
 

 

 

  

Arrangeres i Bodø den 7.– 9. august 2015 



 

 

 

  

Om Midnattsolløpet 2015 

Vi vil gi deltakerne en opplevelseshelg der løpet på lørdag er 

hovedsaken, men hele helgen byr på aktiviteter relatert til hobbyen - og 

mye   sosialt samvær. 

Løpet er ca 8 mil og går gjennom vakre landskap, både langs havet og i 

innlandet. Langs løypa er det poster med forskjellige oppgaver, både 

praktiske og teoretiske. 

Starten går fra Rådhusplassen i Bodø sentrum, førermøte der 

kjøreordre og kart gjennomgås er i bystyresalen. 

Mål er ved Norsk Luftfartssenter. 

Vi vil også tilby deltakerne noe av det andre Bodø har å by på; 

shopping, attraksjoner og konserter, slik at deltakerne kan reise hjem 

med en positiv opplevelse både av Midnattsolløpet, og hva byen ellers 

har å by på. 

Midnattsolløpet samler teknisk/historiske entusiaster fra hele Nord-

Norge, fra Nord-Sverige og fra Norge forøvrig. Løpet går hvert tredje år, 

i Nord-Norge. 

I 2015 arrangeres løpet i samarbeid med Norsk Luftfartssenter, også 

kalt Flymuseet. Der finner du mye interessant; historiske flymaskiner, 

flymotorer og annet som  har med luftfart å gjøre. Det er også mulig å 

«fly selv» i flysimulator. Like ved Luftfartssenteret ligger Badeland og 

store shoppingsentre. 

Rundt museet er det god plass. Vi parkerer der og beundrer hverandres 

kjøretøy, og kan kanskje få gode råd og litt hjelp om det trengs. 

Kjøretøy eldre enn 30 år kan delta. 

Av kapasitetshensyn må vi begrense antall kjøretøy til 150, dvs ca 300 

deltakere.  Innkvartering på hotell eller campingplass. 

Det vil bli lagt ut nyhetsbrev om løpet utover våren 2015, følg med 

på våre hjemmesider : www.saltenmotorhistorisk.info 



 

 

 

  

Foreløpig program * 

Torsdag 6.—søndag 9. august  

  Åpen veterancamp ved Norsk Luftfartsmuseum 

Fredag 7.august  

Hele dagen : Aktivitet ved Norsk Luftfartsmuseum 

 Kl 19:00 :  «Get together» ved Luftfartsmuseet med mat  

 og aktiviteter 

Lørdag 8. august  

 Kl 09:00  Førermøte i bystyresalen på Rådhuset  

 Kl 10:00  Løpet starter 

 Kl 15:00  Siste kjøretøy i mål 

Kl 12:00  -  18:00   

Målpassering, utstilling og aktiviteter ved Luftfartsmuseet 

 Kl 18:00  Premieutdeling 

 Kl 20:00  Løpsmiddag  

Søndag 9.august 

Hjemreise , veterancamp stenger kl 15:00 

  

  

 

 

 

 

 

* Endelig program vil bli publisert på hjemmesiden i god tid før løpet 

*’ 



 

 

 

Påmelding skjer via vår hjemmeside:     

www.saltenmotorhistorisk.info 

Påmelding fra 1.februar 2015 

Startavgift løpet : NOK 400,- pr kjøretøy 

Om Salten Motorhistoriske Forening 

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. 140 medlemmer. 

Turen til Bodø byr på mange muligheter i tillegg til Midnattsolløpet.  

Kjerringøy gamle handelssted ligger ca en times kjøretur fra byen. Saltstraumen,  

verdens sterkeste malstrøm (havstrøm) ligger en halv times kjøring fra byen.  

Saltstraumen  har gode muligheter for fiske fra land.  

Vakre Lofoten ligger en fergereise borte, og riksvei 17, Kystriksveien er en  

attraksjon med sin flotte natur. 

Samme uke som Midnattsolløpet arrangeres Nordland Musikkfestuke i Bodø med 

konserter daglig. 


