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 8 uker igjen - 118 påmeldte kjøretøy 

Påmeldingsfristen er nå utløpt. Vi har 118 påmeldte kjøretøy til løpet.  

En fin blanding av gamle biler, lastebiler, motorsykler og en buss. 

 

Vi minner om fristen for 

innbetaling av startavgift og 

løpsmiddag som er 1.juli 

2015. 

 

Startavgift kr 400,- pr 

kjøretøy. 

Løpsmiddag kr 395,- pr 

person. 

Betales til konto nummer 

4509.32.20122. 

Merk innbetalingen med 

navn og referansenummer. 

Svenske deltagere kan 

betale kontant før start. 

De 10 campinghyttene vi har 

reservert er nå bortbestilt. 

Ønsker noen å overnatte på 

Bodøsjøen Camping må de 

ta kontakt med campingen 

direkte. 

 

SOMMEREN 2015 på Norsk 
Luftfartsmuseum 

 
Fra mandag 15. juni til lørdag 15. august har vi 
SOMMERtid på museet. Dvs. at åpningstiden 
er mandag – søndag fra kl. 10 – 18. Museets 
flysimulator med 3D program er betjent fra kl. 
11 – 17.30 daglig. Café Gidsken følger også 
museets åpningstider.  
 
Bli med på en "historisk flytur" i museet. Vi 
starter opp med SOMMERomvisning og 
FAMILIEomvisning fra mandag 29. juni – 
søndag 9. august.  
 
Omvisning for voksne: 
 Hver dag, hver time fra kl. 11.00 – 16.00. 
 
Bli med på FAMILIEomvisning! 
 Lek med luft! 
 Spennende omvisning for litt større barn (6-
100 år!) hver dag kl. 12.00 og 14.00.  Vi skal 
eksperimentere og forske på luft.  
Kontakt resepsjonen for mer informasjon. NB! 
Alle omvisninger er inkludert i inngangsbilletten.  
VELKOMMEN ! 
 
 

Veteranbuss fra Saltens Bilruter 

En av Saltens Bilruters kombinert busser 

er restaurert av en gjeng entusiaster. 

Bussen er en 1963 modell Volvo B 615 

som i mange år var benyttet som 

kombinert buss og melkerute i Salten. 

Bussen blir utstilt i målområdet 

..NoLuftfartsmuseum på løpsdagen. 

 

 

 

 

Foto: Ernst Furuhatt 

Foto: Norsk 

Luftfartsmuseum 



www.saltenmotorhistorisk.info  midnattsollopet2015@gmail.com 

 

 

 

 

Veterancamp Midnatsolløpet 2015 

Veterancampen for årets løp er plassert ved Norsk Luftfartsmuseum. Det er ca. 50 deltakere som 

ønsker å benytte tilbudet. Salten Motorhistoriske Forening vil ikke avkreve noe gebyr for å benytte 

campen. Dette fordi campen vil inneholde enkle sanitære forhold. Det vil bli utplassert dame og 

herre toaletter samt rennende kaldt vann. Det er også tilgang på ladestrøm for telefoner eller utstyr 

som krever det.  

Ved campen er det kjøpesenter og kolonialbutikker. Minibank finnes i kjøpesenteret. 

Nordlandsbadet er også plassert i gangavstand fra campen, åpningstider og priser kan man finne 

ved å følge linken http://www.bodospektrum.no/?ac_id=240 . Her er det muligheter for å få dusjet for 

de som ønsker. 

Ved campen vil vanlige campingregler gjelde, spesielt vil vi minne om at det etter 23:00 skal være 

ro. Dette fordi de fleste skal ut og kjøre neste dag. Det vil bli vakthold i leiren slik at gjestene kan 

sove trygt. 

Med vennlig hilsen  

Bjarne Samuelsen  

Camping ansvarlig 

 

 

 

FOLKEMUSIKK I NORDNORSK SOMMERNATT 

Fredag 7. aug. kl 23 spiller nordnorske musikksceners fyrlykt, supergruppa Hekla Stålstrenga på 

Nyholmen,som ligger i innseilinga til Bodø havn. Musikken er jordnær, ektefølt, livlig og energisk – 

folkemusikalsk popmusikk med særpreg. Garantert en stor opplevelse, akkompagnert av 

midnattssola og Lofotferga. Lørdag 8. aug. kl 18 spiller Concerto Italiano, et av Italias mest kjente 

barokkorkestrer i Bodø Domkirke. På programmet står bl.a. Vivaldi. Et perfekt vorspiel til 

Løpsmiddagen på Scandic Hotell kl 20:00. Domkirka ligger fem minutters spasertur unna hotellet. 

Mer informasjon: http://www.musikkfestuka.no/no-Forside 

 

http://www.bodospektrum.no/?ac_id=240
http://www.musikkfestuka.no/no-Forside
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Kjøretøy som skal delta i løpet 

SAAB 96 TT – 1967 modell.    Foto. Roland Alm 

 

Ford GPW Jeep – 1943 modell.   Foto: Roger Nyhagen 


	Nyhetsbrev nr 4 - juni 2015 side 1
	Nyhetsbrev nr 4 - juni 2015 side 2
	Nyhetsbrev nr 4 - juni 2015 side 3

