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Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat nr 13 

 

 

Tid og sted: 6.januar 2015 kl 1800 – Møterom Østbø as 

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

Neste møte: Kjell Ivar kaller inn til neste møte som blir siste uke i februar. 

 

Base/målområdet: 
Løpsmiddag til kr 395,- pr pers er avklart. Det blir da koldtbord + 1 varmrett.  Bjarne får tilsendt 

meny. 

Priser for inngang på Flymuseet er avklart, Bjarne har mottatt følgende tilbud:  

 Voksen kr 90,- 

 Barn kr 40,- 

 Familie kr 300,- 

Veterancampen: Vi bør tillate nyere telt der også. Forslag om å dele camp området inn i to 

seksjoner, en for veteran og en for nyere telt.  Det burde være plass til begge deler. 

Søknad om skjenkebevilling er sendt Bodø kommune. Svar på søknaden blir sendt Kjell Ivar. 

John sjekker priser med Bodøsjøen camping på store hytter, bobilplass og teltplass. Greit å ha et 

alternativ til hotell og veterancamp. 

Sekretariat. Det vil være behov for et sekretariat i start- og målområdet. Espen sjekker med 

Grand hva det vil koste å leie en mobil bu til dette formålet. Sekretariat bør bemannes men minst 

3 personer.  Forslag som kom var Toril, Nina (Samuelsen) og Kjetil.  

Vi kjøper inn et kontant mobilkort som skal brukes løpshelga. Viktig at alle som har behov for 

informasjon/assistanse har ett nummer å forholde seg til.  

Det lages en vaktliste over personer som skal betjene denne telefonen.  

Startområdet: 

Søknad om avsperring av gatene rundt startområdet er sendt Bodø kommune. 

Vi bruker samme startportal som ved Saltenløpet. 

Løypa/poster: 
Posten ved golfklubben er ikke endelig avklart enda. Bjarne tar kontakt med formann i 

Golfklubben (Sigve Bollestad?) for å få dette på plass. 
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Posten hos Linda og Paul er ok. De tar seg av denne posten. 

Posten ved Rønvik sykehus (lunch) er avklart og dialog om plassering osv er opprettet. 

Søknad til Vegvesenet: Kjell Arne har laget utkast til søknad som ble gjennomgått på møtet. 

Etter noen små justeringer sender Kjell Arne søknaden til Espen som sørger for at den blir levert 

rett person hos Vegvesenet, og sender kopi til politiet. 

Kjetil sender løpets brevmal til Espen. 

Trond Brodersen har sagt ja til å betjene løpspatruljen/verkstedvogn. 

Postmannskap må være på plass før det åpnes for påmelding til løpet. 

Økonomi: 
Vi fikk avslag på vår søknad til SNN- fondet. 

Vi har fått tilsagn fra følgende sponsorer pr 13.01.15: 

Firma Beløp Ansvarlig 

Jakhelln Bil 20000,- Kjell Ivar 

Bodø kommune 8000,- Kjetil 

Taste of North 5000,- Odd Even 

Biltema 5000,- Kjell Ivar 

Byggproffen 5000,- John 

Bil & Transmisjon 5000,- John 

Esso Rønvik veiservice 5000,- Odd Even 

Fargerike Malerstua 5000,- John 

Totalt pr 12.01.15 58000,-  

 

Bodø kommune har allerede betalt inn kr 8000,- til løpets konto. Vi søkte om 10000,- og fikk 

8000,- 

I tillegg har vi 24.000kr fra Saltenløpet som inngår i vårt budsjett. Målet er å nå 100.000kr, dvs at 

vi mangler ca 20.000kr. Det bør være innen rekkevidde når vi ser på mulighetene under. 

Søknad om tilskudd på kr 15000,- ble sendt LMK 7.januar 2015.01.13 

Vi har tre mulige sponsorer på lista som følges opp: 

 REMA 1000  (Odd Even) 

 Saltens Bil (Kjetil) 

 SKS (Kjell-Ivar) 

Forslag til andre mulige sponsorer: 

 Øyvind Jensen Transport 

 Toyota Nordvik 
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Nordic Last og Buss er muligens inne med kr 10000,-. Dette er ikke avklart enda.  

Vi legger ut logo og link til våre sponsorer på hjemmesiden etter hvert som de bekrefter avtalen 

med oss.                     

Alle avtaler og annen dokumentasjon sendes Kjetil for arkivering. 

Annet: 
Vi har fått tillatelse til å benytte parkeringskjelleren til Nordea under løpshelga. (Kjell Ivar). 

Utlodning av Angliaen: Espen har sjekket regelverket rundt dette. Hvis verdien av utlodningen er 

under kr 200 000,- er det regnet som et smålotteri. 

Melding må sendes Lotteritilsynet minst 14 dager før lotteriet starter. 

Forslag om at vi tar Angliaen til Bodø i forbindelse med utstillingen på Torvet i mai og starter 

loddsalget da. 

Trekning skal skje under løpsmiddagen lørdag 8.august. 

Det må bestemmes hvor mange lodd som skal selges, og pris pr lodd. 

Påmeldingsskjema er klart til bruk, Vi åpner for påmelding 1.mars.  

Det er viktig at alle som ønsker å melde seg på løpet bruker påmeldings systemet. Muntlig 

påmelding til komiteens medlemmer er ikke godt nok. 

 

Markedsføring: 
Kjell Arne reiser til Bjerkvikmøtet og presenterer løpet der. Møtet er i slutten av januar. 

Kjetil og Bjarne oppdaterer presentasjonen av løpet og sørger for at har får denne med seg til 

Bjerkvikmøtet. 

Etter Bjerkvikmøtet tar vi kontakt med de motorhistoriske klubbene i Nord- og Midt Norge og ber 

dem legge ut info om løpet på sine hjemmesider/medlemsblad. 

Det er laget klistremerker med løpets logo, beregnet på å sette på biler. Vi deler ut slike merker 

på årsmøtet. Dato for årsmøtet er ikke kunngjort når dette referatet skrives. 

 

Bodø, 13.01.15 

 

Kjetil Østbø 

Referent 


