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Vi har hotellromavtaler med Skagen Hotell ( kr 995) og Scandic Havet (kr 

1.090) Priser pr dobbeltrom/natt inkl. frokost.  

Begge hotellene har til nå bare booket noen få rom der gjesten har oppgitt 

«Midnattsolløpet» som referanse.  

Siden det pågår en stor musikkfestival samme uka, anbefaler vi de som 

ønsker hotellrom å booke nå.  

Vi har forhåndsreservert rom på begge hotellene, men kan bare holde på 

disse til 15.juni. 

Vi passerer nå hundre 

påmeldte deltakere i 

Midnattsolløpet 2015.  

Svært gledelig at 15 biler 

kommer over fra Sverige.  

 

Påmeldingen til 

løpsmiddagen sprenger 

kapasiteten til restauranten 

på Luftfartssenteret, så 

middagen blir flyttet til 

Hotell Scandic Havet. 

Hotellet ligger på kaikanten 

med utsikt rett mot 

Landegode, øya som er 

vist på toppen av 

Midnattsolløpets logo. 

 

 Fredag kveld blir det som 

før nevnt «bli-kjent-treff» 

ved Luftfartssenteret. Vi 

rigger opp et stort telt. 

 

 

VELKOMMEN TIL NORSK LUFTFARTSMUSEUM 

Er du klar for luftige opplevelser? Dykk inn i moderne utstillinger om 

sivil og militær luftfart, i et bygg formet som en gigantisk flypropell. 

Come fly with me! 

Opplev luftfart og luftfartens spennende historie på nært hold. Kom 

tett på og kjenn lukten fra de ekte flymaskinene. Se berømte og 

beryktede fly som Spitfire, Focke Wulf 190, Starfighter,      spionflyet 

U-2 eller arbeidshester og passasjerfly som Ju 52 og Twin Otter.  

Les mer på www.luftfartsmuseum.no 

Velkommen til Bodø og Midnattsolløpet 2015! 

 

Flere av deltakerne har hatt problemer med å nå 

fram til Bodøsjøen Camping. Vi har fått fatt i 

mannen som driver plassen, og vi har reservert 10 

campinghytter. Det er hytter med to soverom med 

to soveplasser i hvert rom. Pris ca 800 kr/natt. Gi 

beskjed til oss dersom du vil reservere hytte, så 

sørger vi for at reserveringen blir registrert. 

Ta kontakt på: midnattsollopet2015@gmail.com 

Foto: FUTURASEC 

http://www.luftfartsmuseum.no/
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Det mekkes flittig i garasjene rundt omkring. Mange jobber hardt for å få 

veterankjøretøyet sitt klart til løpet. 

De av klubbens medlemmer som ikke kan delta i løpet vil få anledning til å 

stille ut sine veterankjøretøy ved Luftfartsmuseet. 

Postmannskapene blir oppfordret til å ta sine veterankjøretøy med ut på 

postene. 

 

Siste post i løpet er på 
Luftfartsmuseet, når 
deltakerne kommer i mål. 
 
 Oppgaven her er laget av 
First Scandinavia som driver 
First LEGO League. 
 
I målområdet blir det – i 
tillegg til masse flotte biler – 
markedsplass med mange 
utstillere. 
 
Vi har inngått avtale med 
Norsk Luftfartsmuseum. 
Rabatterte inngangsbilletter 
til museet for deltakere i 
løpet: 
 
 Voksen kr 90,-, Barn kr 40,- 
Familie kr 300,- 
 
 
 
  
 

 

 

Bli kjent treff fredag kveld. 

Fredag kveld blir «bli-kjent-treff» ved 

Luftfartssenteret. Vi rigger opp et stort telt med 

sitteplasser ute og inne. 

Her blir det muligheter for å få kjøpt drikke og enkel 

mat. 

Vi selger kaffe, mineralvann, øl og vin. Hvilken mat 

det blir mulig å få kjøpt her er ikke avklart enda, vi 

kommer tilbake til dette i et senere nyhetsbrev. 
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