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DAGSTURER I BODØ
Mandag 26. desember: Romjuls-
tur til Tussvatnet *
En koselig tur for hele familien! 
Start fra p-plassen på Arlia etter 
hvert som vi kommer – ingen felles 
avgang, men det er enkelt å finne 
fram ca 3 km på fin skogsvei. Vi 
går til fots eller på ski, avhengig av 
føreforholdene. Servering av kaffe, 
gløgg og pepperkaker kr 20 (fami-
lie kr 50). Kaffen er klar kl 11, og 
 nissen kommer ca kl 13. Turledere: 
Knut Storteig 482 79 197 (etter kl 
17.00), Solfrid Smines 909 20 576, 
Hans Kristian Smines 482 10 203 
og Ann-Britt Fjordbakk 952 38 461.

Torsdag 12. januar: Måneskinns-
tur til Keiservarden*
Oppmøte i Maskinisten kl 18.00.  
Vi håper på måneskinn.  Turen tar 
ca 2-3 timer, med pauser underveis. 
Ta gjerne med sitteunderlag og noe 
varmt i termosen. Turledere: Ninni 
Juliussen 952 21 802 og Trond  
Flateby 900 19 495.

Fredag 13. januar: Måneskinns-
tur til Erlingbu*
Oppmøte på p-plassen på Heia (ved 
Soløyvannet) kl 18.30. Vi tar pauser 
underveis, så ta gjerne med sitte-
underlag, matpakke og noe varmt 
i termosen. Turen er 10 km og tar 
ca 3 timer. Turledere: Fred Kramer 
992 34 651 og Nadja Surotseva 
951 80 428.

Søndag 29. januar: Hopen-
Erlingbu/Heia-Maskinisten**
Oppmøte på Shell Humørsenteret 

kl 9.00 for organisering av samkjø-
ring, eller ca kl 9.30 på p-plassen 
Hopen/lysløypa.  Turen er ca 25 km 
helt fram til Maskinisten, men man 
kan evt avslutte på Heia. Turledere: 
Knut Storteig 482 79 197 (etter kl 
17.00) og John Tore Pedersen 
913 05 487.

Søndag 5. februar: Kom deg ut-
dagen - Erlingbu-Bostoliskaret*
Klassisk rundtur i Bodømarka, med 
oppmøte ved Arlia kl 10.30. 
Turen tar ca 4 timer og er rundt 
12 km. Turledere: Berit Irgens 
916 14 991 og Tor Magne 
Andreassen 900 12 279.

Lørdag 18. februar: Hopen-
Erlingbu-Heia**
Klassisk tur gjennom Bodømarka 
og Sjunkhatten nasjonalpark i et 
rolig tempo. Oppmøte på Heia kl 
10.00 for organisering av samkjø-
ring, eller ca kl 10.30 på p-plassen 
Hopen/lysløypa. Turen er ca 15 km 

og tar rundt 5 timer. Påmelding på 
bot.no innen 15. februar. Turle-
dere: Tove Bjørnstrøm 995 88 002 
og Vivian Selfors 481 39 486.

Søndag 26. februar: Skautuva 
(626 moh)**
Se tur 9 i «På tur i Bodø». Tur i et 
av «høyfjellsområdene» i Bodø-
marka. Oppmøte på nye p-plassen 
på Heia kl 10.00, vi regner med å 
bruke rundt 4 timer på turen. 
Turledere: Vivian Selfors 
481 39 486 og Tor Magne 
Andreassen 900 12 279.

Søndag 5. mars: Svensdalsfjellet 
(607 moh)**
Oppmøte på nye p-plassen på Heia 
kl 10.00. Turen tar ca 3-4 timer.
Turledere: Berit Irgens 916 14 991 
og Vivian Selfors 481 39 486.

Søndag 12. mars: Hopen-Erling-
bu-Maskinisten**
Klassisk tur gjennom Bodømarka 
og Sjunkhatten nasjonalpark. Opp-
møte på HUMØR-senteret kl 9.00 

VINTERTURER
Turkomiteen og de lokale turlagene i Beiarn, Gildeskål, Meløy og Saltdal tilbyr turer for enhver smak 
og form. Her finner du både gamle klassikere og nye turer i nytt terreng. Stjernene bak navnet på turen 
angir hvor anstrengende turen er, se forklaring på side 3. For utfyllende turbeskrivelse og eventuelle 
endringer se bot.no, eller annonse i Avisa Nordland på tirsdager. Ta gjerne kontakt med turleder hvis 
du har spørsmål om turen eller lurer på om den passer for deg. Bodø og Omegns Turistforening og 
flere av våre lokale turlag og turgrupper er på Facebook.
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for organisering av samkjøring, 
eller kl. 09.30 på p-plassen Hopen/
lysløpa. Turen er ca 25 km. 
Turledere: Knut Storteig 482 79 197 
og Anders Hansen 976 28 984.

Søndag 19. mars: Pallrakken 
(916 moh)***
Oppmøte kl 9.00 HUMØR-senteret 
(Shellstasjon på Mørkved) for sam-
kjøring. Fin tur på fjellski med flott 
utsikt! Påmelding innen 15.mars 
på bot.no. Maks 15 deltakere. Tur-
ledere: Knut Storteig 482 79 197 
(etter kl 17.00) og Vivian Selfors 
481 39 486.

Fra tirsdag 4. april: Bynær 
kveldstur i Bodømarka 
Det blir bynær kveldstur åtte 
tirsdager, fra og med 4. april 
(unntatt i påsken). Oppmø-
tested veksler mellom Mas-
kinisten og Mørkvedhallen. 
Oppmøtetid er kl 18.00, og 
to turledere lar vær- og føre-
forhold bestemme hvor turen 
skal gå. Turen tar 1-2 timer. 
Tilbudet er gratis og åpent 
for alle. Bli med på et sosialt 
opplegg som får deg opp av 
sofaen! Nærmere informa-
sjon: Kaja Opsahl 905 56 532.

