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Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat nr 17 

 

 

Tid og sted: 02.06.2015 kl 1630 – Møterom Østbø as 

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

Neste møte: Kjell Ivar kaller inn 

 

Base/målområdet/øl teltet: 
Aktiviteter fredag kveld er under kontroll – Bjarne. 

Partyteltet ble noe dyrere enn først antatt, kr 16650,- levert Bodø inkludert mva og nødvendig utstyr. 

Klubben dekker kr 12000,- av dette, resten dekkes av løpskontoen. 

Bjarne bestiller teltet så snart som mulig. 

Ølteltet/ lunch lørdag. Det blir kun kontakt betaling i ølteltet og ved lunchen under løpet. Info om 

dette sendes ut til alle deltagere i løpet god tid i forveien. Orientere om at det er en minibank på 

Trekanten, gangavstand fra veterancamp/målområdet. 

Veterancampen. 50 av de påmeldte ønsker overnatting på veterancampen. Bjarne er ansvarlig for 

campen. Vi skal ta med et innlegg om campingen i neste nyhetsbrev, Bjarne lager dette innen 10. 

juni. (Neste nyhetsbrev planlegges utsendt 15. juni) 

Vi har enda ikke fått noe skriftlig svar fra Bodø kommune om bruk av brannhydranten. John purrer 

på. 

Tilbud fra Ramirent. Bjarne har fått tilbud på gjerder og toaletter fra Ramirent. I utgangspunktet vil 

dette koste ca kr 7000,- pluss tømming av toalettene.  

Bjarne fikk følgende tilbud fra Ramirent :  Ramirent låner ut toiletter og gjerder kostnadsfritt mot at vi 

setter opp deres logo på gjerdene, og kjører for dem ved behov. 

Tømming av toaletter.  Bjarne sjekker pris og mulighet hos Bodø Kommune. Kjetil sjekker med Østbø 

as om de har mulighet og pris. 

 

Løpsmiddagen lørdag kveld: 

181 påmeldte til løpsmiddagen blant deltagerne i løpet. I tillegg vil det komme en del av 

arrangements personellet som ønsker å delta på løpsmiddagen. ( De må betale kr 395,- per pers på 

lik linje med deltagerne i løpet). 
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Hvor mange av våre folk som vil være med på løpsmiddagen må vi snarest få en oversikt over: 

 Løpskomite  (Regner med at alle vil delta + Trond og Trine Brodersen) = 16 stk 

 Postmannskap fra Fauske- Kjell Arne lager oversikt og sender til Kjetil ( med tlf nr og epost til 

alle som blr med på middagen) 

 Postmannskap Bodø – Odd Even lager oversikt og sender til Kjetil. ( med tlf nr og epost til alle 

som blr med på middagen). 

 Mannskap i startområdet – John lager oversikt og sender til Kjetil. ( med tlf nr og epost til alle 

som blr med på middagen) 

 Målområdet – Bjarne lager oversikt og sender til Kjetil. ( med tlf nr og epost til alle som blr 

med på middagen) 

Startområdet: 
Espen har vært i kontakt med kommunen og det skal nå være i orden med avsperring av gatene i 

startområdet. 

Vi må sannsynligvis leie sperremateriell hos kommunen. 

Kart over startområdet med fargekoder er utarbeidet, sendes på epost til alle deltagere i løpet ca 14 

dager før start. ( Startnummer må da være tildelt). 

Personell i startområdet Ok.  Førermøtet i bysstyresalen vil ta ca ½ time. 

Startere : Terje Moen og Geir Mortensen (?). Kjell Ivar følger opp Geir Mortensen ad dette. 

Innhold løpsmapper: 

 Kjøreordre ( oddetall og partall på forskjellig fargede ark) 

 Startnummer 

 Poengskjema 

 Deltagerliste 

 Info om LMK Forsikring 

 NAF klistremerker 

 1 penn 

 Bonger for løpsmiddagen. 

Løypa/poster: 
Startrekkefølge : 

 Førkrigs kjøretøy starter først, etter stigende alder. 

 Etter førkrigs fordeles kjøretøyene etter når de er påmeldt 

 Lastebiler fordeles utover i løpet slik at vi unngår for mange lastebiler samtidig på postene. 
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Posten hos Linda og Paul er ikke egnet for løpet. Veien inn til området er smal- biler kan ikke møtes 

på denne ( inn/ut av området), noe som kan skape heft i gjennomføringen. Området er også lite 

egnet til tyngre kjøretøy – parkering på gressdekket område. 

