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Påmelding- informasjon til deltagere 

 Systemet med påmelding bør forbedres. Til neste løp må vi ha en ny hjemmeside 

aktiv der påmelding til løpet kan skje direkte via hjemmesiden. 

 

 Nyhetsbrev ble godt mottatt - videreføres 

 

 Det bør være bindende påmelding til sosiale arrangementer, evt forhåndsbetaling slik 

at vi unngår uforutsette utgifter om folk ikke møter som påmeldt. 

 

 Program for løpet inkludert alle arrangementer bør være klart så tidlig som mulig. 

 

 Priser på å delta på sosiale arrangementer bør være klare når løpet annonseres. 

 

 Alle påmeldinger styres til en person som skal ha kontroll på dette. Da unngår man 

misforståelser. 

 

 Nyhetsbrev som lages i forkant av løpet bør publiseres på klubbens hjemmeside 

fortløpende. 

 

 Klubbens medlemsregister må oppdateres med kontaktopplysninger til alle 

medlemmer, tlf og epost er viktig å få registrert. 

 

 Alle datafiler/registreringer om løpet må deles mellom alle i løpskomiteen, ved f.eks å 

legge disse i Dropbox eller Google docs. Da har alle til enhver tid tilgang til alle data 

som ligger der. 

 

 Samarbeidet internt i løpskomiteen har fungert meget godt og gjorde at vi fikk 

gjennomført Saltenløpet 2012 uten større problemer. 

 

 Det er brukt veldig mange timeverk for å få dette løpet til å lykkes. 

 

 

 

 

 

 

 



Økonomi 

 Økonomi må være på plass tidlig slik det var ved dette løpet. 

 

 Lage et system for å fakturere sponsorer, vi har nå org.nummer. 

 

 Løpsregnskapet må revideres etter avslutning. 

 

 

Poster 

 7 poster i løpet, hver post må vurderes nøye i forhold til behov for mannskap. 13 var 

for lite denne gangen. 

 

 Bedre organisering i målområdet med speaker og parkeringsansvarlig. For lite 

mannskap i målområdet til å få til dette. Dette skyldtes endring av kjøreordren i siste 

liten.  For lite grillmat i målområdet en konsekvens av endret kjørerute. 

 

 En person må ha ansvaret for målområdet. 

 

 Posten ved Tverlandet skole var det beregnet at det ville komme mange biler 

samtidig. Oppgavene tok lang tid, slik at det ble kø. Det var bare en eske med 

oppgaver og oppgaven var vanskelig. Tidsfristen på 2 min pr deltager ble ikke 

overholdt, mange fikk bruke mer tid. 

 

 Oppgavene generelt må tilpasses postens plassering og størrelse. 

 

 Generalprøve på postene før løpet. 

 

 Funksjonærer må ha gul vest eller annen uniformering. 

 

Løype 

 Bruk av piler i løypa vurderes ved neste løp. Kjøreordre skal beskrive kjøreruta. 

 

 Vurder bruk av idealtid eller lignende på enkelte strekninger.  

 

 Bruk av samme tid frem og tilbake mellom to punkt. 

 

 Etter start må noen ha ansvar for opprydding av postene. 

 

 Løpsmapper må inneholde deltagerliste. 

 

 Oppgaveark bør inneholde informasjon om startnummer og fører, ferdig utfylt før 

utdeling. 



 

 Løpspatruljen ble godt mottatt og hadde flere oppdrag under løpet. 

 

 Bruk strips på startnummer i stedet for snøre. 

 

Oppgaver 

 

 Varierte oppgaver som passet for alle. Gode tilbakemeldinger etter løpet. 

 

 Det er etterlyst mer barneoppgaver ved neste løp. 

 

 Større fokus på konkurranse elementet i løpet. 

 

Sosiale arrangement 

 Bilde fra starten ble godt mottatt av alle. Ble delt ut under løpsmiddagen 

. 

 Bil kjent treffet på Gamle Salten var meget vellykket – positive tilbakemeldinger. 

 

Planlegging 

 Planlegging av løpet må starte høsten før løpet, og opplegget må være klart i grove  

trekk til nyttår. 

 

 Husk kontakt med politiet i god tid. 

 

 Løpet skal tilstrebe å skape sin egen identitet, ikke kopi av andre tilsvarende løp. 

 

 Innsamling av resultater etter løpet må planlegges og organiseres i forkant. 

 

 Klubben bør profileres med egen stand ved slutten av løpet (denne gang på Bodø 

Airshow). 

 

 Førermøte før løpet ble godt mottatt, ½ time til selve møtet holdt. 

 

 ID kort til alle førere med navn på fører, biltype og startnummer.  

 

 Husk å inkluder postmannskap og arrangører i prosessen , bilder, ID kort, nyhetsbrev 

osv. 

 

 Premiering av herre og dameklasse bør være lik. 

 



 Aktiviteter som krever en korrekt deltagerliste må ha en «eier» som har ansvaret for 

denne. 

 

 En god fordeling av arbeidsoppgaver innenfor gruppen som arrangerer er viktig. 

Leder for hver funksjon har ansvar og myndighet for å ta beslutninger. 

 

 Egen IT ansvarlig  

 

 Eget løpshotell – vurderes. Saltstraumen hotell neste løp ? 

 

 Egen rute for de eldste kjøretøyene – førkrigsrute. 

 

 En reportasje til BilKlassiker må lages 

 

 Lage en DVD med bilder fra løpet som vi tilbyr for salg . 

 

 Ta bilde av alle postene – neste løp. 

 

 

 

Erfaringer etter siste møte 

 Vi ble fakturert også for de personer som var påmeldt il middagen lørdagen men ikke 

møtte opp – totalt kr 3300,- 

 3 personer betalte ikke middagen lørdag kveld, vi måtte betale for disse også – kr 

900,- pluss drikke. 

 Ved neste løp må vi ha et system for middagen slik at alle som melder seg på må 

betale på forhånd.  

 Eksempel på påmeldingsskjema fra NVK ligger på neste side, kanskje noe vi bør se 

på før neste arrangement. 

 

 

 

 



 


