
Midnattsol løpet 2018 

  
10-12 August. 

 

Vi i Nostalgi & Motor Museum vil invitere alle veterankjøretøy 
interesserte til en fortreffelig helg på idylliske Bleik.   

 

Booking av overnatting anbefaler vi å få gjort snarest. 

Dette pga stor turistpågang på Bleik. Reiseselskapene booker ofte et år i forveien. 

 Visitandoy.info Mye nyttig info om booking og andre aktiviteter. 

 
 Midnattsol camping tlf. 47843219 midnattsolcamping.com Rom/hytter og camping. 

(0 km fra treffet) 
 Andrikken Hotell tlf. 76141222 andrikkenhotell.no Rom/hytter og rorbu. (10 km fra 

treffet)  
 Hotell Marena tlf. 91583517 info@hotellmarena.no  Rom (10 km fra treffet) 
 Stave camping. booking@stavecamping.no (11 km fra treffet) 
 Andøy fiskecamp. Tlf. +4794829996 info@andoyfiskecamp.eu  Rom (15 km fra 

treffet) 
 Nordfish. Tlf. +4791103509 info@nordfish.it  Rom (15 km fra treffet) 
 Sirena Guest House tlf. +4794811112. Rom (15 km fra treffet) 
 Nostalgi & Motor Museum. tlf 91537258. Nostalgiske rom. (15 km fra treffet) 

 
 Info om privat losjering /hytter/etc. kommer på vår  

facebookside nostalgi & motormuseum etter hvert som det dukker opp. 
Eller på e-post etter avtale. 
 
 



Treffet skal arrangeres på Bleik i samarbeid med sportsklubben Høken. Vi 
skal bruke Høkens lokaler og områder pluss grendehus.                                 
Her er ypperlige dusj og sanitære forhold, kafé og en stor sal. Dette ligger 
få meter fra nord Europas lengste sandstrand. (2,5km)  
 
Vi legger til rette for en stor veteran camping med premiering av 
best/mest tidsriktig camping og kles stil. Det vil bli tilgang på vann i 
campen. 
 
Det vil legges opp til to løp hvis det blir påmeldt mange saktegående 
kjøretøy. 
 
Vårt museum vil være et av stoppestedene i løpet. 
Det vil også bli en lunsj stopp halvveis i løpet. 
 

 Gangavstand til landhandel med kolonialvarer og stor kafé. 

 
 Gangavstand til Smia pub. Dette er en gammel smie, som er innredet  

som pub og museum. 

 
 

 Høken golf bane er i umiddelbar nærhet. 9 hull.  

 

 

 

Spørsmål rettes til: midnattsollopet2018@gmail.com. 

           Kenneth tlf. 91537258. 

          Arnt Eirik tlf. 94486679. 


