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Salten Motorhistoriske Forening  
 Komite for Midnattsolløpet 2015 

 
Møtereferat  

 
Tid og sted: 1.0ktober 2013 på klubbhuset i Bodø kl 1930 - 2115 
 
Til stede: Kjell Ivar, John, Bjarne, Kjell Arne, Espen, Odd-Even, Toril, Kjetil 
 
Neste møte: November 2013 – Kjell Ivar kaller inn (Se slutten av referatet) 
 

 
 

Lokalisering 
 

Det er enighet om å jobbe videre mot Flymuseet og Nordland Fylkeskommune 
(skoledelen) for å få avklart om området rundt Flymuseet kan brukes som base for løpet, 
start/målområde og eventuelt bli kjent fest fredagen i løpshelga. 
 
Bjarne har vært i kontakt med Elisabeth Langeland på flymuseet. Hun er i 
utgangspunktet positiv til dette men ønsker å legge prosjektet fram for sitt styre før vi får 
noe endelig svar. 
 
Hun ønsker et møte med representanter for klubben/prosjektet i forkant av sitt styremøte. 
På dette møtet må vi legge fram mer detaljert informasjon om planene våre. 
 
Bjarne, Espen og Kjetil går i gang med arbeidet med å lage en presentasjon av prosjektet 
så snart som mulig. 
Må være ferdig innen 30/10. 
 
Det er også kommet et innspill fra ansatt på Flymuseet om å gjøre noe mer ut av løpet og 
ta ut en del gamle fly og stille dem ut i løpsområdet (ved veterancampingen) 
 
 

Praktisk rundt lokalisering ved Flymuseet 
 

 Mulighet for veterancamping på gressplenen vest for skoledelen. 

 Toaletter må leies 

 Bjarne sjekker muligheter for vann og evt strøm til campingen.(fra skola) 

 Det må organiseres vakthold på området døgnet rundt fredag-søndag morgen, i 
tilknytning til døgnåpent sekretariat (?) 

 Finbilparkering for kjøretøy som ikke deltar i løpet 

 Bli kjent treff på fredag – mulig å leie en lavvo med ambulerende skjenkebevilling 
(Arne Kjell Nyheim) som settes opp på området. 

 
Tidspunkt 

 

 Vi arbeider nå ut fra 8. august som løpsdato. 

 Tidspunktet for løpet må være endelig klart minst 1 år i forveien. 
 
 

Antall kjøretøy i løpet 
 

 Det bør settes en maks grense for deltagende kjøretøy. 

 Når det er bestemt hvordan starten skal avvikles fastsettes denne maks grensen 

 Forslag på møtet var maks 150 stk. 
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Gjennomføring arrangementet 
 

 Muligheter for ankomst torsdag – enkelt opplegg for de som kommer da hvis 
nødvendig. 

 Fredag – ankomstdagen. Bli kjent treff på fredag kveld. 

 Lørdag – løpsdagen. Festmiddag om kvelden. Premieutdeling før eller etter 
middagen slik at de som ikke ønsker å delta på middagen også kan være med på 
denne. Vurderes nærmere. 

 Søndag – hjemreise/nedrigging 
 
 

Løype/kjørerute 
 

Forslag om å legge ruten langs Kystriksveien med Fjordbua som snuplass. Gammelveien 
Tverlandet-Saltstraumen en vei og nyveien på retur. 
Returløypa rundt Soløyvannet (fra Bertnes) med evt stopp på travbanen på 
Bestemorenga. Det sjekkes videre om muligheter for noen aktiviteter på dette området. 
 
Kjell Arne ser på mulighetene til å skrive ut kjørerute/kjøreordre slik at det sammen med 
kjørebeskrivelsen kommer opp symboler som illustrerer hvor man skal kjøre. 
 
 
På neste møte har vi fått avklart om området ved Flymuseet kan brukes. 
Hvis lokalisering da er på plass kan vi begynne å fordele arbeidsområder mer konkret. 
 
 

Neste møte 
 

Neste møte i midten av november, etter at møtet med Flymuseet er gjennomført. 
(Toril og Kjetil er på ferie t.o.m 13/11) 
 
 
 
 
 
 
 
Bodø, 03.10.2013 
 

Kjetil Østbø 
 
 
 
 
 
 
 


