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Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat nr 15 

 

 

Tid og sted: 19.mars 2015 kl 1830 – Møterom Østbø as 

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

Neste møte: Kjell Ivar kaller inn til neste møte. 

 

Base/målområdet: 
Bjarne har hatt et nytt planleggingsmøte med Flymuseet.  

De foreslår at vi kan bruke et kupert område vest for Flymuseet til for eksempel terrengkjøring. 

SE VEDLAGTE SKISSER FRA BJARNE. 

Forslag om å spørre politiet om de vil stille ut Pelle Politibil i målområdet. Kjell Ivar. 

Vi må bestille to toaletter og en pissoar til veterancamp/ øl-telt området.  Bjarne foreslår at vi kjøper 

inn et partytelt i tillegg til det vi har fra før. Kostnad – kr 10 000,-.  Vi spør styret i klubben om 

klubben kan betale dette uten at vi belaster økonomien til løpet.  Partyteltet kan brukes til fremtidige 

arrangementer også. 

Kjetil har vært i kontakt med John Evensen hos Scania i Bodø. De disponerer veteranbussen til 

Saltens Bilruter, kombinert buss med lasteplan bak. 

De stiller gjerne ut bussen ved Flymuseet. Lasteplanet kan brukes til scene for underholdning og 

premieutdelingen. 

Der er avtalt et møte med John Evensen mandag 23.03.15. Kjetil og Bjarne. 

Løpsmiddagen lørdag kveld: 

Pr 24.03.15 er det 119 påmeldte som vil delta på løpsmiddagen. Maks antall på Flymuseet er 150. Vi 

kommer til å passere 150 deltagere på løpsmiddagen. Bjarne skal sjekke med Scandic Havet hva de 

skal ha pr. pers for å arrangere denne middagen.  Funksjonærer i løpet må betale middagen på lik 

linje med deltagerne. Vi må få på plass et system for å registrere funksjonærer som skal delta på 

løpsmiddagen så snart som mulig. 

Startområdet: 
Svar på søknad til Bodø kommune om stenging av gater er ikke mottatt enda. Kjell Ivar har purret på 

kommunen på epost. 

John har ansvaret for startområdet, ref møtereferat nr 6 – 15.01.2014 der arbeidsoppgavene ble 

fordelt. 
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Løypa/poster: 
Tillatelse fra Politiet er mottatt. Svar på søknaden til Statens Vegvesen er ikke mottatt enda. 

Forslag om å spørre NAF om de vil stille med sin gamle Volvo som veipatrulje og eventuelt en stand i 

målområdet der de kan tegne medlemmer. (John). 

Odd Even har inngått en avtale med Innstranden damelag som tar seg av grillingen på posten ved 

Rønvik Sykehus. De skal få betalt kr 5000,- for dette og løpet tar inntektene for slag av grillmat og 

drikke. Kontaktperson hos Innstranden er Tove Eilertsen. 

Det blir behov for flere benker er det vi har bestilt. Odd Even ta kontakt med Bodø kommune og 

bestiller flere. 

Kjell Arne tar ansvaret for posten på Bratten. 

Løypa må testes med postmannskap på noen poster i god tid før løpet. Postmannskapene må være 

godt forberedt. Hver post må ha minst en ansvarlig fra klubben. 

Oppgaver til postene – Odd Even tar imot forslag til oppgaver. 

Økonomi:  
Firma Beløp Kontakt 

Jakhelln  kr   20 000,00  Kjell Ivar 

Taste of North  kr     5 000,00  Odd Even 

Biltema  kr     5 000,00  Kjell Ivar 

Bodø Kommune  kr     8 000,00    

Rønvik Veiservice  kr     5 000,00  Odd Even 

Øyvind Jensen Termo  kr     5 000,00  Odd Even 

Bil og Transmisjon  kr     5 000,00  John 

Pro Motor Nord  kr     5 000,00  John 

Fargerike Malerstua  kr     5 000,00  John 

Byggproffen Bodø  kr     5 000,00  John 

Nordvik  kr   10 000,00  Odd Even 

Nordic Last og Buss  kr     5 000,00  Odd Even 

Rema  kr   10 000,00   Ikke avklart 

Totalt  kr   93 000,00    

   

 

