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Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat nr 14 

 

 

Tid og sted: 18.februar 2015 kl 1800 – Møterom Østbø as 

Til stede: Kjell Ivar, Bjarne, Odd Even, Kjell Arne, John, Toril, Kjetil – Espen møtte ikke pga 

sykdom. 

Neste møte: Kjell Ivar kaller inn til neste møte. 

 

Base/målområdet: 
Løpsmiddagen blir en tapasmeny, pris kr 395,- pr pers eks. drikke. 

Til middagen må vi leie rondellen på Flymuseet, kostnad kr 5000,-. 

 

Telt:  Vi har fått pris fra BMC om leie av deres telt : kr 15000,- . I tillegg må vi stille to mann ved 

montering av dette ved en av BMCs arrangementer.  

Vi synes dette er alt for dyrt og ser oss om etter andre løsninger. Vi kan kjøpe et helt nytt telt 4x 12 

meter for kr 10360,- inkl mva. 

Klubben har et stort telt liggende på Langstranda. Bjarne sjekker om dette er stort nok. Hvis ja, 

bruker vi dette. 

Siste post blir etter at bilene er parkert. Bilene dirigeres inn til utstillingsområdet og blir parkert der. 

Så går deltagerne til siste post og løser oppgaven der.  Etter at alle oppgavene er løst leveres 

svararket inn til sekretariatet. 

Sekretariat i målområdet – vi sjekker om vi kan låne Linda sin Combi-Camp til dette formålet. 

Scene til premieutdelingen – Kjetil sjekker om Saltens Bilruter kan stille med veteranbussen sin. 

Lasteplanet kan eventuelt brukes som scene ved premieutdeling/underholdning. 

Veterancamp/nedre område-  På nedre området er det planlagt å plassere øl-teltet.  Det vil bli 

plassert to toaletter og kanskje en urinal i samme området.  Toaletter er beregnet på de som camper 

og de som besøker øl-teltet. 

Trenger camperne tilgang til dusj kan vi henvise dem til Badeland.  

Bjarne sørger for at det blir opprettet en vannpost i området. 

Skal vi ta noen avgift fra de som camper slik at vi får dekket inn noen av kostnadene til toaletter, 

gjerde o.l ?  Det bør i så fall opplyses om i påmeldingen. 

Tanker om et tilbud om lett servering i øl-teltet, lapskaus, gryterett eller noe annet lettvint. 

John har fått skjenkebevilling for fredags kvelden. 

Det skal settes opp et gjerde som skal skille vetrancampen fra Olav V gate og nabotomta i vest. 
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Startområdet: 
Til sekretariat i startområdet kan vi bruke et partytelt. 

Salg av klubb effekter i sekretariatene i start og mål? 

Vi har ikke fått svar fra Bodø kommune på søknaden om avsperring av gatene omkring Rådhuset.+ 

Kjell Ivar purrer opp kommunen. 

Løypa/poster: 
Søknad til Vegvesenet er klar men ikke sendt enda. Espen sørger for å få denne sendt så snart som 

mulig. 

Postene er nå klare: 

Post 1 – Ved Golfklubben på Nordsia.  Bjarne har vært i kontakt med formannen i Golfklubben ad 

dette. De tilbyr seg å sørge for oppgaven på denne posten. 8 stasjoner der deltagerne får 3 slag og 

skal slå golfballen nærmest mulig en opptegnet sirkel. Poeng etter hvor nært man kommer. De har 

gjort dette flere ganger tidligere. 

Post 2- Hos Linda og Paul på Mulstranda. Alternativ ved dårlig vær er ved Grendehuset på Skaug. 

Post 3 – På den store utkjørselen i Løpsmarka (ved riksveien). 

Post 4- Bratten- i samarbeid med aktivitets senteret – Leif Håkestad. 

Post 5 – Parken ved Rønvik Sykehus. Lunchplass. Det er viktig at de som skal betjene denne posten 

setter seg inn i historien til Rønvik Sykehus, det kan komme mange spørsmål fra deltagerne omkring 

bygget og parken. 

Post 6- Ved Arlia (Soløyvannsveien) – praktisk oppgave. 

Post 7 –Ved Bestemorenga. 

