
Referat fra møte i løpskomitèen den 3/6-14, på kontoret til Odd-Even. 
 
Referatet fra forrige møte, 26/2-14, ble gjennomgått.  
- Vedr avtaler med flymuseet, så må disse formaliseres. Vi må ha det ned på papiret hva som forventes 
av oss, og hva vi kan forvente av flymuseet. 
- Konto for løpet er opprettet, egen konto hos Toril. Jon kontakter Steinar for å få overført kr 24.000,-, 
som ble bevilget som startkapital og lån på sist årsmøte. 
- Ang påmelding via nettsiden, så kjøper vi en tilleggsmodul som gir de som melder seg på via 
nettsiden en automatisk tilbakemelding om at den er registrert. Dette koster noen få hundrelapper. 
- Løpet er kjørt opp, til sammen ca 9 mil. Det tok 2.5 timer med rolig kjøring. 
 - forslag om å kjøre annenhver hhv øst- og vestover. 
 - forslag om å ta en tur fra Skaug til Festvåg, egen ”ekstratur” for den som ønsker 
 - forslag om lunch ved Bodin leir, enten inne i leiren eller på utsiden av porten 
  - Jon sjekker mulighetene for dette 
 
Endring organisering: 
- se møtereferat nr 6, fordeling av ansvarsområder 
 - overføre målområdet til baseområdet 
  - legge lunch til OPS-ansvarlig 
 
Forslag oppgaver på Bestemorenga: (evt ved skytebanen) 
 - ståhjulinger 
 - konkurranser 
 
Etter våren bør løypa kjøres på nytt med flere biler, og måle hvor lang tid hver post tar 
 - forsøke å finne ut hvor mye gubb vi trenger til arrangementet på postene 
 
Objekter til utstilling på flymuseet 
 - ligger under Bjarne 
 
Kjetil ordner med påmeldingssystemet 
 
Logo må på plass 
 
Vi må markedsføre oss under Gullrunden 
 - lage folder som kan deles ut på dette løpet 
 - Kjetil og Bjarne ordner en folder som deles ut bl.a i Sverige på Gullrunden 
 
Overnatting 
 - må ses nærmere på etter ferien når trykket har roet seg i hotellnæringen 
 
Må bestemme max antall biler 
 - forslag er 150 biler 
 - undersøke med de to siste nord-norge-løpene hvor mange biler som var med 
  - Kjell-Arne sjekker dette 
 
Vi må få laget adgangskort/deltakerbevis til alle deltakerne. 
 
Anglia skal loddes ut. 
 - er ennå ikke avklart hvordan 
 



Kart over løypa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Løp  8,9/1,2  1 min 
2.  Skaug  19/22  5 min 
3. Løpsmark 66/105   
4. Bodin Leir Lunch 
5. Alia  80,8/1,37 
6. Bestemorenga 98/205 
Mål   10,7/2,2 