DAGSTURER I GILDESKÅL 
Torsdag 12. januar: Måneskinns-
tur fra Greftkjelen til Jelstad **(* )
Oppmøte kl. 17.30 ved Storgjerdet 
på Gildeskål. Vi går eller bruker 
truger, alt etter snøforhold, og 
regner med å bruke ca 3-4 timer. 
Påmelding til Cecilia Lundbakk 
976 40 245.

Torsdag 2. februar: Grottetur 
**(*)
Oppmøte kl 18.00 på Oppsal. Nød-
vendig utstyr er kjeledress/klær 
som tåler røff behandling, gode 
fjellsko, hjelm og hodelykt (de to 
sistnevnte kan lånes – gi beskjed 
ved påmelding). Påmelding til 
Arne Sklett Larsen 959 28 289.

Onsdag 8. mars: Storvikskaret *
Oppmøte ved utgang av Storvik-
skartunnelen på sørsiden kl. 17.30. 
Ta med hodelykt og kveldsmat. 
Turledere: Ove 907 54 880 og 
Monica Iversen 976 74 290.

Lørdag 25. mars: Bjellåtinden*** 
(885 moh)
Oppmøte i Alten på riksvei 17 kl. 
10.00. Turen er 17 km t/r og tar  
ca. 5 timer. Påmelding til turledere 
Cecilia Lundbakk 976 40 245 og 
Dag Einar Antonsen 470 12 296.

Søndag 9. april: Sautinden***(*) 
(1125 moh)
Sautind ligger dominant til på 
Åsgotsletta ved fylkesvei 17. Bratt 
tur, så ski med stålkanter er et mini-
mum, og skredutstyr som søkestand, 
spade og sender/mottaker. Påmel-
ding innen onsdag 5. april til turle-
dere: Per-Arne Elle 476 21 581 eller 
Janette Festvåg 900 58 125.

Lørdag 13. mai: Vårtur på Sunds-
fjordfjellet *
Vi møtes ved garasjene på Sunds-
fjordfjellet og går et lite stykke 
 videre opp, til vi finner en fin plass 
for lek. Ta med mat og drikke, og 
klær etter vær. Turledere: Kari 
Meland, 951 38 838 og Janette 
Festvåg 900 58 125.

DAGSTURER I MELØY
Se også Barnas Turlag Meløy sitt 
program på side 9.

Lørdag 10. desember: Adventstur 
til Neverdalsvatnet* 
Oppmøte ved grillhuset kl.12.00. 
Ta med mat og varm/kald drikke, 
gjerne en vedkubbe til grillen og 
noe å sitte på. Kontaktpersoner: 
Åge Magnussen 907 96 782, Alfred 
Andreassen 994 51 434 og Silje 
Brevik 934 39 663.

Lørdag 25. mars: Topptur til 
Istinden, Glomfjord***
Oppmøte ved stolheisen i Glom-

fjord kl.11.00, med nok mat og 
drikke i sekken, gode ski og varme 
klær. Kontaktpersoner: Åge Mag-
nussen 907 96 782 og Magnar Hus-
telli 480 44 071.

Søndag 26. februar: Seniortur til 
Dyrneset, Vallsjøen*
Oppmøte ved Nordtun helse og 
rehabiliteringssenter kl.13.00. 
Dette er en lavterskeltur, og vi 
går i rolig tempo i fint terreng. 
Kontaktperson: Anfinn Myrvang 
952 29 762.
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TURGRADERING
Turkomiteen og lokallagene 
benytter gradering for å anslå 
hvor krevende turene er. Disse 
er opplistet nedenfor. Mer info 
får du på bot.no eller BOT-
kontoret tlf 75 52 14 13.

*  Lett dagstur

**    Moderat dagstur. 
 Dagstur med lett sekk.

***    Middels krevende tur. 
Større og tyngre sekk og 
tur inntil 8 timer.

****    Krevende tur. 
  Enten tung dagstur inntil 

12 timer, eller flerdagstur 
med lengre dagsetapper. 
Stor sekk med egen pro-
viant og nødvendige klær 
og utstyr.

Ovennevnte beskrivelse er vei-
ledende, og enhver turdeltaker 
må på selvstendig grunnlag ta 
ansvar for, og vurdere sin egen 
form. Hvis du er usikker så kan 
det være lurt å konferere med 
egen lege, eller turleder.
Turdeltakelse skjer på eget 
ansvar, og du plikter å følge 
turleders vurderinger og anvis-
ninger. Vel møtt, og ha en riktig 
fin turopplevelse. Mer info om 
turene på bot.no
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10.–12. mars: Tverrbrennstua-
Lurfjellhytta-Nordland i Beiarn***
En spennende tur i et vakkert fjell-
område. Buss fra sentrumstermina-
len fredag kl 17.15 til Beiarfjellet, 
og 2 km gange inn til Tverrbrenn-
stua. Tur til Lurfjellhytta lørdag, og 
søndag til Nordland i Beiarn. Info/
påmelding innen 7.mars på bot.no. 
Maks 12 deltakere. Turledere: 
Bjørnar Nystrand 970 92 736 og 
Fred Kramer 992 34 651.

