
Statutter for Midnattsolgaloppen 
 

Vedtatt på Troms o-krets ting 2010. 

 

1. Midnattsolgaloppen (MG) arrangeres som internasjonale løp (NA-løp) hvert annet år 

– på ulike årstall, 2011, 2013 osv. Troms o-krets er ”eier” av arrangementet, som 

fortrinnsvis arrangeres i Troms o-krets. Men TrOKs styre i samarbeid med MG-

komiteen kan også anmode nabo-kretser og nabo-områder om å arrangere hele eller 

deler av galoppen.  

 

Ved arrangementet skal det legges vekt på MGs egenart; 

a. Løpene skal gå i gode terreng. 

b. Løpene skal arrangeres på gode kart. 

c. Et godt og trivelig miljø på arenaen. 

d. Vi skal beholde varemerker som MG-lua, hestesko-premiene, midnattsola og 

en fast logo. 

e. Vi skal markedsføre flotte turistmål i nærheten av løpsområdene. 

  

2. Løpssøknad/arrangører 

For å sikre at man har arrangører til MG, opprettes en komité som jobber med 

arrangører til MG på lengre sikt. Komiteens hovedoppgaver er å finne attraktive, 

kartlagte terreng der det finnes arrangører til løpene. Det kan være klubber, slik det 

tradisjonelt har vært, eller arrangør-allianser. Neste arrangørsted og arrangør bør være 

klart minimum 2 ½ år før neste galopp. MG-komiteen skal sette opp en langtidsplan 

for arrangør-steder og jobbe aktivt med markedsføring og med å finne arrangører. 

Løpssøknad fremmes slik det bestemmes av NOF for NA-løp. 

 

3. Hovedkomité 

Løpslederne/ hovedansvarlige i de forskjellige løp i MG danner hovedkomitéen. 

Kretsstyret er ansvarlig for innkalling til konstituerende møte i hovedkomiteen innen 

31. des. to år før. 

 

4. Innbydelse og markedsføring. 

Informasjon og markedsføring skjer hovedsakelig på hjemmesida til MG, og skal 

kontinuerlig oppdateres. Felles innbydelse for alle fire løp skrives på norsk, engelsk og 

finsk og publiseres på hjemmesiden til MG. Innbydelsen bør også trykkes opp og spres 

mest mulig.  Den bør også spres elektronisk. En første innbydelse bør være klar 2 år i 

forkant. 

 

5. Påmelding 

Påmelding skjer etter reglene for NA-løp eller som angitt i innbydelsen. 

Startkontingenten følger regler for NA-løp og betales som angitt. 

 

6. Klasseinndeling 

Klasseinndeling følger normene som til enhver tid er vedtatt av NOF for NA-løp. 

Eventuelle avvik fra det må framgå av løpsinnbydelsen. 

 

7. Premiering 

Det skal være premiering for hvert enkelt løp, og sammenlagt premiering.  

 



8. Økonomi 

Ved tradisjonell organisering med klubber som ansvarlige for hver sine løp er hver 

arrangør er ansvarlig for sitt arrangement. Fellesutgiftene deles likt. Arrangement med 

arrangør-allianse må lage egne retningslinjer for hvordan utgifter og inntekter fordeles.  

TrOK er ansvarlig for utgifter til hjemmesida og MG-komiteen. 


