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Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat nr 7 

 

Tid og sted: 26.02.2014 kl 18:00 -20:30 i møterom hos Østbø as, Kortneset 

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

Neste møte: Kjell Ivar kaller inn etter behov 

 

Oppfølging etter forrige møte: 

 Fauske-miljøet får ansvar for noen av postene. Kjell Arne. 

 Logo lages av Kjell Ivar med Landegode som bakgrunn. Utkast kommer etter hvert. 

 Kjell Ivar tar kontakt med Bodø Kommune v/Anne Brit Norø for nærmere avtale om 

startområdet ved Rådhuset. 

 Bjarne kontakter Flymuseet for å diskutere opplegget rundt målområde og veterancamp. 

Gjøre nødvendige avtaler.  Kan vi få disponere en del av parkeringsplassen på forsiden? 

Økonomi: 

Årsmøtet besluttet at løpskomiteen kan få benytte kr 24000,- til løpet og forberedelsene til disse. 

Det forutsettes at det føres et eget regnskap for løpet slik det ble gjort under Saltenløpet. 

Toril sørger for å opprette en konto i Sparebanken – løpskonto- til dette formålet. Etter at konto er 

opprettet ber vi klubbens kasserer om å overføre kr 24000,- til denne kontoen.  

 

Startområde ved Rådhuset: 

Gjennomføring av staren ble diskutert. Vi må regne med at starten vil ta ca 3 timer. Oppstilling før 

start må organiseres slik at dette går raskt og problemfritt.  Forslag om å bruke fargekoder som 

deler de startende opp i grupper på 20-25 biler i hver. Fargekoder ble brukt under Gullrunden 

2013 og dette fungerte bra. 

Behov for å få benytte gatene rundt Domkirka og ved Posthuset til oppstilling. Disse må 

avsperres under starten. 

 

Påmelding: 

Forslag om at etter hvert som deltagere melder seg på oppfordrer vi dem til å sende inn bilder av 

kjøretøyet de skal bruke. Disse bildene legger vi fortløpende ut på hjemmesiden. 

Forslag om å få produsert enten pins eller klistremerker for rute som deles ut sammen med 

løpsmappa. Merket skal være logoen for løpet. 
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Løpet: 

Gjennomkjøring av aktuelle løyper i løpet av juni 2014. Kartlegge plasser der vi kan ha poster og 

finne beste trase for løpet. 

Odd Even har ansvar for at dette blir gjennomført, han kaller inn andre etter behov. 

Løypa skal være maks 10 mil og inneholde maks 8 poster.  

På enkelte av postene må man ha 2-3 stasjoner med samme oppgave så det ikke blir kø. 

Forslag til oppgaver: 

 Fylle en skjult beholder med 1 liter vann. Poeng etter hvor nært man kommer 1 liter. 

 Skru ut og inn 4 tennplugger i en topp 

Alle tenker på andre oppgaver til neste møte. 

Vi må ha en verkstedvogn under løpet slik vi hadde under Saltenløpet. Trond B ? 

Verkstedbua vi brukte under Bodø Autoshow settes opp som en del av sekretariatet ved 

Flymuseet. 

Annet: 

Bjarne tar kontakt med flymiljøet på Flystasjonen og undersøker om det er mulig med noe 

samarbeid – eks fly i lufta ved målområdet. 

Forslag om å lage en banner med reklame for løpet som klubbens medlemmer kan sette på 

kjøretøyene sine i sommer – må selvsagt være frivillig. Kan evt. lages når logoen er klar. 

Kjetil legger inn en ny side i navigasjonsfeltet på hjemmesiden (det svarte båndet) med teksten 

«Midnattsolløpet 2015». Her legger vi inn informasjon om løpet fortløpende. 

En flyer for løpet må være klar til sommersesongen 2014 slik at vi allerede da kan begynne å 

reklamere for løpet både på hjemmesiden og sende informasjon til andre klubber. 

Kart over startområde på neste side. 

 

Bodø, 27.02.2014 

Kjetil Østbø 
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Området ved Rådhuset og Domkirka 

Start 