17.–19. mars: Tverrbrennstua-
Bjellåvasstua-Røkland ****
Dette er en klassisk vinterfjelltur 
som byr på stor variasjon i land-
skapsformer i høyfjellet. Oppmøte 
kl 16.45 på Bodø Sentrumsterminal 
(buss). Info/påmelding på bot.no 
innen 14.mars. Maks 10 deltakere. 
Turledere: Truls Andersen 
905 19 061 og Øystein Rushfelt 
950 09 621. 

24.–26. mars: Tverrbrennstua – 
Jordbruhytta – Røkland ***
Vi drar med buss fra sentrumster-
minalen kl. 17.15 fredag, og bruker 
helga i på ski i flott terreng. Info/
påmelding innen 22.mars på 
bot.no, maks 6 deltakere. Tur-
ledere: Stein Hansen 906 24 343 og 
Tine Tangen 900 57 927. 

24.–26. mars: Tollådalen-Bjellå-
vasstua-Krukkistua-Bolna ****
Dette er en av BOT’s klassikere, ca 
55 km på langs av Saltfjellet. Avrei-
se med buss fra Bodø kl. 17.15  
fredag. Det kreves god form og 
gode skiferdigheter. Info/påmel-
ding innen 21. mars på bot.no, 

maks 10 deltakere. Turledere: 
Bjørnar Nystrand 970 92 736 og 
Øystein Rushfelt 950 09 621.

31. mars–2. april: Tverrbrennstua 
– Bjellåvasstua – Lønsdal ****
Flott tur i Saltfjellet og Svartisen 
nasjonalpark! Buss fra sentrums-
terminalen kl. 17.15 fredag. Info/
påmelding innen 28. mars på bot.
no, maks 10 deltakere. Turledere: 
Reidar Gabrielsen 901 41 864 og 
Knut Storteig 482 79 197 (etter kl 
17.00). 

21.–23. april: «Lille Saltfjell-
runden» ***
Kjører fredag ettermiddag med 
privatbiler til Beiarstua, hvor vi 
overnatter. Lørdag morgen kjører 
vi til Øvre Tollådal, deretter går vi 
via Bjellåvasstua til Midtistua. 
Søndag går turen over Storpåsk 
tibake til Øvre Tollådal. 
Info/påmelding innen 28. mars 
på bot.no, maks 10 deltakere. Tur-
ledere: Ivar Daasvatn 456 77 790 og 
Arnfinn Sandnes 950 77 000.

21.–23. april: Jentetur til 
Sulis-Calalveshytta/Muorki/
Ny-Sulitjelma***
Dette er en tur for damer som har 
lyst til å være med på en sosial 
skitur i vår/vinterfjellet! Info/
påmelding innen 19. april på bot.
no. Maks 7 deltakere. Turledere: 
Tine Tangen 900 57 927 og Ann-
Elisabeth Szell 992 58 087. 

6.–7. mai: Suliskongen 
(1908 moh)****
Nord-Norges nest høyeste topp! 
Overnatting på Ny-Sulitjelma 
fra lørdag, og toppbestigning på 
søndag. Oppmøte v/Herreds huset 
kl.13.00 for samkjøring. Info/
påmelding innen 3. mai på bot.no. 
Maks 25 deltakere. Turledere: 
Tine Tangen 900 57 927, 
Øystein Rushfelt 950 09 621 og 
Ann-Elisabeth Szell 992 58 087.

OVERNATTINGSTURER
Fellestur er en trygg måte å ferdes i vinterfjellet på. I tillegg er turene en anledning til å hygge seg i sosialt 
lag på tur og kanskje til og med få nye turvenner. Du bør ha gått noen litt lengre turer med sekk før du 
legger ut på langtur i vinterfjellet. Rådfør deg med turleder om du er i tvil om formen holder. 
Nettpåmelding åpner en måned før påmeldingsfristen.
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Mandag 12. desember: Salten 
Freeride Event
Kl 18.30 kan du se skifilmer laget 
lokalt i Salten i Litteratursalen 
i Stormen bibliotek. Har du et 
bidrag, gammelt eller nytt, må du 
gjerne sende det inn til bobtog@
bot.no, så er du med i kampen om 
fine premier. For mer info/påmel-
ding, sjekk bot.no/fjellsport. 

Søndag 22. januar: Topptur nær 
Bodø: Heggmotind/Kistrand-
tindan/Valnesfjord
Oppmøte på HUMØR-senteret kl 
9.00 for felles kjøring. Vi legger 
opp til å besøke en av de bynære 
toppene, og legger opp turen etter 
vær og føre. Maks 10 deltakere. 
Påmelding innen 19. januar på 
bot.no/fjellsport. Turledere: Esten 
Skullerud 938 74 440 og en til.

Søndag 12. Februar: Topptur nær 
Bodø: Heggmotind/Kistrand-
tindan/Valnesfjord
Oppmøte på HUMØR-senteret kl 
9.00 for felles kjøring. Vi legger 
opp til å besøke en av de bynære 
toppene, og legger opp turen etter 
vær og føre. Maks 10 deltakere, 
med påmelding innen 9. februar på 
bot.no/fjellsport. Turledere: Esten 
Skullerud 938 74 440 og en til.

3.–5. Mars: Toppturhelg i Beiarn. 
Oppmøte på HUMØR-senteret kl 
17.00 for felles kjøring inn til Bei-
arstua. Vi går toppturer i Beiarn 
lørdag og søndag, og overnatting 
blir på Beiarstua. Maks 7 deltakere, 
med påmelding innen 28. februar på 
www.bot.no/fjellsport. Turledere: 
Esten Skullerud 938 74 440 og en til

24.–26. mars: Fjellskitur med 
teltovernatting
Vi legger opp til en fin vintertur 
på fjellski, med teltlivets gleder, i 

vår vakre fjellheim. Nærmere info 
kommer i løpet av februar/mars. 
Maks 12 deltakere. Påmelding 
innen 21. mars på bot.no/fjellsport. 
Turledere: Marit Jenssen 993 53 
937 og Mona Unosen 901 65 726.

