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5 Uker igjen 

Dette nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon om løpet – vi anbefaler alle 

å lese gjennom hele nyhetsbrevet, som denne gangen består av 4 sider. 

Sammen med dette nyhetsbrevet sender vi ut startlisten. 

 

 

 

Våre samarbeidspartnere: 

  

Byggproffen Bodø 

 

 

 

 

Fargerike Malerstua 

 

 

REMA 1000 

Viktig informasjon om 

veterancampen 

Alle som skal delta på 

veterancampen må ha med seg 

minst ett to-kilos brannsloknings 

apparat.  

 

Program Midnattsolløpet 2015 

Fredag 7. august 

Veterancamp åpner Kl 13:00 

Bli-kjent-kveld ved Norsk Luftfartsmuseum Kl 18:00 - 23:00 

 

Lørdag 8.august 

Oppmøte og parkering i startområdet ved 
Rådhuset 

Kl 08:00- 08:50 

Fører (og kartleser) –møte i Rådhuset, 
obligatorisk for alle deltakere 

Kl 09:00 

Løpet starter Kl 10:00 

Siste bil i mål ved Norsk Luftfartsmuseum                                             Kl 15:30 

Premieutdeling Kl 16:30 

Løpsmiddag på Hotel Scandic Havet Kl 20:00 

Trekning Anglia- lotteriet Ca kl 21:30 

 

Søndag 9.august 

Veterancamp stenger Kl 15:00 

Hjemreise – god tur og kjør forsiktig.  

 

 

Bil & Transmisjon 

Rønvik Veiservice as 

 

 

Østbø as 

Vi minner om at fristen for 

betaling av startavgift og 

løpsmiddag var 1 juli. Vi 

ber om at de som ikke har 

betalt enda gjør dette 

snarest. Svenske deltagere 

betaler kontant ved 

oppmøte. 

https://nb-no.facebook.com/ByggproffenBodoAs
http://www.fargerike.no/Store-Locator/Nordland/Malerstua/
http://www.rema.no/
https://nb-no.facebook.com/pages/Bil-Transmisjon/101085299954250
http://www.essofuelfinder.no/431433-rønvik-veiservice-as-bodø
http://www.ostbo.no/
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Viktig informasjon om kjøreordren 

Kjøreordren for løpet vil bli delt ut i forbindelse med førermøtet på Rådhuset lørdag 8. august. 

Førermøtet starter kl 09:00 – Løpet starter kl 10:00 med første bil ut. 

Forklaring til kjøreordren: 

Kartleseren følger nøye med på kjøreordren, og gir føreren beskjed om hvor han/hun skal kjøre. 

Tripptelleren settes på 0 ved start, kolonnene til venstre i kjøreordren viser distanse fra start. I km og 

eller i miles. Har kjøretøyet ikke trippteller, går det fint uten. 

I kolonnen «tegning» er alle kryss og rundkjøringer tegnet skjematisk. Denne viser hvor man skal 

kjøre. 

DET KJØRES ALLTID I PILENS RETNING, FRA DET SVARTE PUNKTET. I kolonnen 

«beskrivelse» er det utfyllende beskrivelse av hvor mans skal kjøre. 

I eksemplet nedenfor er det et utdrag fra kjøreordren til løpet. Fra start kjøres det rett fram i 

Kongensgate. Etter 0,7 km kommer man til et lyskryss, der man svinger til venstre.  Ca. 100 m etter, 

kommer en rundkjøring. LES VEISKILTENE !  Kjør mot Kjerringøy, i beskrivelsen står det at det er 

andre avkjøring i rundkjøringen. Tegningen av rundkjøringen viser veiene slik de faktisk går. Når 

man har passert rundkjøringen kommer man til et lyskryss, da viser tripptelleren ca.1,7 km. Der 

svinger man til venstre. 

 

 

 

 

 

I eksemplet ovenfor er det klippet ut en bit av kjøreordren til løpet. Fra start kjører dere rett fram i 

Kongensgate. Etter 0,7 km kommer dere til et lyskryss, der dere tar til venstre. Like etter (100 

meter), kommer en rundkjøring. Les veiskiltene! Dere skal mot Kjerringøy, i beskrivelsen står det at 

Løpet har poster med svært forskjellige oppgaver. 

Laget slik at alle kan vinne! Alle postene er merket med 

dette skiltet:  
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Anglia-lotteriet 

Klubben lodder for tiden ut en 1959-modell 

Ford Anglia. 

Kr 50,- pr lodd. En unik sjanse til å skaffe seg 

en fin original veteranbil. 

Det vil bli mulig å få kjøp lodd under løpet 

lørdag – lodd kan kjøpes i sekretariatet i 

målområdet. 

Trekning vil skje lørdag 8. august i forbindelse 

med Midnattsolløpet 2015.  Flere bilder av bilen 

finnes på klubbens hjemmeside:  

www.saltenmotorhistorisk.info 

  

 

1.premie i Midnattsolløpet 

Lunch servering under løpet 

I parken ved Nordlandssykehuset Psykiatri (Rønvik sykehus) vil det være mulig å få 

kjøpt lunch. Vi fyrer opp grillen, salg av hamburger, pølser (korv), mineralvann. 

Rønvik sykehus ble bygget i 1902 og parken ble anlagt på samme tid. Sykehuset er 

i dag et av de vakreste eldre bygg i Bodø, bygget i marmor. Parken er også en av 

de mest spesielle i Bodø med flere eldre edellauvtrær, blant annet alm, platanlønn, 

lønn (spisslønn), hestekastanje, bøk, ask og lind. Det er også en del svensk asal, 

lerk og selje i parken.  
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Våre samarbeidspartene: 

 

 

Kjøretøy som skal delta i løpet 

 

1971 Ford Escort og 1965 Sprite                  

Foto: Robert Waade 

 

1960 Peugeot 403                                        

Foto: Reidar Storvik 

  

1968 Mercedes 280S                                        

Foto: Jim Grønbech 

1972 Volvo P1800 E                                       

Foto: Rolf Richardsen 

 

Øyvind Jensen 

Termotransport as 

 

Pro Motor Nord 

 

Taste of North 

 

Førermøtet lørdag kl 09:00 foregår i 

bystyresalen i Bodø Rådhus. 

Start første bil kl 10:00 utenfor 

Rådhuset. 

Oppstilling av kjøretøy fra kl 08:00, 

alle kjøretøy må være på plass 

innen kl 08:50 

 

http://termotrans.no/
http://termotrans.no/
http://www.promotornord.no/
http://www.tasteofnorth.no/
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