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Program Midnattsolløpet 2015 

Fredag 7. august 

Veterancamp åpner Kl 13:00 

Bli-kjent-kveld ved Luftfartsmuseet 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 

Trekning Anglia-lotteriet Kl 16:15 

Premieutdeling Kl 16:30 

Løpsmiddag på Scandic Havet Kl 20:00 
 

 

Søndag 9.august 

Veterancamp stenger Kl 15:00 

Hjemreise – god tur og kjør forsiktig.  

 

 

Velkommen til Bodø og Midnattsolløpet 2015 

Dette er siste nyhetsbrev før Midnattsolløpet 2015. Nyhetsbrevet består 

denne gangen av 4 sider. 

Spørsmål angående løpet kan rettes til midnattsollopet2015@gmail.com 

eller til en av kontaktpersonene opplyst i «kontaktinformasjon»  

Vi oppfordrer alle deltagere til å stille i tidsriktig antrekk. 

Kontaktinformasjon 

Løpsleder:  

Kjell Ivar Helgesen   

tlf +47 906 36 318 

Startområdet: 

John Knutsen 

tlf +47 958 22 407 

Målområdet/ veterancamp: 

Bjarne Samuelsen 

tlf +47 905 60 449 

Løypesjef: 

Odd Even Olafsen 

tlf +47 922 01 168 

Lunchplass: 

Espen Quigstad 

tlf +47 934 05 832   

Garasje/ Postmannskap: 

Kjell Arne Christensen 

tlf +47 416 93 524 

Økonomi: 

Toril Østbø 

tlf +47 918 79 468 

Sekretariat:  

Kjetil Østbø 

tlf +47 918 64078 

Løpspatrulje/teknisk: 

Trond Brodersen 

tlf +47 917 54 136 
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Startområdet 

Starten på løpet skal skje utenfor Bodø Rådhus som har adresse Kongens gate 23, 8006 Bodø. 

Oppstilling av kjøretøy i gatene ved Rådhuset og Domkirken. Ved ankomst til startområdet vil 

kjøretøyene få anvist oppstillingsplass. 

Oppstilling av kjøretøy skjer fra kl 08:00. Vi ber alle om å møte opp i god tid. Førermøte i 

bystyresalen på Rådhuset starter kl 09:00. Alle førere og kartlesere må delta på førermøtet. 

Utdeling av startnummer og løpsmapper skjer inne i foajeen på Rådhuset fra kl 08:00 

På side 4 i dette nyhetsbrevet er kjørerute til startområdet beskrevet. 

 

Målområdet 

Premieutdelingen vil skje i målområdet ca 1 time etter at siste kjøretøy er kommet i mål.  Før 

premieutdelingen vil det bli trekning i Anglia-lotteriet. 

Sekretariatet vil være åpent i målområdet fra kl 11:00 på løpsdagen. Her kan man få kjøpt lodd i Anglia 

lotteriet og noen klubb effekter 

Bli kjent kveld fredag 7.august 

Fredag kveld blir det bli kjent kveld ved Norsk Luftfartsmuseum, på samme område som 

veterancampen er. 

Vi setter opp et stort telt, bord og stoler. I teltet blir det mulig å kjøpe drikkevarer og grillmat.  

Serveringen åpner kl 18:00 og stenger kl 23:00 
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Come fly with me! 

Opplev luftfart og luftfartens spennende historie på nært hold. Kom tett på og kjenn lukten fra de ekte 

flymaskinene. Her kan du se berømte og beryktede militære fly som Spitfire, Starfighter, Focke Wulf, 

Junkers Ju 88 og spionflyet U-2, eller arbeidshester og passasjerfly som Junkers Ju 52, Twin Otter og 

Fokker F.28. 

Lek og lær om luft i «Hvordan kan man fly». 

SOMMERomvisning 

Bli med en av våre dyktige guider på en omvisning. Vi har egen familieomvisning som passer for hele 

familien. Vi har på to sommerguider lørdag 8. august. De går omvisninger hver hele time fra kl. 11 – 16. 

Har du lyst på en forrykende opplevelse, ta en tur i museets flysimulator. Hvis du tør!  

I museet finner du både Café og butikk. 

Egne rabatterte priser på inngangsbillett for deltakere fra Midnattsolløpet 2015 

Velkommen! 

  



www.saltenmotorhistorisk.info Side 4 midnattsollopet2015@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjørerute fra Norsk Luftfartsmuseum/ Veterancamp til startområdet 

Kjør inn på RV 80 retning mot Bodø Lufthavn. 

Følg RV 80 mot Bodø Lufthavn . I 2. rundkjøring (rondell), ta første avkjøring til høyre, inn i Fridtjof 

Nansens vei. 

Følg Fritjof Nansens vei til rundkjøring (rondell). Ta andre avkjøring til høyre i rundkjøringen (rondellen) 

inn i Hålogalandsgata. 

Følg Hålogalandsgata og sving til høyre i tredje kryss, inn i Prinsens gate. 

Følg Prisens gate rett frem til Domkirken – du blir anvist oppstillingsplass av Midnattsolløpets 

mannskaper. 

 

 

Kjørerute fra Bodøsjøen Camping til Startområdet 

Fra Bodøsjøen Camping, sving til venstre inn i Bodøsjøveien. 

Følg Bodøsjøveien til kryss, sving til venstre inn i Gamle Riksvei. 

Følg Gamle Riksvei til rundkjøring (rondell). 

Ta tredje avkjøring til høyre i rundkjøringen (rondellen), inn på RV 80 

Følg RV 80 mot Bodø Lufthavn. I 2. rundkjøring (rondell), ta første avkjøring til høyre, inn i Fridtjof 

Nansens vei. 

Følg Fritjof Nansens vei til rundkjøring (rondell). Ta andre avkjøring til høyre i rundkjøringen (rondellen) 

inn i Hålogalandsgata. 

Følg Hålogalandsgata og sving til høyre i tredje kryss, inn i Prinsens gate. 

Følg Prisens gate rett frem til Domkirken – du blir anvist oppstillingsplass av Midnattsolløpets 

mannskaper. 

 

 

Kjørerute fra Scandic Havet til startområdet 

Følg Sjøgata i retning mot havna. 

Sving til venstre i siste kryss, inn i Hålogalandsgata. Følg Hålogalandsgata, sving til venstre i tredje kryss, 

inn i Prinsens gate 

Følg Prisens gate rett frem til Domkirken – du blir anvist oppstillingsplass av Midnattsolløpets 

mannskaper. 

. 


	Nyhetsbrev nr 6 - juli 2015 side 1
	Nyhetsbrev nr 6 - juli 2015 side 2
	Nyhetsbrev nr 6 - juli 2015 side 3
	Nyhetsbrev nr 6 - juli 2015 side 4