Søndag 2. april: Topptur på 
Skjeggen
Oppmøte på HUMØR-senteret kl 
9.00 for felles kjøring til Skjeggen. 
Krevende, men flott tur. Påmelding 
innen 30. mars på bot.no/fjellsport. 
Turledere: Esten Skullerud 
938 74 440 og en til

7.–16. april: Sulis/Saltfjellet - 
Okstindområdet
Vi benytter stille uke og påsken til 
en lang skitur med pulk og telt fra 
eget område (Sulis/Saltfjellet), og 
ned mot Okstindområdet i Hemnes 
kommune. Krevende tur, maks 10 
deltakere. NB! påmelding innen 
24.mars på bot.no/fjellsport. 
Turledere: Eirik Alst 908 54 928 og 
Erlend Fjose 411 61 632.

28.–30. april: Toppturhelg i 
Mistfjord
BOBTOG stiller med eksklusiv 
båt-transport fra Festvåg fergekai 
fredag kl 19 og lørdag kl 09. Pris pr 
pers inkl båtskyss kr 400,-. Du må 
ha med nødvendig utstyr for over-

natting i telt, samt skiutstyr, spade 
og søkestang (kan leies av BOB-
TOG). Maks 25 deltakere. Påmel-
ding på bot.no/fjellsport innen 
12. april. Turleder: Kenneth 
Ovesen 911 18 381.

12.–15. mai: Basecamp bak 
Gråtåtinden i Beiarn
Vi møtes på Shell HUMØR  senteret 
fredag kl 13.00 for samkjøring til 
Trones i Beiarn. Etablerer camp 
Gråtåtinden på ca 700 meters 
høyde. Info/påmelding innen 
8. mai på bot.no/fjellsport. Maks 10 
deltakere. Turledere: Eirik Alst 
908 54 928 og Kenneth Ovesen 
911 18 381.

24.–28. mai: Svartisen med 
pulk og telt
Vi samles onsdag kl 17 på Shell 
HUMØR-senteret for samkjøring, 
evt på p-plassen ved avkjøring til 
Fykan kl 19. Påmelding innen 19. 
mai på bot.no/fjellsport. Maks 
10 deltakere. Turledere: Eirik Alst 
908 54 928 og Hans Petter Løksti 
975 72 372.

26.–28. mai: Toppturhelg i Sulis
Tur som samordnes i samarbeid 
med Rana Fjellsport. Se Rana sitt 
turprogram på rana.dnt.no for tur-
beskrivelse og påmelding.

FJELLSPORT
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Sprek på forsikring! 
Kontakt Gjensidige i Storgata 54 i Bodø
eller på tlf 03100

2.-8. mars: Vinterturlederkurs 
Dette kurset arrangeres i samar-
beid med DNT sentralt, og er 4. og 
øverste trinn på DNTs utdannings-
stige. Opptak til kurset forutsetter 
at søkeren har bestått sommertur-
lederkurs. Mer informasjon vil bli 
publisert på www.bot.no/kurs.

10.-12. mars: NF Grunnkurs 
skred alpint 
Et kurs for skiløpere som ferdes der 
snøskred kan forekomme, som ved 
toppturer på ski og skikjøring uten-
for løypene. Tema i kurset er økt 
forståelse for skred og forhold som 
påvirker skredfaren, terrengvurde-
ring, kameratredning og turplan-
legging. Kursavgift: medlem 1500 
kroner, ikke-medlem 2000 kroner. 
Maks 12 deltagere, påmelding på 
bot.no innen 6. mars. Koordinator: 
Eirik Vevelstad 991 50 628 /eirik-
falk@yahoo.no

17.-21. mars: Metodekurs skred
Dette kurset arrangeres i samarbeid 
med DNT sentralt. Kurset er rettet 
mot dem som ønsker å utdanne seg 
til skredinstruktører. Mer informa-
sjon vil bli publisert på bot.no/kurs.

Tirsdag 14. mars og 17.–19. mars: 
Kurshelg med teltovernatting 
om vinteren
Kurset for deg som liker å ferdes i 
skog og mark, men som ønsker om 
å bli tryggere på egne ferdigheter 
knyttet til vinterfriluftsliv. Kursav-
gift kr 750,- per deltager, påmel-
ding på bot.no innen 8. mars. Kurs-
ledere: Erlend Fjose 411 61 632 og 
Ingrid Sjøberg 992 74 636.

Onsdag 22. mars: 
Ambassadørkurs 
Kurset finner sted på BOT-kontoret 
(Sandgata 3, 2. etasje, inngang 
fra Storgata) onsdag 22. mars kl 
17.30-21.00, og er første trinn i tur-
lederutdanningsstigen. Det er ingen 
kursavgift, men det forutsettes at 
deltakerne hjelper til på minst ett 
arrangement eller med en dugnads-
oppgave i løpet av 2017. Mer info og 
påmelding på bot.no innen 19. mars. 
Kursholdere er Eirik Alst 908 54 928 
og Bjørnar Nystrand 970 92 736.

Tirsdag 9. mai og 12.–13. mai: 
Kurs i bruk av kart og kompass, 
samt enkel GPS-bruk 
Kurset skal gi deltakeren de teo-
retiske og praktiske kunnskapene 
som trengs for at de selv skal kunne 
planlegge turer i ukjent landskap. 
Praktiske øvelser, og utvikling av 
egne ferdigheter. Kursavgift: 500 
kr for medlemmer, 750 kr for ikke-
medlemmer. Påmelding på bot.no 
innen 5. mai. Kursholder: Erlend 
Fjose 411 61 632.

