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Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat nr 16 

 

 

Tid og sted: 23.04. 2015 kl 1830 – Møterom Østbø as 

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

Neste møte: Bjarne kaller inn til neste møte i Kjell Ivars fravær 

 

Base/målområdet/øl teltet: 
Siste post – oppgave betjent av First Lego League. Vi får kjøpe Lego bilene for kr 33,- pr stk. 

Deltagerne kan ta disse med seg etter endt oppgave.  Det blir 8 paralelle løp på oppgaven, burde 

være nok kapasitet til å betjene deltagerne etter hvert som de kommer inn. 

Terrengkjøring ved Luftfartsmuseet – foreløpig på vent. Bjarne kommer tilbake med forlsag på neste 

møte. 

Veteranbussen fra Saltens Bil er ok – blir utstilt i målområdet. Kan evt brukes som scene ved behov.  

Øl-teltet stenger serveringen kl 2300 fredag kveld. Skjenkebevillning OK. 

Parkeringsplassen ved Luftfartsmuseet betjenes av Q-park. 

Odd Even har ansvaret for å kjøpe inn mat og drikke til fredag og lørdag – skal kjøpes hos Rema 1000 

Vakthold fredag-lørdag i målområdet og veterancamp – John sjekker pris hos vaktselskap. 

Kjell Ivar følger opp kommunen ad tillatelse til sperring av gater i forbindelse med startområdet. 

Løpsmiddagen lørdag kveld: 
Løpsmiddagen er flyttet til Scandic Havet. Pr 01.05.15 er det 156 påmeldte til løpsmiddagen. Dette er 

kun påmeldte deltagere i løpet.  I tillegg kommer de av mannskapene som arrangerer løpet som vil 

delta på middagen. 

Vi må få på plass et system for å registrere funksjonærer som skal delta på løpsmiddagen så snart 

som mulig. 

For å få en oversikt over hvem av mannskapene som blir med på middagen må Kjell Arne og Odd 

Even kontakte sine postmannskaper for å få oversikt over dette innen neste møte. 

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

Startrekkefølge besluttes etter at påmelding er avsluttet. 



 
 

 
01.05.2015 

2 

Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat nr 16 

 

 

Det må lages et kart over startområdet med de forskjellige soner innmerket. Alle mannskaper på 

startområdet må ha kartet tilgjengelig slik at kjøretøyene blir korrekt parkert i forhold til 

startrekkefølgen. Espen og John har ansvaret for dette.  I løpsmappa som alle deltagerne får før 

førermøtet bør det oppgis ca starttidspunkt for det enkelte startnummer eller grupper av 

startnummer .  

Det må sendes ut informasjon til alle deltagerne senest 14 dager før løpet med kart over 

startområdet med soneinndeling og hvilket startnummer de er tildelt.  

Terje Moen har sagt ja til å være starter. Vi trenger en til – kom med forslag til Kjell Ivar. 

Løypa/poster: 
Oppgaver på postene – se vedlagt notat fra Kjell Ivar. 

Partall kjører løypa nordover først. 

Odd Even tar et oppfølgingsmøte med Bollestad på golfbanen for å klargjøre oppgavene og gjøre 

bindende avtale om dette. 

Postmannskap begynner å komme på plass- bør være klart innen neste møte. Odd Even setter opp 

en liste over postmannskapene fordelt på postnummer. 

Økonomi:  
Vi begynner å komme i mål med økonomien. Jakhelln Bil har enda ikke signert noen avtale, Odd Even 

følger opp Jahkelln. 

Rema 1000 sponser oss med 20 000,-.  Vi kjøper inn mat til fredag og lørdag og får refundert dette 

hos Rema 1000 mot kvittering. Handler vi for mindre enn 20 000,- får vi resten utbetalt. 

Vi har ikke fått svar på vår søknad til LMK om kr 15000,- i støtte. Ny søknad er sendt LMK Aktiv , 

søknadsfrist 1. mai. Vi har fått bekretelse fra LMK at de har mottatt denne søknaden. Svar kan ventes 

i løpet av mai. 

 

Annet: 
Premier.  Premier er innkjøpt og levert. John har kontroll på disse. 

