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Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat nr 11 

 

 

Tid og sted:   Mandag 6.oktober 2014  kl 1800, møterom Østbø as 

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

Neste møte: 25.november kl1800 – Møterom Østbø as 

 

Base 
 

Veterancamping – Bjarne har laget et utkast til avtale med Luftfartssenteret. Håper å ha denne 

signert i løpet av uke 40. 

Finbilparkering – Invitere alle som har gamle biler til å parkere der selv om de ikke er med i 

løpet. Invitere de som ikke får plass i løpet til å delta på resten av arrangementet – treff. 

Målområdet – Lage arrangement/aktiviteter i målområdet fra kl 1200. 

Rabattert inngang til Flymuseet – ikke avklart enda hvilken rabatt vi får. 

Løspmiddagen:  Priser er innhentet. Det er satt opp et menyforslag basert på buffet. 150-200 

personer skulle ikke være noe problem.   

Pris: kr 475,- pr person. Drikke pakke kan også velges – 1 velkomstdrink pluss 2 drikke til maten, 

kr 205,- .  Leie av rotunden på kr 5000,- kommer i tillegg. 

Leie toaletter: Tilbud innhentet: Leie toaletter kr 400/døgn, rengjøring kr 150/døgn. Tømming kr 

2200,- pr stk. 

Vakthold: Bjarne innhenter tilbud 

Lån av partytelt fra BMC er ikke avklart enda. 

Mulig oppvisning med modellfly av modellflyklubben. 

Start 
 

Disponering av gatene rundt startområdet: Espen sørger for søknad til kommunen v/Svetlana 

XZ og Marvin Johansen for å få godkjent vår plan for stenging av de aktuelle gatene i 

startområdet. I søknaden må det vises hvor vi skal parkere 150 kjøretøy før start, dvs. 

dokumentere at vi har behov for all plassen vi etterspør. 
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Førermøtet: Kjell Ivar tar møte med Geir Mortensen for å avtale det praktiske omkring føremøtet 

i bystyresalen. 

Oppblåsbar startportal: Pris ikke sjekket enda – Odd Even. 

 

Løypa 
 

Løypa og plassering av postene er nå stort sett klar: 

 Post 1 – Golfbanen på Myklebostad 

 Post 2 – Hos Linda og Paul i Valvika – alternativt grendehuset på Skaug 

 Post 3 – Løspmarka ( utkjørsel) 

 Post 4 – Bratten – praktisk oppgave og evt Lunch?? 

 Post 5 – Parken ved Rønvik sykehus ( lunch ??) 

 Post 6 – Futelva evt Arlia 

 Post 7 – Bestemorenga 

 Post 8 – Målområdet 

Poster : Det må være en postansvarlig på hver post – skaffer selv sine medhjelpere. 

Mannskapsbehov for postene er 30 stk. 2 poster skal betjenes av andre , Bratten og målområdet. 

Alle funksjonærer må ha synlighetsklær. Odd Even sjekker pris på refleksvester med trykk, 

eventuelt jakker. 

Odd Even sjekker med Paul Martin Strand om bruk av parken på NPS. 

Verkstedvogn/bergingsbil: Det må inngås en avtale med en bilberger om beredskap under 

løpet. 

Adm/økonomi 
Søknad om støtte på kr 50 000,- er sendt SNN-fondet. Søknad om støtte på kr 10 000,- skal 

sendes Bodø Kommune – ansvar Kjetil og Bjarne. 

Søknad om støtte på kr 15 000,- sendes LMK- ansvar Kjetil og Bjarne. 

Kjell Ivar er i gang med å kontakte mulige sponsorer. 

Sponsorene tilbys å støtte med 15000,- , 10000,- eller 5000,- 

Budsjettet er justert i forbindelse med søknadene om støtte og ser nå slik ut: 
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Kontakt med myndighetene: 

Møte med politiet er gjennomført. De er positive til arrangementet. 

Kjell Arne har sjekket regelverket omkring bruk av utkjørsler til postene. Det finnes en egen 

forskrift som regulerer dette. 

Det må sendes en søknad til Vegvesenet om å få benytte utkjørslene, med kopi til politiet. Finnes 

det noe referat etter møtet med politiet tidligere må dette legges ved. 

Kjell Arne lager et forslag til søknad som han oversender Espen. Espen har ansvaret for å sende 

inn søknaden. 

Det må meldes fra til Forsvaret om at vi har aktivitet nærmere enn 50 meter fra flyplassgjedet. 

Bjarne har ansvar for at denne blir sendt. 
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Innkjøp 
Følgende innkjøpsrutiner er bestemt: 

 Løpskomiteens medlemmer kan på egen hånd gjøre innkjøp for inntil kr 2000,- 

 Ved kjøp over kr 2000,- skal dette forhåndsavtales mellom minst to av komiteens 

medlemmer. 

 Større innkjøp besluttes i komitemøte 

 Alle innkjøp skal dokumenteres med kvittering som sendes Toril for utbetaling. 

Markedsføring 
Markedsføringsplanen som ble presentert i forrige møte følges. 

Kjell Arne hadde med seg 50 stk foldere til Lofot-treffet i september og delte ut alle der. Det var 

stor interesse for løpet.John og Kjetil hadde med seg 50 stk foldere på Norsk Motorveterans 

lesertur til Goodwood. 

Alle ble delt ut blant de norske deltagerne. 

Påmeldingsskjemaet skal justeres i henhold til det som ble besluttet på møtet, meldingen man får 

etter å ha sendt inn skjemaet justeres slik at det opplyser om at en bekreftelse er sendt på epost. 

Og at man må ta kontakt om bekreftelse på epost ikke kommer. 

Annet 
Kjell Ivar ta kontakt med Scandic Havet hotell og forhånds bestiller 20 rom til en pris av kr 1090,- 

pr dobbeltrom inkl. frokost. 

Nordea har ca 20 parkeringsplasser i kjeller på nedre torv. Disse er ledige i helgene. Det sjekkes 

om det er mulig å få benytte disse løpshelga. 

Bjarne tar kontakt med Skagen Hotell og får tilbud på inntil 20 rom der. 

Det er utarbeidet en brevmal som skal brukes ved skriftlige henvendelser løpskomiteen gjør. 

Kjetil sender denne ut til alle komitemedlemmene pr epost. 

Det ble besluttet at Kjell Arne skal få dekket sine kostnader til kjøring Fauske- Bodø- Fauske ved 

komitemøter og andre nødvendige turer. 

Kjell Arne lager et oppsett og sender til Toril for utbetaling. 

Alle som inngår skriftlige avtaler i forbindelse med løpet skal sende disse til Kjetil for 

arkivering. Send også kopi av annen korrespondanse. 

Saltdal, 09.10.2014 

Kjetil Østbø 

Referent 


