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Søknad om stenging av veger i Bodø sentrum i forbindelse med 

Midnattsolløpet 2015. 
 
Vi viser til møte 19. juni då der vi presenterte Midnattsolløpet 2015 for deg og Marvin Johansen. Vi 
søker med dette om Bodø kommunes tillatelse til å sperre gatene ved Rådhuset og Domkirka, se 
vedlagte kartskisse, i tidsrommet 08.00-13.00 lørdag 8. august 2015: 
  
 Kongensgt. mellom Havnegt. og Prof. Schyttesgt     
 Prinsensgt. mellom Havnegt og Prof Schyttesgt     
 Torvgt. mellom Prinsensgt og Kongensgt 
 Prof. Schyttesgt. mellom Prinsensgt og Kongensgt 
 
Arrangementet går i helgen 7. – 9. august 2015, og det er forventet at ca 150 veteranbiler fra Nord- 
og Sør-Norge, og fra Sverige, deltar. Dette er ikke et hastighetsløp, men foregår som en rolig kjøretur 
rundt om i Bodø-området, med enkelte stopp underveis hvor det gjennomføres små oppgaver. Løpet 
vil totalt omfatte ca 300 sjåfører og passasjerer, i tillegg til alle de som er involvert fra klubben sin 
side i forbindelse med arrangering og gjennomføring. Mange vil som sagt komme utenbys fra, og 
dette medfører økte gjestedøgn både på hoteller og andre overnattingsplasser. Vi er også i dialog 
med NRK om å få laget en reportasje fra løpet i 2015, så dette vil være god PR for Bodø by. 
 
Deltakerne stiller opp i startområdet ved Rådhuset/Domkirka. Vi har fått låne bystyresalen til 
førermøte der fører og kartleser får gjennomgått løypa før start. Målområdet er ved Norsk 
luftfartsmuseum, hvor vi også har et samarbeid med dem om bl.a. oppgaver, veterancamp, 
løpsmiddag osv. Bilene vil være utstilt der etter at de er kommet i mål, slik at publikum kan komme 
og beskue herlighetene. 
 
Midnattsolløpet arrangeres hvert 3. år i Nord-Norge, og i 2015 går løpet i Bodø i regi av Salten 
Motorhistoriske Forening. Foreningen har som formål å fremme og ivareta interessen for historiske 
kjøretøyer. Klubben virker i hele Salten-regionen, og har i dag ca 130 medlemmer,  i all hovedsak 
bosatt i Bodø og på Fauske. 
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Vi har som avtalt med dere hatt møte med politiet, og fått deres klarsignal til våre planer. 
Løpets budsjett er trangt, så vi ber om at vi ikke belastes med parkeringskostnader for den tid gatene 
er stengt. Dette er god Bodø-reklame! 
 
Skulle det være behov for ytterligere opplysninger, er det bare å ta kontakt med undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Salten Motorhistoriske Forening 
 
 
Kjell-Ivar Helgesen   (tlf 90 63 63 18)    John Knutsen   (tlf 95 82 24 07) 
sign        sign 
 
 
 
 
 
 
 


