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Klubben tar mål av seg til å være en klubb for alle med interesse for 

motorhistorie i hele Salten. 

 

Medlemsmassen har øket jevnt siden 1999 og vi er nå ca. 130 

medlemmer. 

 

Klubbens medlemmer er i dag i besittelse av alt fra gamle 

stasjonærmotorer, påhengsmotorer, og aggregater, via lastebiler,traktorer 

og krigskjøretøy, til veteran- og klassiske motorsykler og biler. 

 

 

Tilstanden på objektene spenner fra «vrak» og prosjekter, via bruksstand 

til nyrestaurerte perler.  
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Klubben arrangerte Saltenløpet i 2012 

 

• 50 deltagende kjøretøy 

• Ca 100 personer  

• Deltagere fra hele Norge og Nord-Sverige 

• Samarbeid med Bodø Airshow – Utstilling av kjøretøy etter løpet 

• Utflukt med «Gamle Salten»  

• Mange positive tilbakemeldinger fra tilreisende deltagere 

• Vi var heldige med været 

• Arrangementet ble gjennomført uten problemer 

• Sponsorer fra lokalt næringsliv og Bodø Kommune – profilert i 

nyhetsbrev og løpsprogram. 
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Kubben har også hatt utstilling av 
motorhistoriske kjøretøy på Bodø 
Autoshow flere ganger. 
 
Vår stand var meget godt besøkt, mange 
er interessert i gamle kjøretøy. 
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Vi vil gi deltakerne en opplevelseshelg der løpet på lørdag er 

hovedsaken, men hele helga byr også på aktiviteter relatert til hobbyen 

og mye sosialt samvær. 

 

Vi vil også tilby deltakerne alt det andre Bodø har å by på, fra shopping 

til attraksjoner og konserter. 

 

Tilreisende deltagere skal kunne dra hjem med en positiv opplevelse 

av både arrangementet og hva Bodø ellers har å by på. 
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Midnattsolløpet samler teknisk/historiske entusiaster fra Nord-Norge, Nord-

Sverige og også Norge for øvrig. 

De aller fleste er interessert i alt av motorhistorisk – også gamle fly og alt rundt 

disse. Løpet arrangeres hvert 3.år i Nord-Norge. 

Har vært arrangert to ganger før – Gratangen og Storslett. 

 

Dimensjonering :  150 deltagende kjøretøy – ca 300 personer.  

Kjøretøy eldre enn 30 år kan delta. 

I tillegg kjøretøy/personer som ikke deltar i selve løpet (finbilparkering/utstilling) 

 

Vi tar sikte på å gjennomføre løpet helga 7. – 9. august 2015. 

Selve løpet lørdag 8.august fra kl 10:00. 

 

Området rundt Flymuseet er et veldig godt alternativ som base for løpet. 

Start/målområde, veterancamping, finbilparkering (utstilling) 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=p9E94p2juZ8
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Vakthold på området døgnet rundt i perioden 

 

Tilbud til alle deltakere om besøk på Flymuseet og Cafe Gidsken? 

 

Aktiviteter i samarbeid med Flymuseet? 

 

Løp med oppgaver underveis. Ikke noe hastighetsløp. Premiering etter antall 

poeng oppnådd på oppgavene. 

 

En kort løype for de eldste kjøretøyene, en lengre rute for de andre. 

 

Kort løype ca 50-60 km, lang løype ca 90-120 km 
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Oppstilling Start 
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Finansiering 

 

• Penger fra klubben – overskudd fra Saltenløpet 

• Startkontingent  

• Sponsorer 

• Tilskudd fra kommune / fylkeskommune (kulturmidler?) 

 

Budsjett : 

  Ca kr 120 000;- 

 
 