KURS
BEEPER-KVELD – Bli kjent med skredsøker og hvordan bruke den!
Datoer: 17. januar, 14. februar og 14. mars
Sted: Bestemorenga eller Maskinisten, avhengig av snøforholdene. Beskjed sendes ut til de som er 
påmeldt på bot.no. 
Tidspunkt: 19:00–21:00 

Kvelden starter med en kort teoriøkt med gjennomgang av hvordan en sender/mottaker virker, deretter en 
praksisdel hvor vi bruker sender/mottaker til å finne begravde enheter. Det er gratis å være med på beeper-
kveldene, og den passer for både nybegynnere og mer erfarne! Påmelding på bot.no.

Foto: Sveinung 
Bertnes Råheim
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Barnas Turlag BODØ
Søndag 4. desember: Mørketids-
tur med bål til naustet i Mørk-
vedbukta
Oppmøte klokka 12.00 på parke-
ringsplassen ved enden av veien 
til Mørkvedbukta (forbi Plantasjen 
og til veis ende). Turen kan gås 
med vogn/rullestol. Info på bot.
no. Kontaktpersoner: Moira Strand 
Hutchinson og Espen Sanden 
472 92 324.

Mandag 26. desember: Romjuls-
tur til Tussvatnet
Tradisjonsrik tur til Tussvatnet 
for alle aldersgrupper. Vi går fra 
parkeringsplassen på Arlia, enten 
til fots eller på ski, avhengig av vær 
og føreforhold. Ingen felles avgang, 
men det er fin løype/vei innover 
ca 3-4 km hver vei, og vel framme 
blir det kaffe, gløgg og pepperkaker 
for kr 20 (familie kr 50). Ta med 
egen kopp. Nissefar bruker å stikke 
innom kl 13.00. Kontaktpersoner: 
Knut Storteig 482 79 197 (etter kl 
17.00), Solfrid Smines 909 20 576, 
Hans Kristian Smines 482 10203 og 
Ann-Britt Fjordbakk 952 38 461.

Søndag 15. januar: Sol-tur til 
Hunstadtoppen
Turen starter ved Hunstad barne-
skole kl. 11.00, og går direkte opp 
til Hunstadtoppen. Etterpå lager 
vi bål i gapahuken i Hunstadlia. 
Info på bot.no. Kontaktpersoner: 
Gudrun Mjaaland 911 04 171 og 
Evy Sundsfjord 911 67 027.

Søndag 29. januar: Skøytetur til 
Frosktjønna
Vi møtes på P-plassen på Arlia kl 
11.00, og bruker noen timer på isen 
og til å fyre bål og kose oss. Info på 
bot.no. Kontaktpersoner: 
Evy Sundsfjord 911 67 027 og 
Trond Danielsen 404 94 711.

Søndag 5. februar: Kom deg 
ut-dagen
På den nasjonale turdagen stiller vi 
med bål, pinnebrød, turtipp-løype 
og godt humør ved Skihytta. Mel-
lom kl 12-14 holder vi fyr i bålet 
og fart i akebakken, og vi håper du 
tar med deg familien og tilbringer 
søndagen sammen med oss! Info på 
bot.no. Kontaktperson: Marie 
Stabell Pettersen 971 62 826.

Søndag 19. februar: Skitur til 
Sørfjorden
Vi møtes ved Vatnvatnet, på par-
keringsplassen før Vatnet gård, kl 
11.00. Turen er 10 km tur/retur, så 
denne turen passer kanskje best for 
de største medlemmene i Barnas 
Turlag, eller barn med litt skierfa-
ring. Info på bot.no. Kontaktperso-
ner: Evy Sundsfjord 911 67 027 og 
Ida Nova 940 50 045.

27. februar–1. mars: Vinterleir på 
Lønsstua (10-14 år)
Vi tar toget fra Bodø til Lønsdal på 
mandag, retur onsdag ettermiddag. 
Det blir varierte aktiviteter og mye 
moro, både inne og ute. Leiren 
ledes av to voksne, en av hvert 
kjønn. Leiravgift inkludert reise er 
kr 900 (ikke-medlem kr 1100, med-
lemskap koster kr 125). Maks 12 

Barnas Turlag er for barn fra 0 til 12 år og deres familie/turfølge. Bål, aking, lek i snøen og mange 
nye turvenner gjør turen til en spennende og ofte lærerik opplevelse for både små og store. Er det noe 
du lurer på i forhold til turen, ring eller send melding til kontaktpersonen for den enkelte tur, så svarer 
vi så godt vi kan. Velkommen ut på tur med oss!

Turer for barn og familie
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Foto: Arild M. Johannessen
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deltagere. Info/påmelding på bot.
no fra 2. januar til 5. februar.

Uke 10: Karsten og 
Petra-premiere
Vi kommer til å ha et lite opplegg 
i sentrum før filmen vises, og nøy-
aktig sted, tid og innhold vil bli 
annonsert på bot.no og på Barnas 
Turlag Bodøs Facebookside når det 
nærmer seg, så følg med! Kontakt-
person: Marie Stabell Pettersen 
971 62 826.

Søndag 12. mars: Enkel skitur i 
Fridalen i Valnesfjord
Oppmøte på parkeringa i Fridalen 
(ikke helsesportssenteret) klokka 
11.00. Vi går mot familiedalen til vi 
finner en fin plass å lage akebakke, 
nyte sola og lage bål. Info på bot.
no. Kontaktpersoner: Moira Strand 
Hutchinson og Espen Sanden 
472 92 324.

