
INVITASJON til  
 

ÅRETS MOTORDAG 
lørdag 8. juni kl. 11.00 – 15.00 

 
Ved Nordvik Last & Buss på Stormyra 

Publikumsparkering ved tidligere Biltilsynet 
 

(Som kjent ble ''Nasjonal Motordag'' startet for 4 år siden og i år gjennomføres 
konseptet onsdag 5. juni, mens andre legger arrangementet til helg.) 
 
AMCAR Bodø har kalt sitt arrangement ''ÅRETS MOTORDAG'' og dette arrangeres 
lørdag 8. juni. Som arrangør ønsker vi å videreutvikle konseptet der vi inviterer alle 
med motorinteresse; fra stasjonærmotorer, via motorsamlere og andre, til moped, 
motorsykkel, og biler av alle mulige kategorier og av alle nasjonaliteter. Dette er 
derfor ikke et amcar-arrangement – selv om AMCAR Bodø står som arrangør. 
 
Målet er å synliggjøre det brede spekteret av motorhobbyene for omverdenen. 
Man regner med at så mange som 400.000 nordmenn har en fritidsaktivitet som er 
motorisert, noe som gjenspeiles gjennom det enorme frivillighets- og 
dugnadsarbeidet innenfor feltet.  
Dette er også av stor samfunnsnyttig betydning, og motorinteressene holder en 
rekke bedrifter beskjeftiget med oppdrag.  
 
Arrangementet samler de aller yngste, de unge, de voksne og de eldre – rundt et 
interesseområde de alle er en del av. Her er alle aktive – ingen sitter på 
reservebenken som innenfor idretten...! 
 
Vi inviterer nettopp dere til å bli med å markere dagen sammen med oss ! 
 
Programmet for dagen ser foreløpig slik ut: 
 
Kl. 09.30 Området åpent for at deltagere skal kunne plasseres. Deltagere tas  
  også i mot utover dagen... 
 

Kl. 11.00 Området åpnes for publikum (Publikumsparkering ved Biltilsynet) 
  Salg av mat og drikke ! 
 

Kl. 11.00- Publikum stemmer over fineste kjøretøy 
  

Kl. 11.00- Swap meet  -  Delebyttemarked (Ta med deler og diverse du vil selge) 
 

Kl. 13.00 Burne-oppvisning (forbehold om deltagere...) 
 

Kl. 13.45 Publikumskonkurranse: Tipp hvor lenge går en bilmotor uten olje og 
  vann ? 
 

Kl. 14.45 Premieutdeling for ''fineste kjøretøy'' og konkurranse 
 

Kl. 15.00 Felles cruising fra området 
 

Alle voksne kr. 30,-.   ALLE  BARN  GRATIS  ADGANG  ! 
 
 



I år inviteres følgende: 
 
 

AMCAR Meløy 
Avisa Nordland  
Bodø Båtforening  
Bodø Gatebil - miljøet 
Fauske AmCar Club  
Gammelbussens venner,  

HOG Harley Owners Group  
kadumein.no - miljøet 
KNA Bodø  

Kystlaget Salta  
NAF Bodø & Omegn  
Rally Cross  
RC-klubben  
Saltdal AmCar Club  
Salten Motorhistoriske Forening  
Tempoklubben     
VW Audi Club Norwegen  
 

NB ! I tillegg inviteres enkeltpersoner som driver med motor og amcar-klubber i 

regionen Salten-Helgeland. 
 
Vi ser nå frem til at nettopp dere kommer ! 
 
For tilbakemelding om deltagelse, send svar til oddvinge@online.no . 
For spørsmål, ring tlf. 92 22 11 63 eller kontakt oss på oddvinge@online.no.  
 
Vi ser frem til svar fra dere – gjerne så snart som mulig ! 
 
Med vennlig og entusiastisk hilsen 
AMCAR Bodø 
 
Oddvar Ingebrigtsen 
President  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oddvinge@online.no
mailto:oddvinge@online.no

