40 og 80 km. Stjørdal ligger 8,5 km lengre sør. 

Kommer du nordfra med bil, følg E6. Kjør forbi avkjørsel mot  Alstad, og Steinvikholmen. Etter ca 

1,1km  tar du av E6 til høyre ved skilt "skianlegg". Fortsett ca 800 meter og du er fremme ved Klempen 

som da ligger på venstre side. 

Sørfra: Følg E6, passèr Stjørdal og fortsett nordover. Etter ca 6 km passeres Skatval kirke. Kjør videre 1 

km og ta til venstre ved skilt "skianlegg".  Fortsett ca 800 meter og du er fremme ved Klempen som da 

ligger på venstre side. 

 

 

 
 

 

 


