
 
 

 
 15.11.2013 

1 

Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat nr 12 

 

 

Tid og sted: 25.11.2014 kl 1800 – Møterom Østbø as 

Til stede: Kjell Ivar, Odd Even, John, Bjarne (til kl 1845), Toril, Kjetil-  Espen og Kjell Arne deltok 

ikke. 

Neste møte: Kjell Ivar kaller inn til neste møte, dato ikke fastsatt 

 

Base/målområdet: 
Bjarne har kontroll på dette. 

Løpsmiddagen bør ikke koste mere enn maks kr 395,- pr person – Bjarne sjekker hva som er 

mulig. 

Fredag kveld – Ølservering i teltet og eventuelt lett servering (lapskaus?).  Ølservering krever 

skjenkebevilling som man kan få etter deltatt på kurs i skjenkeloven. Kommunen arrangerer slike 

kurs.  John sjekker med kommunen hva som skal til. 

Toaletter må leies – plasseres på veterancampen. Dusjing for de som har behov kan evt. leies 

hos Bodøsjøen Camping, ca kr 40,- pr pers. Bjarne sjekker nærmere med Bodøsjøen Camping. 

Det er inngått avtale med Skagen hotell i forbindelse med løpet: Enkeltrom kr 695,- dobbeltrom kr 

995,- inkludert frokost.  

Pris for inngang på Flymuseet er ikke avklart enda – Bjarne får dette på plass. 

Utlodning av Angliaen? Hvis vi skal gjøre dette må det sjekkes hvilke regler som gjelder og hvilke 

tillatelser vi må ha for å gjennomføre dette. 

John sjekker med Politiet. 

Det er inngått avtale med Taste of North at de skal få ha en stand i målområdet – markedsføring 

og salg av tørrfiskprodukter. For dette sponser de løpet med kr 5000,- 

Startområdet: 
Søknad om avsperring av gatene i området må leveres Bodø Kommune. (Ref det vi ble enige om 

på forrige møte). 

Espen skal skrive søknaden og leverer denne til John. John tar kontakt med Marvin Johansen på 

Bodø kommune og får overlevert denne. Bør gjøres så snart som mulig. 

Oppblåsbar startportal koster kr 19000,-  Vi er enige om å bruke den startportalen vi brukte til 

Saltenløpet. 
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Løypa/poster: 
Søknad om bruk av Vegvesenets utkjørsler til poster må utarbeides og sendes. (Ref. avtale på 

forrige møte). 

Kjell Arne utarbeider søknaden og sender den til Espen som sørger for å få denne innlevert. 

Post ved golfbanen – Odd Even kontakter golfklubben og avklarer om det er ok at vi bruker 

plassen der som post. 

Post ved Rønvik Sykehus er ok. Dette er avklart med Per Martin Strand. Kjetil sender 

presentasjon av løpet til Per Martin Strand på epost. 

Post 6 – Blir enten i Arlia eller på den nye parkeringsplassen ved Heia. 

Posten hos Linda og Paul må avklares endelig – Odd Even tar kontakt med dem. 

(Alternativ post er ved Grendehuset på Skaug). 

Siste post er i målområdet. Oppgaven her ivaretas av First Scandinavia. Etter at oppgaven på 

siste post er løst skal deltagerne levere inn sine papirer til sekretariatet som må være etablert på 

området. 

Informasjon om dette må gis på førermøtet. 

Det er muligheter for å leie en mobil bu som kan brukes som sekretariat hos Grand. 

John sjekker pris og mulighet. 

Vi ble enige om at å gjøre avtale med noen bergingsbil ikke er nødvendig. Vi forutsetter at alle 

som deltar på dette løpet har forsikring som også inkluderer berging. 

Verkstedvogn- Vi spør Trond Brodersen om han kan påta seg jobben slik som på Saltenløpet. 

Økonomi: 
Vi får sannsynligvis ingen støtte fra SNN-fondet. Vi søkte om 50 000,- fra dem. 

Det vi si at vi må skaffe oss tilsvarende flere sponsorer for å dekke opp dette, og også se på de 

budsjetterte kostnadene. 

Vi har fått tilsagn om støtte fra Jakhelln på kr 20 000,- og fra Taste of North på kr 5 000,- 

Østbø as sponser med avfallsbeholdere og avfallsgebyrer. 

 

Vi tar først kontakt med de sponsorene vi hadde på Saltenløpet etter følgende arbeidsfordeling: 
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Firma Beløp Ansvarlig 

Bodø Energi/SKS 20000,- Kjell Ivar 

Rema 1000 10000,- Odd Even 

COOP 20000- Kjell Ivar 

Byggproffen 5000,- John 

Esso Rønvik 5000,- Odd Even 

Kulør Malerstua 5000,- John 

Sparebank 1 Finans 5000,- Kjell Ivar 

Nordic Last og Buss 10000,- Odd Even 

Superdekk 5000,- John 

Mekonomen / Jula / Biltema 10000,- ? 

Saltens Bilruter 10000,- Kjetil 

Følgende er avklart   

Jakhelln Bil 20000,- Kjell Ivar 

Taste of North 5000,- Odd Even 

Søknader   

Bodø Kommune 10000,- Kjetil –søknad er sendt 

LMK 15000,- Kjetil og Bjarne – sendes i jan. 

 

Det er viktig at vi har med presentasjon av løpet når vi besøker mulige sponsorer. 

Oppgaver som må gjøres innen neste møte: 

Bjarne: 
 Sjekke hva som kan gjøres med løpsmiddagen slik at prisen blir maks kr 395,- pr pers. 

 Sjekke med Bodøsjøen Camping pris og muligheter for bruk av dusjer. 

 Avklare inngangspris til Flymuseet 

 Kontakte Forsvaret om aktivitet nærmere enn 50 meter fra gjerdet, 

John: 
 Sjekke med kommunen/politiet om skjenkebevilling 

 Sjekke med politiet reglene omkring utlodning av Angliaen 

 Levere søknad til Bodø kommune om avsperring av gatene i startområdet – etter at 

Espen har laget denne. 

 Sjekke med Grand pris og muligheter for å leie mobil bu hos dem. 

Espen: 
 Utforme søknad til Bodø kommune om avsperring av gatene i startområdet og levere 

denne til John. 

 Levere søknad til Vegvesenet om bruk av utkjørsler – etter at Kjell Arne har laget denne. 
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Kjell Arne: 
 Utforme søknad til Vegvesenet om bruk at utkjørsler til poster og levere denne til Espen. 

Kjell Ivar: 
 Sjekke med Nordea om bruk av parkeringskjelleren deres løpshelga. 

 Lage ny, oppdatert info om løpet til hjemmesiden 

Odd Even: 
 Avklare med Linda og Paul angående mulig post hos dem. 

 Avklare med Trond B om han kan stille med verkstedvogn/løpspatrulje. 

 Avklare med Golfklubben om bruk av området deres til post. 

Kjetil: 
 Utforme og sende søknad til LMK 

 Oppdatere hjemmesiden med ny info fortløpende 

Annet : 
Det er viktig at noen fra komiteen deltar på Bjerkvikmøtet som avholdes på nyåret, og på LMKs 

årsmøte. 

Her vi få en flott mulighet til å presentere løpet vårt. 

Møtet avsluttet kl 2030. 

 

Bodø, 29.11.2014 

 

Kjetil Østbø 

Referent 

 

 


