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Evaluering etter løpet 
 

Planleggingsfasen 

- Sammensettning av arbeidsgruppe virket fornuftig 

- Plan for videre arbeid var god. En idefase, så iverksettingsfase. Grundig diskusjon på forhånd 

der konseptet for løpet ble bestemt. A la Saltenløpet og Guldrundan 

- Ansvarsområder litt uklare til å begynne med, men ble avklart etterhvert 

- God økonomi gir trygghet i avviklingen 

- Å utnevne Kjetil som Web ansvarlig var en suksess 

- Arbeidsbelastningen i gruppen var forskjellig 

- Viktig å holde ambisjonsnivået realistisk, det blir jobb nok 

Forarbeid 

- Å holde oppe trykket i møteaktiviteten var helt avgjørende for å lykkes. Dette kunne til tider 

virke litt frustrerende, men var helt avgjørende for resultatet. 

- Arbeidet med å materialisere treffet føler jeg gikk fint.(BJARNE: hva mener du med dette?)  

- Helt avgjørende at det var tilgang på hjullaster samt lastebil.  

Løpet 

- Info til publikum om Løpet ble for dårlig. Vi satset på avisa nordland, men deres dekning var 

lite synlig. For å være sikker på god pressedekning, må man annonsere. NRK var mer aktive. 

- Vi innfridde samtlige krav til veterancamp fredag. Alle sikkerhetskrav var dekket. 

- Registrering av deltakere gikk i all hovedsak bra. Oluf tok i mot mens Odd Erik og jeg 

plasserte deltakerne på anvist plass. 

- Arrangementet i teltet samt grill fungerte også greit. Litt panikk da det ikke var fullverdig 

innkjøp. 

- Samarbeidet med Luftfartsmuseet samt Avinor fungerte optimalt. 

- De to luftfartøyene som vi var lovet og ikke fikk, viste seg å egentlig være bra. Det ville blitt 

en for stor administrasjon å ivareta dette. 

- Flytting av arrangementet fra veterancamp til lunchområdet hadde ikke vært mulig uten 

hjelp av hjullaster og lastebil. 

- Startområdet fungerte godt. Starterne gjorde en god jobb, god stemning 

- Førermøtet godt mottatt. (Innlederne bør ha på briller) 

- Postene fungerte godt. Varierte oppgaver ble positivt oppfattet. Nok mannskap til dirigering 

av parkering var essensielt mhp rask gjennomføring 

Bodø dato: 27-08-15 

Vår ref: 

Deres ref: 
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Lunchplassen ble flaskehals. For mange inne på en gang ga parkeringsproblem, særlig når alle 

lastebilene kom i kolonne. En person dirigerte inn og ut til området. En annen anviste 

parkeringsplasser. Vi var to som tok oss av oppgavene, og det viste seg å være knapt. Dette har nok 

sammenheng med at selve oppgaven tok ca 4 minutter, men det tar selvsagt også tid til utlevering og 

retting. Flere personer bør være på plass til å ta seg av dette til neste løp. Det kom veldig mye folk på 

kort tid, og vi hadde da ikke flere stoppeklokker å dele ut. Noen brukte sin egen telefon som 

stoppeklokke. Det var ikke anledning til å kontrollere hvor lang tid den enkelte faktisk brukte på 

oppgavene, og skal derfor ikke utelukke at flere brukte lenger tid. 

Det ble også etterspurt muligheter for toalett på lunchplassen, noe som ikke hadde vært i mine tanker, 
så dette bør tas med neste gang. 
Selve lunchplassen og bevertning gikk forsåvidt bra, kona til Gunnar O. gjorde en god jobb, og de 
gjorde også jentene fra Innstranden. Vi gikk tom for noen varer, men det var ikke verre enn at det 
ordnet seg ved at Odd Even fikk skaffet det som manglet. 
  

-  

 

Lørdag i målområdet virket alt som planlagt. Litt kødannelse på grunn av to uforutsette 

aktiviteter. 

1. Biltema ville dele ut en dunk med spylevæske og spurte om vi kunne ta dette. 

2. Det ble besluttet at bildet som skulle avgjøre peneste antrekk skulle tas i målområdet.  

Dette førte til at der ble en mann mindre, men samtidig var bildene kjærkommen under 

middagen. 

- Premieutdelingen gikk nesten bra. Når det var to premier igjen ble begge kandidatene ropt 

opp samtidig. Dette resulterte i at 1. premievinner fikk andrepremie. Men det ble raskt 

oppdaget av vinneren selv. 

- Utlodding i Anglialotteriet gikk fint. 

- Nedrigging gikk fint 

- Løpsmiddag fikk noen utfordringer, disse er beskrevet til slutt 

Etterarbeid 

- Nedrigging på søndag gikk fint. 

- Ivaretakelse av utstyr som skulle til Langstranda samt nedrigging av gjerde gikk fint. 

- Mandag kom Østbø og vasket toaletter, tømte søppel. 

- Retur til Ramirent, ok. 

- Telt ble demontert tirsdag pga tørk. 

 

Spesielt 

- Noen gjester kom uanmeldt «på treff» og ønsket ikke å delta i løpet. Vi hadde tidlig informert 

klubbene om konseptet i løpet. Noen løpsdeltakere (flere enn 10) hadde det så trivelig i 

veterancampen natt til lørdag, at de ikke var i stand til å kjøre løpet lørdag. Jeg (K-I) mener vi 

tar dette opp med vår LMK-kontakt i nord. Etter mitt syn er dette uakseptabelt. 

Til Scandic Havet 
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Fakta Ubekreftede snakkiser 

Hotellrom til en i styret 
ikke bestillt etter 
avtale 

 Vinglass båret ut før de 
var tomme. 

Gjest etterspurte 
vinglassene , da kom 
servitøren ut fra 
kjøkkenet med to glass 
og lurte på hvem som 
var hvem sitt. 

Flott teknisk 
tilrettelagt lokale. 

 Bestikk tatt ut fra 
bordet kunne ikke 
erstattes.  

Det var tomt 

Belysning flott  Mat gikk tom etter 
første gangs bestilling 

Dette var vi garantert 
ikke skulle skje. 

Teknisk support med 
lyd flott 

   

Det var arrangert en 
bar. Muntlig avtale om 
to. 

   

Bar tok ikke 
mastercard. 

- Resulterte i store 
utfordringer. 
- en av klubbens 
arrangører tok taxi 
hjem for å hente 
kontanter til en svensk 
kollega. 
- deltakerne måtte 
låne kontanter av 
hverandre for å betale 
i baren. 
- vanskelig å 
kommunisere med de 
som var bak disken 
- Opptil 25 minutter 
ventetid før man fikk 
seg noe å drikke. 
-  

  

Maten holdt ikke helt 
fram 

   

Arrangementsansvarlig 
gjorde virkelig sitt 
ytterste for å berge 
situasjonen. 

   

En mørk liten kvinnelig 
servitør arbeid over 
hele arrangementet 
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Konklusjon 

Dette var et vel forberedt og arrangert løp. Mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne, også fra 

erfarne løpsdeltakere i Norsk Veteranvogn Klubb. Som førstegangs arrangører av et så teknisk 

komplisert arrangement har vi bestått/bestått meget godt som karakter, selv om vi lærte mye ved å 

arrangere Saltenløpet 2012.  

Mvh Bsamueslen,  Kjell-Ivar, Espen 


