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Velkommen til Byafjellet rundt 2020 
 

Steinkjer Skiklubb inviterer til turrennet Byafjellet rundt søndag 2. februar. 
Sammen med turistforeningen (DNT) og Barnas Turlag Steinkjer ønsker 
Steinkjer skiklubb å legge til rette for ulike aktiviteter på Kom deg ut-dagen.  
 
Sted: Steinkjer skistadion 

Byafjellet rundt - turrenn 

- Konkurranseklasser: Fellesstart kl. 10.30. 20 km klassisk.  
Løypekart legges ut noen dager før konkurransen. 
 

- Trim uten tid: Fortløpende start fra kl. 10.00-11.00. Kan velge mellom 7,5 
km eller 15 km løype. 
 

Startkontingent 
- Konkurranseklasser: 200kr 
- Trim uten tid: 150kr inkludert engangslisens 
- Familie: 300kr inkludert engangslisens 
- Engangslisens (konkurranseklasser): 60kr til og med 24 år, 150kr fra og 

med 25 år. 
 
Påmelding 

- Konkurranseklasser: Vi ser helst at flest mulig melder seg på innen 
torsdag 30. januar på www.minidrett.no eller påmelding til 
per.helge.fossan@steinkjer.kommune.no  

- Trim: Påmelding på rennkontoret renndagen fra kl. 09.00. 
 
På Byafjellet Rundt vil det ikke bli brukt brikker. 
Kontaktperson påmelding: Per Helge Fossan 
 
 
Startlisenser 
Den enkelte løper har ansvar for å ha gyldig startlisens (konkurranseklasser). 
Engangslisens kan betales på rennkontoret. 
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Startnummer konkurranseklasse: Må være hentet i rennsekretariatet senest 
en halv time før fellesstart. 
 
 
Rennkontor: Øvre klubbhus, skistadion. Åpner kl. 09.00.  
 

Info, start og resultatlister: www.steinkjer-skiklubb.no 

 

Premiering: Full premiering i konkurranseklassene. Uttrekkspremier i 
trimklassen. 

 

Kafeteria: Nedre klubbhus 

 

Garderober: Nedre klubbhus 

 

Rennleder: Stian Ludvigsen 
Teknisk delegert: Pål Gustav Modell 
 

Skileik på skistadion 
Skileikanlegget på stadion vil være bemannet med voksne skileikverter fra kl. 

10.30 – 13.30. Her håper vi på mye lek og aktivitet. Mulighet for grilling på 

bålpanne ved gapahuken i Helgeskroken. 

 

Barnas Turlag på Svarttjønna og Kom deg ut-dagen 
Ved Svarttjønna vil Barnas Turlag ha egne aktiviteter i tilknytning til DNTs Kom 

deg ut-dag. Alle løyper på Byafjellet rundt vil passere ved Svarttjønna og gir 

trimmere en mulighet til å ta del i aktivitetene på Svarttjønna. 

 

Parkering: Kr. 50,-. Kan betales med VIPPS eller kontant. Gå gjerne inn på 
forhånd på Steinkjer Skiklubb sin VIPPS-nr. 80385 og velg parkering i menyen. 
Så viser du kvitteringen til parkeringsbetjentene. 
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