18.-19. mars: Påskeoppvarming 
til Tverrbrennstua
Det er under en måned til påske, 
og vi varmer opp med hyttetur til 
Tverrbrennstua! Vi møtes på parke-
ringsplassen på Beiarfjellet kl 12, og 
går sammen inn til hytta. Hyttekos 
og småturer i området. Info/
påmelding på bot.no innen 
15. mars. Kontaktpersoner: Gudrun 
Mjaaland 911 04 171 og Evy 
Sundsfjord 911 67 027.

1.–2. april: Kosetur til Tverr-
brennstua (10-14 år)
Pakk sekken og bli med på en skik-
kelig koselig hyttetur! Hvis du vil 
kan du komme uten foreldre (det 
blir to voksne turledere med på 
turen). Vi bruker helga til brett-
spill, isfiske, korte turer i området, 
aking og kos inne i den varme 
hytta. Begrenset antall plasser, 
påmelding/info på bot.no innen 
29. mars. Turleder: Kari Helene 
Ofstad 950 45 598 og en til. 

Lørdag 1. april: Påmelding 
til sommerleir åpner
Det blir sommerleir på 
Gjælentunet 3.-7. juli for 
aldersgruppe 10-14 år (4.– 
8. klasse), med varierte 
aktiviteter og god stemning! 
Begrenset antall plasser, og 
rabatt for medlemmer av 
Barnas Turlag. Informasjon 
og påmelding kommer på 
bot.no.

22.–23. april: Fuglekassetur til 
Gjælentunet
Vi inviterer til fuglekasseverksted på 
Gjælentunet på søndag fra kl 11.00, 
og det er også muligheter for over-
nattingstur for de som vil, men da 
må du melde deg på innen 19. april 
på bot.no. Kontaktpersoner: Gudrun 
Mjaaland 911 04 171 og Marie 
Stabell Pettersen 971 62 826.

Søndag 14. mai: Vårtur til ekorn-
skogen
Oppmøte på p-plassen ved Rønvik 
Skole kl 11.00. Vi nyter vårværet 
og kanskje får vi se noen av årets 
ekornunger leke i tretoppene? Opp-
møte på parkeringsplassen ved Røn-
vik Skole kl 11.00. Kontaktpersoner: 
Ida Nova 940 50 045 og en til.

Barnas Turlag 
GILDESKÅL
Søndag 22. Januar: Skøytetur til 
storgjerdet*
Vi møtes på Storgjerdet kl 12.00, og 
holder på utpå isen til klokka blir 
omtrent 14.00. Vi ønsker i år å være 
på isen også når det er blitt mørkt, 
så etter å ha vært hjemme en tur, er 
turlederne tilbake igjen fra kl 18.00-
19.30. Turledere: Anne-Grethe 
Kristiansen 416 37 062, 
Eva Kristiansen 476 25 910 og 
Ivan Løvik 909 38 829.

Søndag 5. februar: Kom deg ut-
dagen i Bakåsen på Inndyr*
Vi møtes på «Vollan» kl. 12.00 og 
går til Bakåsen i samlet flokk. Vi 
håper på snø og gode forhold i bak-
ken, ellers er området i Bakåsen 
en yndet lekeplass både for store 
og små. På den nasjonale turdagen 
håper vi du blir med for å få en 
smakebit av friluftslivet, forhåpent-
ligvis en smakebit som gir mer-
smak! Turledere: Annabell Kroknes 
992 55 437 og Bjørn Inge Leding 
920 69 469.

Søndag 26. mars: Lavvo i 
Storvika
Vi møtes ved skola i Storvika kl 
12.00, og går sammen i godt lag til 
turområdet ved lavvoen. Her er det 
flott tilrettelagt for lek og moro, 
med hinderløype, klatretau og 
lignende. Turledere: Anne-Guri 
Nilsson 405 49 555 og Arnold 
Hansen 410 42 019.

Søndag 23. april: Grottetur til 
Lønnegangen på Forstranda*  
Vi tar turen til Lønnegangen, grotta 
på Forstranda. Oppmøte på nord-
sida av Storvikskar-tunellen, utkjør-
selen mot Novika/Forstranda kl. 
12.00. Dette er en skikkelig spen-
nende tur for både barn og voksne! 
Turledere: Kari Meland 902 10 060 
og Anne-Grethe Kristiansen 
416 37 062.

Foto: ?
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Søndag 7. mai: Tur til gården på 
Skaugvoll*
Vi legger søndagsturen til gården 
til Hege Gyldenhav for å se på 
vårlammene. Oppmøte på gården 
kl 12.00, så blir det enkel grilling i 
fjæra etterpå. Turledere: Cathrine 
Festvåg 982 55 997 og Hege 
Gyldenhav 990 00 940.

Generell info:
Ved spørsmål angående turer eller 
veibeskrivelse, ta gjerne kontakt 
med en av turlederene som er opp-
ført på turen. Dersom noen kunne 
tenke seg og være turledere på 
turer i framtiden eller har forslag til 
turmål for Barnas Turlag Gildeskål, 
ta gjerne kontakt med Anne-Grethe 
Kristiansen på tlf/sms! 

Barnas Turlag MELØY
Fredag 30.desember: Romjulstur 
til Lavold, Engavågen
Vi møtes ved Lavold i den nye tur-
løypa på Engavågen kl.12.00. Vi 
skal kose oss med bål og grilling, og 
skilek/aking for barna. Kontaktper-
soner: Silje Brevik 93439663 og 
Ola Loe 46963142.

