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Hovedsponsorer: Aasen & Five, Gjensidige Stjørdal brannkasse, Hegra sparebank og NTE  1 

SKATVAL SKILAG - RENNAVVIKLING 2015         

I forbindelse med at Skatval Skilag skal arrangere ulike renn utover vinteren er vi avhengig av 

assistanse til avvikling av disse. Etter hvert som listen for medhjelpere blir klar håper skilaget at du 

er villig til å hjelpe oss med dette slik at vi får til en god gjennomføring av arrangementene. 

Arrangement Stilart Dato Start Oppmøte 

hjelpere 

Ansvarlig Rennleder 

Telenorkarusellen  Man 26 jan 18:00 17:00 Hovedstyret K. Bostad 

Telenorkarusellen  Man 2 feb 18:00 17:00 Hovedstyret K. Bostad 

Telenorkarusellen  Man 9 feb 18:00 17:00 Hovedstyret K. Bostad 

Dalførekarusellen Fri Ons 25 feb 19:00 17:00 Langrenn R. Størseth 

Kretsrenn langrenn Fri Lør 28 feb 12:00 09:00 Langrenn R. Størseth 

Kretsrenn hopp & kombinert Fri Søn 1 mar 12:00 09:00 Hopp B Kristoffersen 

Barneskifestival  Søn 8 mar 12:00 09:00 Hovedstyret H. Trettenes 

Barne-OL Selbuskogen  Søn 15 mar 12:00 10:00 Selbuskogen S-A K Ivarrud 

I tillegg vil det arrangeres klubbrenn i regi av de enkelte utvalgene. 

Snøforholdene i Klempen er avgjørende for avvikling av de oppsatte arrangementene, og som 

kjent kan snøforholdene være svært skiftende.  I utgangspunktet forholder vi oss til denne planen, 

men avlysninger vil kunne skje. Hvis vi blir tvunget til å avlyse noen arrangement er målet at dette 

skal skje i så god tid som mulig, men skiftende vær kan føre til avlysninger på meget kort varsel, 

dvs på arrangementsdagen. 

De som er satt opp på ”arena” møter dagen før for klargjøring. Tidspunkt avtales nærmere. 

Se vedleggene for de ulike arrangementene og finn ut når og hvor du er satt opp. Hvis du ikke kan 

delta, gi beskjed snarest til den enkelte rennleder for det aktuelle arrangement. 

Undervedlegg 

• Undervedlegg 1: Sjekkliste for rennavvikling 

• Undervedlegg 2: Rennavvikling – Telenorkarusellen 2015 (alle tre arr) 

• Undervedlegg 3: Rennavvikling – Dalførekarusellen onsdag 25 februar 2015 

• Undervedlegg 4: Rennavvikling – kretsrenn langrenn lørdag 28 februar 2015 

• Undervedlegg 5: Rennavvikling – kretsrenn hopp & kombinert søndag 1 mars 2015 

• Undervedlegg 6: Avvikling Barneskifestival søndag 8 mars 2015 

På forhånd takk for hjelp, 

På vegne av hovedstyret i Skatval Skilag, 

Svein-Arild Karlsen Ivarrud 

saki@ntebb.no 

+47 926 29 776  
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Undervedlegg 1 – Sjekkliste for rennavvikling 

AKTIVITET KOMMENTARER ANSVAR UTFØRT 

Rennleder Ansvarlig for arrangementet.   

Sanitet Fått beskjed ved hopprenn.   

Speakertjeneste Speaker er klarert.   

Salg/kiosk Skal være informert om ca 

deltagelse. Ansvarlig for å føre og 

levere oppgjørsskjema etter endt 

arrangement. 

  

Tidtaking Personell er klar. Klokke sjekket. 

Påmelding, startlister og resultater. 

Varsling av løpere mot mål og evt 

passeringspunkter. 

  

Parkering Koordinere brøyting av  området. 

Innkreving av parkeringsgebyr (50 

kr). Anvising av parkeringsplass. 

  

Løypenett Klart og oppkjørt, samt merket.   

Økonomi Klargjøre vekslepenger for 

parkering og kiosk. Oppfølging av 

oppgjørsskjema. 

  

Oppkjøring av løyper Bestemme sammen med rennleder 

hvilke løypenett som skal brukes. 

  

Arena Oppmerking, lagstelt plass, 

løypeprofil, resultattavle, info om 

vær og føre, løypevakter, m.m. 

  

Premier og premieutdeling Skaffe premier. Lede 

premieutdeling. 

  

Annonsering Avtalt hvem tar dette mot avisene 

og plakat oppheng 

  

Påmelding Hvem tar i mot påmelding inkl 

påmeldingsavgift. 

  

Startnummer Henter startnummer hos Gensidige   

Saftutdeler Dele ut saft og ta inn startnr   

    

    

 


