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Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat 

 

Tid og sted:  14.11.2013 kl 1200 - 1300 – Møterom hos Kjell Ivar 

Til stede:   Anne Britt Norø (ABN) , Odd Tore Fygle (OTF)(Bodø kommune), Kjell Ivar, Bjarne,       

Odd-Even, Kjetil 

Neste møte: 18/11-2013  kl 1615 

 

Møte med Bodø kommune for å diskutere mulighetene for å ha startområdet ved 

Rådhuset. 

 

Bjarne startet møtet med å gå gjennom presentasjonen som ble brukt hos Flymuseet, med noen 

tilpasninger til slutt. 

ABN og OTF var begge interessert i informasjonen og var positive til opplegget vårt. 

Ingen av de to hadde hørt om eller visste noe om klubben vår. OTF hadde registrert 

veteranbilene på torget, men visste ikke noe om hvem som stod bak dette arrangementet. 

Begge mente at å få bruke området rundt Rådhuset som oppstilling og startområde burde være 

greit.  

Vi fikk opplyst at vi kunne kontakte Byteknikk ved Marvin Johansen eller Hallgeir Karlsen for å 

avtale dette nærmere. De så ingen problemer rundt dette. Samme område ble brukt som 

startområde under Arctic Race i sommer. 

Kjell Ivar spurte om de hadde noen forslag til lokale vi kunne bruke til førermøtet i forkant av 

løpet.  OTF foreslo bystyresalen som et mulig lokale.  

Kontaktperson på Rådhuset er Geir Mortensen.  Det koster ingenting å bruke Bystyresalen om vi 

får tillatelse til dette. 

Andre mulige lokaler for førermøtet: Folkets Hus og Menighetssalen i Domkirka. 

ABN var med i komiteen som arrangerte Arctic Race og hadde flere forslag til vårt arrangement: 

 Nattparkering på baksiden av Aspåsen skole 

 Få kokkelauget til å ha servering i startområdet 

 BHK har en egen serveringsvogn som kan plasseres i startområdet. De tar ikke betalt hos 

oss for dette men tar alle inntektene fra salget. 

 Få arrangert Bondens marked samme lørdag – kontaktperson Anne Marit Isaksen 

 

OTF inviterte oss til å komme med innspill til hva SMF kunne bidra med under Bodøs 200-års 

jubileum i 2016. 
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Kjell Ivar nevnte at klubbens lokaler ikke var de beste og at vi ønsket oss inn i Bratten 

Aktivitetspark når denne blir videre utbygget. 

Det ble også nevnt at vi kommer til å søke om kulturmidler til finansiering av Midnattsolløpet. 

Vi ble oppfordret til å sende inn søknad i god tid før arrangementet. 

 

 

Bodø, 15.11.2013 

Kjetil Østbø 

 


