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Salten Motorhistoriske Forening  
 Komite for Midnattsolløpet 2015 

 
Møtereferat 

 
Tid og sted: 18.juni 2013 på klubbhuset i Bodø fra kl 1730 
 
Til stede: Kjell Ivar, John, Bjarne, Kjell Arne, Espen, Odd-Even, Toril, Kjetil 
 
Neste møte: August/september 2013 – Kjell Ivar kaller inn 
 

 
 

Lokalisering 
 

Kjell Ivar kom med forslag om å bruke området utenfor Flymuseet som base for løpet. 
Start og målområde, muligheter for veterancamping i nærheten. 
 
Fordeler ved Flymuseet: 

 God plass til oppstilling av kjøretøy 

 Kort vei til Bodøsjøen Camping 

 Nært flere shoppingsentre 

 Nært Nordlandsbadet 
 
Kjell Ivar har vært i kontakt med Saltstraumen hotell og de er ikke villige til å redusere 
sine priser vesentlig. Prisene for overnatting og festmiddag blir antagelig for høye. 
Det ble enighet om at vi jobber videre med Flymuseet og legger bort Saltstraumen som 
alternativ. 
 
Hvis løpet blir arrangert med base i byen vil det også være muligheter for å tilby 
deltakerne flere aktiviteter som besøk på Flymuseet, Tur til Kjerringøy, Krigshistorisk 
museum, Stella Polaris. 
 
Espen kom med en ide om å sjekke ut hva det vil koste å leie Nordlandshallen og ha 
start og mål der. Etter løpet kunne man da ha en utstilling av alle kjøretøyene inne, og 
arrangere festmiddagen der også. 
 

Tidspunkt 
 

Tidspunktet for løpet ble diskutert og det ser ut som om vi har to alternativer: 

 Månedsskiftet juni/junl 

 Første helga i august 
 
Tidspunktet for løpet bør være klart 1 år i forveien. 
 

Annet 
 
Forslag til gjennomføringen av arrangementet: 

 Leie et stort partytelt for salg av mat og drikke i start/målområdet 

 Kjøre opp til Keiservarden og stille opp alle kjøretøyene der etter løpet for 
fotografering. 

 Underholdning på lørdagskvelden – Øystein Sunde ?? 
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Neste møte i komiteen blir etter Gullrunden – dvs i slutten av august/først i september. 
På dette møtet skal følgende saker gjennomgås: 

 Fordeling av oppgaver 

 Økonomi 

 Nærmere planlegging 
 
 
 
 
 
 
Bodø, 18.06.2013 
 

Kjetil Østbø 
 
 
 
 
 
 
 