Vakt og sikring.  Søknad sendt Bodø kommune om å få lov til å bruke hydranten i tilfelle brann. Hvis 

denne blir godkjent får vi låne slangeutstyr hos Salten Brann. Svar er pr 1. mai ikke mottatt fra Bodø 

kommune. 
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Utlodning Anglia. 

Trond Brodersen har fått ansvaret for lotterier. Lodd er designet og bestilt. Utlodningen starter så 

snart loddene er på plass. Kr 50,- pr lodd. 

Oppgaver til postene. 

Forslag til praktiske kjøreoppgaver mottas med takk – til Odd Even. 

Tilbud om parkering. 

Vi har 20 plasser disponibel i parkeringsgarasje. Hittil har 4 bedt om parkering. Vi markedsfører ikke 

dette, men svarer de som spør.  

T-skjorter for salg. 

John sjekker med Løvold om pris på T-skjorter for slag under løpet. Påtrykt klubbens og løpets logo. 

Farge – lys grå. Hvis pris OK bestiller John . 

Nyhetsbrev 

Neste nyhetsbrev (nr 3) sendes ut andre halvdel av mai. 

Hamsun Buicken 

Det var diskutert på møtet om å spørre Nordlandsmuseet om de kunne stille ut Hamsun Buicken i 

målområdet. Det ble ikke avgjort hvem som tar kontakt med Nordlandsmuseet i denne saken, må 

bestemmes på neste møte. 

Hytter på Bodøsjøen Camping 

John har fått reservert 10 hytter på Bodøsjøen Camping. Pr 1.mai er 9 av disse bestilt. 

Når alle hyttene er bortbestilt lager Kjetil en liste over de som skal ha hytte og John tar dette videre 

med campingen. De som har bestilt hytter må få en endelig bekreftelse på bestillingen når dette er 

gjort. 

Markedsføring: 
Vi har pr 1. mai 101 påmeldte kjøretøy. Ytterligere markedsføring nå er ikke nødvendig. 

Vi følger opp de påmeldte med nyhetsbrev som også legges ut på hjemmesiden. 
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Oppgaver som må gjøres innen neste møte: 
John: 

Sjekke pris for vakthold. 

T-skjorter hos Løvold. 

Bjarne: 

Forslag til terrengkjøring aktivitet i målområdet ( er dette nødvendig?). 

Kalle inn til neste møte i Kjell Ivars fravær. 

Sende mail til Rema 1000 og informere om hva som skjer på markedsplassen ved Luftfartsmuseet. 

Kjell Arne: 

Informasjon til frivillige postmannskaper på Fauske- Hvem skal delta på løpsmiddagen. 

Odd Even: 

Møte med Bollestad på golfbanen. 

Oversikt over postmannskap fordelt på postene innen neste møte. 

Sjekke med mannskapene hvem som skal delta på løpsmiddagen. 

Følge opp Jakhelln om sponsoravtalen. 

Kjetil: 

Fortløpende registrering av påmeldinger. 

Nyhetsbrev. 

Startnummer / løpsmapper med innhold – forslag 

Toril: 

Fortløpende oppfølging av regnskap – innbetalinger og utbetalinger. 

Kjell Ivar: 

Følge opp kommunen ad sperring av gater i startområdet. 

Følge opp Mind-senteret på Bratten. 

 

 Alle: Sende oversikt over kjente kostnader til Kjell Ivar fortløpende 

Bodø,01.05.15 

Kjetil Østbø 

Referent 

Vedlegg : Oversikt over oppgaver på postene 

 



 
 

 
01.05.2015 

5 

Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat nr 16 

 

 

 

OPPGAVER PÅ POSTENE 

 

Golfbanen – praktisk oppgave 

 

Linda & Paul – teoretisk bilrelatert 

 

Løpsmark – et spørsmål på 1 minutt 

 

Bratten – praktisk oppgave 

 

Lunchplassen – teoretisk oppgave som kan ta noe tid 

 

Heia (Soløya) – praktisk eller teoretisk 

 

Bestemorenga – praktisk kjøreoppgave 

 

Mål (Flymuseet) – praktisk oppgave LEGO 

 

 

 


