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Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat nr 05 

 

Tid og sted: 18.11.2013 kl 1615 – 1815 på Odd Evens kontor 

Til stede:  Odd Even, Kjell Ivar, Kjell Arne, John, Toril, Kjetil 

Neste møte:  Ikke fastsatt 

 

Startområde 

Etter positivt møte med representanter for Bodø kommune 14/11-13 satser vi på å bruke området 

utenfor Rådhuset som startområde (se eget referat fra møtet med Bodø kommune.) 

 

Treffområde/målområde 

Etter positivt møte med Flymuseet satser vi på å bruke området rundt Flymuseet til treffområde 

og målområde. ( Referat kommer fra Bjarne etter hvert) 

 

Her skal vi blant annet ha veterancamping, finbilparkering, sekretariat, toaletter.  Muligheter for å 

arrangere fredagens bli kjent arrangement enten ute på området (ved fint vær) eller inne i 

garasjen for gamle brannbiler like ved radarkuppelen. Garasjen eies av Avinor, så eventuell bruk 

av denne må avklares med dem. 

Nytt møte med Flymuseet bør avtales så snart som mulig for å få dette endelig på plass. 

 

Løype 

Kjell Arne kom med forslaget om å legge løypa for løpet på Nordsia. Dette ble diskutert og et 

forslag til kjørerute ser i grove trekk slik ut: 

Rådhuset – Mulstrand – Mjelle – Mulstrand – Festvåg – tilbake til Bodø – Bestemorenga – 

Bertnes – Innstrandaveien – Flymuseet. 

En løype på ca 85 km som kan kjøres av alle kjøretøy (ingen kort løype) 

 

Poster 

Antall poster og mulig plassering av disse ble diskutert. Vi skal ha 8 – 10 poster. 

Mannskapsbehov 3 -4 personer på hver post. 

Post på Bestemorenga er egnet til servering og andre aktiviteter. Snuplass / post ved 

samfunnshuset i Festvåg. 
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Post i krysset ved Mulstrand sender bilene en tur innom Mjelle – Oppgaven kan være å kjøre på 

samme tid til og fra posten plassert på Mjelle (?) 

Andre forslag til poster var Ausvika, Geitvågen, Golfbanen. 

Tempoklubben har tatt kontakt via hjemmesiden og ønsker samarbeid – kanskje kan de bidra 

med postmannskap eller annet under løpet? 

Henvendelsen fra Tempoklubben er videresendt til Bjarne og Linda. 

 

Annet 

 Hovedtall fra regnskapet for Saltenløpet 2012 ble gjennomgått. 

 Forslag om å lage en film fra løpet – kan selges i etterkant. 

 Middag lørdag – oppmøte minst en time før matservering.  

 Egen dameklasse i løpet. 

 

Videre fremdrift 

 

 Nytt møte med Flymuseet – hvis mulig før jul 

 Møte med aktuelle personer i Bodø kommune ad Rådhuset som startområde 

 Møte med Politiet for å orientere om planene – når kjøreruta er endelig. 

 Fordeling av arbeidsoppgaver i neste møte. 

 

 

 

 

 

 

 