Startkapital  kr   24 000,00  

Sponsormidler  kr   93 000,00  

Startavgift 83 påmeldte  kr   33 200,00  

  Totalt  kr 150 200,00  

  

 

file:///C:/Users/ostkje/Dropbox/01-Midnattsolløpet%202015/Sponsorer/Sponsor%20bekreftelse%20fra%20Biltema.pdf
file:///C:/Users/ostkje/Dropbox/01-Midnattsolløpet%202015/Sponsorer/Bekreftelse%20fra%20Bodø%20Kommune.pdf
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Vi har ikke fått svar på vår søknad til LMK om kr 15000,- i støtte. Skal behandles i styremøte i april. 

Kjetil skal spørre Saltens Bilruter om 10 000, - ved anledning. 

I tillegg vil vi kunne få en del inntekter under selve løpet, salg av mat og drikke i øl-teltet fredag kveld 

og ved lunch under løpet. 

 

Annet: 
Bestilte hotellrom. Kjell Ivar sjekker med Havet og Bjarne med Skagen om hvor mange bestillinger de 

har fått. 

Premier. John har fått tilbud på en del premier fra Gosh, krus, pokaler og penner. 

Vi sjekker i tillegg priser på «stempel-premiene» vi gikk gjennom på møtet – John. 

Vakt og sikring. Bjarne er i dialog med en kontakt angående vakthold. 

Brannsikring veterancamp. John sjekker med brannvesenet om vi kan låne noe brannslukningsutstyr 

hos dem, og hvor mye det er behov for. 

Utlodning Anglia. 

Forslag om at noen utenfor løpskomiteen tar seg av utlodningen og systemet rundt dette. 

Trond Brodersen ble foreslått. Bjarne tar kontakt med Trond og spør om ha vil påta seg dette. 

Klubbens styre må informeres om planene for utlodning. Kjell Ivar kontakter Leif Finseveen og 

orienterer han. 

 

Markedsføring: 
Annonse i Norsk Motorveteran. Kjetil lager forslag til annonse i samarbeid med Bjarne. 

Denne sendes NMV og vi ber om de tar den inn i neste nummer av bladet. 

Påmelding startet 1. mars og pr 24.03.15 er det 83 påmeldte kjøretøy. 

Det er sendt ut epost med presentasjon og info om løpet til 13 veteranklubber i nord- og midt Norge. 

LMK har også fått tilsendt info om løpet – denne ble delt ut til alle deltagere på landsmøtet 14. mars. 

Det er kommet tilbakemelding på om Midnattsolløpet er et sykkel løp. Kan forveksles med 

Midnattsolrittet. Dette er en fin anledning til å få litt omtale av løpet i AN. Bjarne tar kontakt med 

AN. 
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Oppgaver som må gjøres innen neste møte: 
John: 

 

Sjekke pris på Stempel-premier. 

Sjekke med brannvesenet om vi kan låne brannslukkere hos dem og hva kravene til brannsikring er. 

Bjarne: 

 

Kontakte Skagen hotell for å sjekke hvor mange rom bestillinger de har fått i forbindelse med løpet. 

Ta kontakt med AN og få omtale av løpet – at dette er et veteranbil løp og ikke et sykkelritt. 

Midnattsolløpet - Midnattsolrittet 

Kjell Arne: 

Informasjon til frivillige postmannskaper på Fauske- fordele disse på aktuelle poster. 

Odd Even: 

Bestille flere benker hos kommunen. 

Planlegge gjennomkjøring av løypa og test av postmannskapene. 

Oppgaver til postene 

 

Kjetil: 

Utarbeide annonse om løpet og sende denne til Norsk Motorveteran. 

Møte med John Evensen om veteranbussen – sammen med Bjarne. 

Fortløpende registrering av påmeldinger 

Kjell Ivar: 

Få signert sponsoravtale med Jakhelln. 

Budsjett. 

Sjekke med styrer i SMF om kjøp av partytelt kr 10000,- 

Orientere Leif Finsveen om planen for utlodning av Angliaen 

Kontakte politet og sjekke om Pelle Politibil kan stilles ut i målområdet 

 

 Alle: Sende oversikt over kjente kostnader til Kjell Ivar fortløpende 

Bodø, 26.03.15 

Kjetil Østbø 

Referent 
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