Post 8 – Mål ved Flymuseet . Praktisk oppgave i samarbeid med First Lego Legue. 

Behov for mannskap til postene:  Behov for 25 personer til å bemanne postene.   

Alle postene må ha minst to stykker fra klubben. 

Kjell Arne har hittil 10 stk fra Fauske som kan stille som postmannskap. 

Det kom frem spørsmål om merking/skilting av løypa. Løypeansvarlig tar stilling til dette og sørger for 

merking der dette er nødvendig. 
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Økonomi: 
Vi har hittil fått avtale med sponsorer for kr 68000,- I tillegg har vi startkapitalen på kr 24000,- fra 

Saltenløpet.  Totalt har vi da hittil kr 92000,-.  Vi bør satse på å få inn noen flere sponsorer slik at vi 

kommer over 100 000,- i tillegg til startkontingenten. 

Vi fremdeles noen aktuelle sponsorer å bearbeide: 

 Rema 1000 – ? 

 Nordic Last og Buss – Odd Even 

 Super dekk – John 

 Saltens Bilruter – Kjetil 

 Nordvik – Odd Even 

Får vi inn noen av disse bør økonomien begynne å komme på plass. 

Alle som har oversikt over konkrete kostnader i forbindelse med løpet sender disse til Kjell Ivar slik at 

det kan lages et realistisk budsjett for løpet. 

LMK har en ordning som heter LMK aktiv. Det er mulig å søke støtte til løpet fra denne ordningen. 

Kjetil og Bjarne lager en søknad og sender til LMK. 

Annet: 
John innhenter katalog og priser på premier/ deltagergave til løpet.  

Vi legger inn en link til hjemmesiden til Bodøsjøen Camping på infoen om løpet. 

Markedsføring: 
Kjell Arne har vært på Bjerkvikmøtet og presentert løpet for de andre klubbene i nord og LMK. 

Han opplever god respons på dette. Foldere om løpet ble delt ut.  Det var ca 30 deltagere på møtet.  

2 representanter fra LMK var til stede. 

Kjell Arne fikk en del spørsmål og tilbakemeldinger omkring løpet som ble diskutert på møtet. 

Det blir åpnet for påmelding 1 mars – siste frist for påmelding er 1. juni. 

Når det er åpnet for påmelding sender vi info til veteranklubbene rundt i Norge, og til LMK. 

Alle som får henvendelser om påmelding må henvise til påmeldingsskjemaet på hjemmesiden, her 

bommet vil litt under Saltenløpet. All påmelding må skje via påmeldingsskjemaet om vi skal klare å 

holde kontroll. 

 



 
 

 
 22.02.2015 

4 

Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat nr 14 

 

 

 

Oppgaver som må gjøres innen neste møte: 
 

Kjetil : 

 Åpne for påmelding på hjemmesiden 1. mars. 

 Oppdatere hjemmesiden med nye sponsorer og info. 

 Kjøpe inn 30 stoppeklokker. 

 Sjekke med Saltens Bilruter om sponsing. 

 Sjekke med Saltens Bilruter om veteranbussen 

John : 

 Innhente katalog og priser på premier 

 Kontakte Super Dekk for sponsing, og evt andre sponsorer 

Bjarne: 

 Sjekke om teltet som klubben har kan brukes til øl-telt 

 Innhente pris på 2 toaletter og urinal til nedre område 

Espen: 

 Sende søknaden til Statens Vegvesen 

Kjell  Arne: 

 Postmannskaper fra Fauske  

Odd Even: 

 Kontakte Nordic last og Buss – sponsing 

 Kontakte Nordvik – sponsing 

 Kontakte Rema 1000 – sponsing 
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Kjell  Ivar: 

 Få signert sponsoravtale med Jakhelln. 

 Budsjett. 

 Kontakte kommunen og sjekke status på søknad om avsperring av gater. 

 

 Alle : 

Kontakte eventuell «forhåndspåmeldte» deltagere og be dem melde seg på via 

påmeldingsskjemaet på hjemmesiden. 

 

Sende oversikt over kjente kostnader til Kjell Ivar fortløpende. 

 

Bodø, 22.02.15 

 

Kjetil Østbø 

Referent 