Søndag 29.januar: Skøytedag på 
Skarsvatnet, Åmøya.
Hvis det er sikker og trygg is, treffes 
vi til aktivitetsdag på isen kl 13.00. 
Kontaktpersoner: Anneke Leune 
410 82 981 og Silje Brevik 
934 39 663.

Søndag 5. februar: Kom deg ut-
dagen i akebakken på Reipå.
Oppmøte kl.12.00 for en flott søn-
dagstur. Hvis det er snø, ta med ski/
akebrett. Vi fyrer bål og legger til 
rette for grilling, så ta gjerne med 
noe å sitte på og kald/varm drikke. 
Turlaget ordner saft og pølser til 
barna. Kontaktperson: 
Ola Loe 469 63 142.

Lørdag 11.mars: Aktivitetsdag i 
akebakken, Engavågen.
Oppmøte ved Enga skole kl.12.00. 
Ta med akebrett og noe godt i 
 sekken, gjerne varm drikke og et 
sitte underlag. Kontaktpersoner: 
Silje Brevik 934 39 663 og 
Marit Karlsen 915 82 270.

Søndag 2.april: Skidag, 
Bjærangfjord.
Oppmøte ved skianlegget i Bjæran-
gen kl.11.00. Vi lager en skilekdag 
med aking, slalom og kulekjøring, 
og mulighet for skitur i flotte opp-
kjørte løyper. Kontaktpersoner: 
Sverre Birkelund 986 17 466 og 
Silje Brevik 934 39 663.

Foto: Silje Ramona Brevik

Foto: Silje Ramona Brevik
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UNGDOMSTURER
Vi skal ake, kjøre ski, dra på topptur, hyttetur og lavvotur, kose oss og ha det gøy sammen! 
Finn en tur du syns ser interessant ut, og bli med oss ut på tur! Når ikke annet er nevnt, er turen for 
aldersgruppe 13-26 år.

Onsdag 28. desember: Romjuls-
grotting i Bjørndalshola
Grottetur er spennende, og nå har 
du muligheten til å være med noen 
med lang erfaring på grotting på en 
spennende ferd inn i Bjørndalshola! 
Avreise fra byen kl 9.00, retur mel-
lom kl. 19 og kl. 20. Påmelding på 
bot.no innen 20. desember. Maks 7 
deltagere. Turledere: Anders West-
lund 900 85 806 og Petter Petter-
sen 990 38 066. 

Torsdag 2. februar: Mørketur til 
Tussvannet
Oppmøte på parkeringsplassen på 
Arlia kl 17.00. Er det snø går vi på 
ski, og framme ved vannet griller og 
chiller vi rundt bålet en stund, og 
rusler ned igjen til parkeringsplas-
sen etter hvert. Turleder: Ida Nova 
940 50 045 og Espen Thue Olsen 
481 42 256.

Søndag 5. februar: Kom deg ut-
dagen 
I dag skal hele Norge ut, på den 
nasjonale turdagen, så da kan ikke 
vi være noe dårligere! Barnas Tur-
lag skal ha familiearrangement på 
Skihytta, og dersom du syns det 
blir nok småunger, snørr og tårer, 
kan du ta turen bort til DNT ung-
bålet et lite stykke unna. Vi er der 
ca fra 12-14! Nøyaktig sted vil bli 
annonsert på hjemmesiden og på 
Facebooksiden vår.

Onsdag 15. februar: Årsmøte i 
DNT ung
Lurer du på hva DNT ung er, og 
hva de driver med? Da ønsker vi 

velkommen til et spennende og 
inspirerende turforedrag, gratis piz-
za og muligheten til å bli kjent med 
andre ungdommer som liker å dra 
på tur! Sted, tid og hvem vi får på 
besøk for å holde foredrag kommer 
på bot.no og på Facebooksiden vår 
når det nærmer seg. Følg med!

27. februar–1. mars: Vinterleir på 
Lønsstua (10-14 år)
Vi tar toget fra Bodø til Lønsdal på 
mandag, retur onsdag ettermiddag. 
Det blir varierte aktiviteter og mye 
moro, både inne og ute. Leiren 
ledes av to voksne, en av hvert 
kjønn. Leiravgift inkludert reise er 
kr 900 (ikke-medlem kr 1100, med-
lemskap koster kr 200). Maks 12 
deltagere. Info/påmelding på bot.
no fra 2. januar til 5. februar.

Lørdag 1. april: Påmelding 
til sommerleir åpner
Det blir sommerleir på 
Gjælentunet 3.-7. juli for 
aldersgruppe 10-14 år 
(4.-8. klasse), med varierte 
aktiviteter og god stemning! 
Begrenset antall plasser, og 
rabatt for medlemmer av 
Barnas Turlag. Informasjon 
og påmelding kommer på 
bot.no.

10.–12. mars: Alpintur til Sulis 
(16-26 år)
Oppmøte på Sentrumsterminalen 
klokken 16:45 fredag for å ta buss 
sammen til Sulis. Formiddagene 
blir brukt til kjøring i bakken, mens 
vi på kvelden lager god mat og har 

«After ski» med potetgull, brus 
og godteri. Det er kun plass til 13 
deltakere, så her er det lurt å være 
tidlig ute med påmeldingen! For 
mer info og påmelding, gå inn på 
dntung.no/bodo.

Lørdag 18. mars: Skitur opp til 
Erligbu, via Tussvatnet
Oppmøte på parkeringsplassen på 
Arlia kl 10, så går vi i samlet tropp 
oppover mot Tussvatnet, og videre 
til Erlingbu, hvor vi kan kjøpe 
kakao og spise matpakken, før vi 
går ned igjen. Påmelding innen 1. 
mars på bot.no. Turleder Espen 
48142256 og en annen.

