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Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat nr 10 

 

Tid og sted: 4.september 2014, møterom Østbø as, Plassen 5 

Til stede: Kjell Ivar, Kjell Arne, Espen, Odd Even, Bjarne, John, Toril, Kjetil 

Neste møte: Mandag 6.oktober kl 1800, Møterom Østbø as, Plassen 5 

 

Formål med møtet var gjennomgang av status innfor de forskjellige ansvarsområdene, Hovedlinjene 
på alle områder er stort sette klare.  Avklare arbeidsoppgaver som må være gjort før neste møte. 

BASE: 
Bjarne har knyttet til seg John Skyrud og Per Erik Møglebust og dannet en egen arbeidsgruppe for 
dette ansvarsområdet. 
Mye er avklart i forhold til Flymuseet og området rundt allerede. En del detaljer gjenstår: 

• Det skal inngås skriftlige avtaler om disponering av uteområdene 
• Løpsmiddag, pris, meny, kapasitet. Det skal være et møte med Charles om dette i uke 36 

for å få dette avklart 
• Pris for adgang til Flymuseets utstillinger avklares i uke 36. 
• Bjarne sjekker pris på leie av toaletter hos Ramirent eller tilsvarende utleiefirma. 
• Kjetil undersøker om Østbø as kan sponse en søppelcontainere ved flymuseet i 

løpshelga. 
• Veterancamp, det skal undersøkes muligheter for tilgang til dusjer. 
• Partytelt til get together på fredag. BMC har et stor partytelt som vi muligens kan få låne. 

Bjarne sjekker ut dette. 

 

START: 
Det er avklart med kommunen at vi får bruke Rådhusplassen som startområde og gatene omkring 
som oppstillingsplass før start. Møter med kommunen har vært gjennomført.  

Start må gjennomføres med en bil pr minutt, og i motsatte kjøreretninger. Bruke fargekoder på 
startende biler for å få en effektiv oppstilling og avvikling av starten. 

Oppgaver som skal gjennomføres i nærmeste fremtid: 

• Sjekke pris på en oppblåsbar startportal 
• Sende søknad til kommunen om disponering og avstengning av nødvendige 

gater/områder – (John og Espen). 
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LØYPA: 
Løypa er kjørt opp og bestemt. Startende kjører hver sin vei – partall og oddetalls startnummer kjører 
motsatte ruter. 

Antall poster: 8 inkludert den i målområdet. Plassering av poster er ikke helt avklart.  Lunch- området 
er heller ikke bestemt, men det ligger en del forslag på dette. (Valvika hos Linda og Paul, Skaug 
grendehus, Løp gård, Futelva, NPS) 

John har hatt kontakt med Cheerleader-klubben i Bodø. De er interessert i å få jobben med å betjene 
lunch-serveringen. Hamburgere, pølser, kaffe, brus/vann. (Husk på å ha et glutenfritt tilbud på 
hamburger/pølsebrød, noen har behov for dette.) 

Oppgaver som skal gjennomføres i nærmeste fremtid: 

• Kjøre gjennom løypa på nytt. Filme løypa mens vi kjører. (Odd Even, Kjell Ivar, Kjetil) 

 

ADM/ØKONOMI: 
Målsettingen er å skaffe 100 000,- i sponsormidler.  
Lunch under løpet skal ikke være inkludert i startavgiften, men betales av hver enkelt. 

Oppgaver som skal gjøres i nær fremtid: 

• Møte med politiet – orientering om løpet og løypa. (Kjell Ivar og Odd Even) 
• Lage et oppdatert budsjett for løpet – kostnader for leie av toaletter og annet utstyr tas 

med. Kjell Ivar. 
• Sende søknad til LMK om støtte til løpet – kr 15 000,-, Kjetil. Søknad sendes når nytt 

budsjett er klart, legges ved søknaden. 
• Pr i dag har vi ca kr 21500,- på konto 
• Sjekke kostnader for en ambulerende skjenkebevilling (til fredag og lørdag kveld). 

 

INNKJØP: 
Regler for innkjøp ble diskutert. Det ble enighet om at innkjøp opp til kr 2000,- kan gjøres av den 
ansvarlige for hvert område uten godkjenning.  Kjell Ivar skal utarbeide regler for større innkjøp. 

 

MARKEDSFØRING: 
Kjetil har laget en plan for fremdrift i markedsføringen. Se vedlegg. 
Det ble utarbeidet en info folder om løpet i forbindelse med Guldrundan 2014. Det ble delt ut ca 100 
stk foldere under løpet, og vi fikk mange positive tilbakemeldinger. 
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Kjell Arne tar med seg en del foldere til Leknes helga 5.- 7. september og deler disse ut der. 

Det ble nevnt at noen av klubbens medlemmer har reagert på at det ble laget en info folder om løpet 
og delt ut i Sverige før den ble delt ut til medlemmene. 
Årsaken er i hovedsak at logoen til løpet ble klar bare et par dager før løpet skulle finne sted, og det 
var bare akkurat at vi nådde å få trykt opp foldere til å ha med oss. 

Ellers har det i lang tid lagt informasjon om Midnattsolløpet på hjemmesiden og vært orientert om 
dette på medlemsmøter, så det skulle ikke være ukjent stoff for klubbens medlemmer. 

Kjetil ber Linda om å sende ut folderen til alle medlemmer med registrert e-postadresse og den 
legges ut på hjemmesiden. 
John har vært i kontakt med en journalist hos NRK Nordland, Bjarne (Hagen?), som er veldig 
interessert i å lage noe omkring løpet til bruk lokalt og kanskje i Norge Rundt.  Dette må vi følge opp. 

Oppgaver som skal utføres i nær fremtid: 

• Påmeldingskjema oppdateres med avkryssingsboks for besøk på Flymuseet, egen boks for å 
bekrefte e-postadresse til den som melder seg på, sette inn løpslogoen i skjemaet. 

 

ANNET: 
• Kjell Arne sjekker ut med Vegvesenet om vi trenger å melde fra om at vi vil bruke noen av 

deres raste/stoppe plasser langs veier som poster. 
• Hotelltilbud sjekkes. Kjell Ivar innhenter pris på overnatting på Rica Havna – inntil 10 rom, og 

Bjarne sjekkes pris på inntil 20 rom på Skagen hotell. 

Neste møte: Mandag 6.oktober 2014 kl 1800, møterom hos Østbø as, Plassen 5 

 

Vedlegg: Fremdriftsplan markedsføring 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15
Lage annonse til veteranblader
Oppdatere info-folder til norsk versjon
Sende ut info-folder til LMK
Sende ut info -folder til klubbene
Månedlige nyhetsbrev til klubbene og medlemmer - 
påmeldte og hjemmesiden.
Påmelding til løpet - 1.februar - 1.juni
Kontakt med media
Annonsering i veteranblader
Klistremerker i medlemmenes bruksbiler
Bjerkvikmøtet - informere der om løpet
LMKs årsmøte (?)
NRK Nordland - filming under løpet ?

Fremdriftsplan markesføring Midnattsolløpet 2015

Fremdriftsplan markedsføring Midnattsolløpet pr 04.09.14
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