Det ble vedtatt at denne posten flyttes til Grendehuset på Skaug hvis vi får tillatelse til dette.  

Odd Even sjekker med ansvarlige for Grendehuset om ette er greit. Alternativt kan posten være ved 

Skaug skole. 

Posten på Bratten. Vi må betale kr 4000,- for at de skal stille med personell til oppgaven der. 

Økonomi:  
Jakhelln har sagt ja til å sponse med kr 20 000,-.  Kjell Ivar overbringer faktura. 

Vi har fått kr 10 000,- fra LMK aktiv – pengene betales til vår konto uten av vi sender noen faktura. 

Annet: 
Prøvekjøring av løypa. 

Prøvekjøring av løypa onsdag 10.juni. Oppmøte ved Rådhuset kl 1830. Kjell Arne sender ut epost til 

alle medlemmer om dette. Kjetil legger det ut på hjemmesiden. 

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 4.juni. ikke mottatt fra Bodø 

kommune. 

John har leid inn to personer til vakthold natt til lørdag og natt til søndag. 

Utlodning Anglia. 

Utlodning startet 30.mai i forbindelse med utstillingen på torvet. Trond Brodersen er ansvarlig. 

Oppgaver til postene. 

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

Tilbud om parkering. 

Kjell Arne tar ansvar for parkeringen i kjelleren hos Nordea. Kjell Ivar sjekker med Nordea hvor 

mange nøkkelkort vi kan få låne. 

T-skjorter for salg. 

T-skjorter er innkjøpt. Det ble besluttet at alle som bidrar under løpet skal få hver sin T-skjorte. Da 

blir det ingen T-skjorter for salg. 

Vi satser i stedet på å selge våre vanlige klubbeffekter i forbindelse med løpet. 

Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev nr 4 sendes ut ca 15. juni 
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Hamsun Buicken 

Kjell Ivar kontakter Salten Museum og sjekker om det kan være aktuelt å stille den ut under løpet 

 

Hytter på Bodøsjøen Camping 

9 hytter er bestilt av de 10 vi fikk reservert. John levere liste til campingen og ber de sende ut 

bekreftelse til alle som har bestilt. 

Markedsføring: 
Påmelding er avsluttet.  117 påmeldte .Vi følger opp de påmeldte med nyhetsbrev som også legges 

ut på hjemmesiden. 

 

Oppgaver som må gjøres innen neste møte: 
John:      Følge opp Bodøsjøen Camping.  Følge opp Bodø kommune ad brannhydranten.  

Sende oversikt til Kjetil over «sine» mannskaper som vi delta på løpsmiddag – med telefon nr og 

epostadresse. 

 

Bjarne:  Bestille partyteltet. Følge opp Ramirent ad bryllupskjøring mot leie av utstyr. Sjekke pris hos 

Bodø kommune for tømming av toaletter lørdag og mandag. 

 Sende oversikt til Kjetil over «sine» mannskaper som vi delta på løpsmiddag – med telefon nr og 

epostadresse. 

Innhente stoff til nyhetsbrev nr 4 fra Norsk Luftfartsmuseum. 

Lage litt info om veterancampen – publiseres i neste nyhetsbrev – frist 10. juni. 

Kjell Arne: Sende oversikt til Kjetil over «sine» mannskaper som vi delta på løpsmiddag – med telefon 

nr og epostadresse. 

Sende ut epost til alle medlemmene ad prøvekjøring av løypa 10.juni. 

Odd Even: Sende oversikt til Kjetil over «sine» mannskaper som vi delta på løpsmiddag – med telefon 

nr og epostadresse. Kontakte Grendehuset på Skaug om mulig post der. 

Kjetil: Utarbeide forslag til startliste. Nyhetsbrev nr 4 innen 15. juni. Svare på henvendelser fra 

påmeldte fortløpende. 

Oppdatering av hjemmesiden fortløpende. 

Sjekke pris på tømming av toaletter lørdag og mandag hos Østbø as. 

 

Toril:  Fortløpende oppfølging av regnskap – innbetalinger og utbetalinger. 
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Kjell Ivar:  Sjekke med Nordea hvor mange nøkler vi kan få låne til parkeringsgarasjen. Kontakte 

Salten Museum ad Hamsun Buicken. 

Overbringe faktura til Jakhelln. 

 

 Alle: Sende oversikt over kjente kostnader til Kjell Ivar fortløpende 

Bodø,04.06.15 

Kjetil Østbø 

Referent 

 

 

 

 

 

 

 


