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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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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) 

 

Løpet skal arrangeres  helga 7. – 9. august 2015. 

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

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=p9E94p2juZ8
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• Base for arrangementet vil være ved Luftfartssenteret, 

også kalt Flymuseet. 

Der finner deltakerne mye interessant; historiske 

flymaskiner, motorer og mye annet. 

Det er god plass rundt museet, slik at vi kan parkere der, 

og beundre hverandres kjøretøyer. Og kanskje få noen 

god råd og litt hjelp om det trengs. 

 

• Nordlandsbadet (badeland) og City Nord (kjøpesenter) 

er like i nærheten. 
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• Vi møtes fredag kveld ved 

Luftfartssenteret for ”bli-kjent-

treff”.  

• Veterancampen blir på plenen 

utenfor senteret, som nevnt 

med god parkeringsplass – så 

her blir det nok mange åpne 

pansere.  

• Kanskje får vi også se gamle 

fly, både på bakken og i lufta. 
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• Starten skal foregå utenfor 

Rådhuset i Bodø 

• Førermøtet skal foregår i 

bystyresalen i forkant av 

starten. 

• Området utenfor Rådhuset 

er godt egnet for mange 

tilskuere. 
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• Løypa går i naturskjønne 

omgivelser, og det vil være 

poster langs løypa der 

deltakerne settes på 

forskjellige prøver.                  

• Så forskjellige at ”alle kan 

vinne”. 

• Målområdet vil bli ved 

Flymuseet. 
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• Premieutdeling etter avsluttet løp 

• Festmiddag på lørdag kveld, bindende 

påmelding 

• Søndag avslutning og nedringing. 

• Info blir lagt ut på 

www.saltenmotorhistorisk.info 
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http://www.saltenmotorhistorisk.info/

