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Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat nr 18 

 

 

Tid og sted: 22.06.2015 kl 1730 – Møterom Østbø as 

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

Neste møte: Kjell Ivar kaller inn 

 

Base/målområdet/øl teltet: 
Ølteltet/ lunch lørdag.  

Teltet er ankommet. Prøveoppsetting lørdag 27.juni.  Bjarne har ansvaret for dette. 

Betaling : Vi får låne betalingsterminal hos Sparebanken slik at vi ta imot kortbetalinger også. 

Veterancampen. 51 av de påmeldte ønsker overnatting på veterancampen. Vi fikk avslag fra Bodø 

kommune om å ha brannhydranten i beredskap. Vi får ikke hydrantnøkkel. 

Neste nyhetsbrev må derfor inneholde info om at alle som skal være på veterancampen må ha med 

seg minst ett to-kilos brannslokke apparat. 

Skalamodell av Spifire blir tatt ut og plasert i området ved øl-teltet på fredag kveld. 

Premieutdeling kl 1630. 

Løpsmiddagen lørdag kveld: 

Noen avmeldinger til middagen når vi er kommet til betalingen.   

Mangler fremdeles oversikt over hvem av postmannskapene som skal delta på middagen, har fått inn 

noen navn – Mangler fra John og Odd Even. 

Start: 
Skriftlig tillatelse til å sperre av og bruke startområdet er mottatt fra Bodø Kommune. 

Sperremateriell må lånes/leies av kommunen på forhånd.   

Startportalen må oppdateres med nye sponsorer.  

Startere:  Terje Moen har meldt avbud.  Geir Mortensen stiller som starter. Vi skal også spørre Tord 

Bertinussen om han kan være starter. 

Førermøtet:  Stikkord til førermøtet sendes Kjell Ivar . Alle deltagerne må  få info om at førermøtet er 

obligatorisk. Dette blir sendt ut i siste nyhetsbrev – slutten av juli , og i tillegg lagt ut på hjemmsiden. 

Mulig oljesøl ved start:  Vi må se etter muligheter for å ha noen matter e.l under bilene som stiller 

opp foran Rådhuset slik at vi unngår oljesøl. 
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Løypa/poster: 

Postene er på plass, samme er det meste av oppgavene. 

Løypa legges om slik at alle deltagerne kommer inn til lunch på Rønvik Sykehus fra samme retning. 

Dette for å unngå trafikk problemer rundt dette området.  ( Inn Thalleveien og ut ved 

Energianlegget). 

 

Filming/foto underveis: 

Bjarne sjekker hvem som kan ta bilder ute i løypa.  Leie fotograf til å ta bilder av alle startende først, 

så flytter han seg til målområdet og tar bilder der. 

AN Bil vil kjøre løpet men ikke som deltager. Mulig at NRK vil gjøre det samme. 

Kart:  

Kjetil har laget forslag til kart. Stort oversiktskart over hele løypa i A3 format. På baksiden detaljert 

kart ut og inn av sentrumsområdet. 

Ett kart for hver kjøreretning. 

Økonomi:  
Jakhelln Bil og LMK har ikke betalt inn pengene enda. Alle andre sponsorer har betalt. Innbetaling av 

startavgift og løpsmiddag er i gang. 

Annet: 
Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev nr 5 sendes ut ca 4.juli.  Ett siste nyhetsbrev sendes ut i slutten av juli. 

Hamsun Buicken :  Kommer ikke til løpet. 

Markedsføring: 
Påmelding er avsluttet.  120 påmeldte .Vi følger opp de påmeldte med nyhetsbrev som også legges 

ut på hjemmesiden. Ingen etterpåmelding er mulig fra nå.  

 

Bodø, 03.07.15 

Kjetil Østbø 

Referent 