31. mars–2. april: Hytte til hytte 
over Saltfjellet - årets flotteste 
vintertur!
Å gå på ski på Saltfjellet er en opple-
velse, og vi anbefaler deg å bli med 
på en flott hytte-til-hyttetur denne 
helga! Fredag går vi en kort etappe 
til Tverrbrennstua, lørdag overnat-
ter vi på Jordbruhytta, og søndag tar 
vi sjarmøretappen ned til Saltdal, 
hvor vi tar tog tilbake til Bodø. Info/
påmelding på bot.no. Turleder 
Ingrid Sjøberg 99 27 46 36 og en til. 

1.–2. april: Kosetur til Tverr-
brennstua (10–14 år)
Pakk sekken og bli med på en skik-
kelig koselig hyttetur! Hvis du vil 
kan du komme uten foreldre (det 
blir to voksne turledere med på 
turen). Vi bruker helga til brett-
spill, isfiske, korte turer i området, 
aking og kos inne i den varme 
hytta. Begrenset antall plasser. 
Turleder: Kari Helene Ofstad 
950 45 598 og en til. 
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SENIORTURER
BOTs seniorgruppe tilbyr et variert turprogram. Ingen aldersgrense, men turene går i rolig tempo 
og ofte på hverdagene. Du kan delta selv om du ikke har egen bil, da organiserer vi samkjøring og 
spleiser på bensin. På dagsturer betaler ikke-medlemmer 50 kr i turavgift, på overnattingsturer 
betaler alle 50 kr pr døgn.

Søndag 5. februar: Tussvatnet - 
Kom deg ut dagen *
Nasjonal vinterturdag. Oppmøte 
p-plass ved Arlia (Soløyvannsveien) 
kl 10.30. Turledere: Inger Johanne 
Mørkved 901 32 425 og Trond 
Flateby 900 19 495.

Tirsdag 21. februar: Heia – 
Erlingbu – Rundvannet **
Oppmøte p-plassen Heia/ Sand-
jorda kl 10.00. Vi følger løypa til 
Erlingbu og fortsetter i rolig tempo 
innover mot Rundvannet. Turle-
dere.: Jan Olaf 901 32 425 og Inger 
Johanne Mørkved 901 32 425. 

Tirsdag 7. mars: Vatn Vatnet – 
Sørfjorden * 
Tur på ski i slakt og lettgått terreng 
fra Vatn-Vatnet til Sørfjorden, 10 
km tur/retur. Oppmøte Maskinis-
ten kl 10.00 for samordning av 
kjøring i privatbiler eller p-plassen 
før Vatnet  gård kl. 10.30. 
Turledere: Jenny og Svenn 
Åge Isaksen 472 42 400.

21.–22. mars: Saltfjellet **
Tar toget til Lønsdal, overnatter på 
Lønsstua og går dagsturer i områ-
det Kjemåga/Dybendal. Retur med 
toget torsdag ettermiddag. Maks 
15 deltakere. Påmelding til Ragnar 
innen fredag 17.mars. Turledere: 
Jenny og Ragnar Johansen  
416 95 577.

Tirsdag 4. april: Valnesfjord *
Lett tur i oppkjørte løyper fra 
p-plass i Fridalen og innover mot 
Sætervatnet. Oppmøte Maskinisten 
kl. 10.00 for samordning av kjøring 
i privatbiler. Påmelding til Magnar 
innen mandag 3.april. Turledere: 
Magnar Haslerud 975 94 806 og 
Knut Kolstad 958 88 641.

25.–27. april: Beiarfjellet **
Turen går til Tverrbrennstua, og 
med utgangspunkt der, tar vi turer 
i området. Samordning av kjøring. 
Maks 8 deltakere. Påmelding til Jan 
Olaf innen 21.april. Turledere: Jan 
Olaf Mørkved 901 32 425 og 
Karen Sandberg 994 46171.
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Foto: Berit Irgens

Alt av turutstyr, samt nøkler og info om DNTs hytter finner du hos oss. God tur!



Returadresse:
Bodø og Omegns Turistforening
Boks 751 
8001 Bodø
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TURGAVETIPS
En aktivitets- og turrelatert gave faller i smak hos de fleste, enten det gjelder julegave eller 

en annen anledning. Her er noen ideer:

Saltenkalenderen 2017 En kalender som gir deg flotte og inspirerende 

turbilder hver eneste måned, i tillegg til oversiktlig kalenderblad med plass til 

å skrive avtaler og lignende. Hver måned prydes av et stort panoramabilde, et 

mindre bilde og ei flott tegning av Matti Jäntti. Bildetekster både på norsk og 

engelsk.  

På tur i Bodø Den tredje utgaven av boka inneholder de «kjente og kjære» 

 turene fra tidligere utgaver, krydret med flere turmuligheter i de samme 

 områdene. Det er i tillegg tatt med langt flere familievennlige, bynære 

 ettermiddagsturer – også for de med barnevogn og rulle stol, forslag til bade turer, samt 

turforslag i tidligere Skjerstad kommune. Medlemmer kan kjøpe boka til 300 kr på BOT-

kontoret. I bokhandelen koster den 350 kr.

 Gavekort på overnatting Gi en overnatting eller to, og du har sikret deg følge på tur, enten 

du planlegger en kraftprøve fra hytte til hytte i villmarka, komfortabel fisketur med god plass til 

fangst i sekken eller kosetur til ei  veinær hytte. Hyttene er utstyrt med sengetøy, kopper og kar 

og koke muligheter. Ta med sovepose eller lakenpose, mat og personlig utstyr. 

Medlemskap Som medlem i BOT får mottakeren medlemsrabatt ved overnatting på turistforeningshytter i hele 

landet, medlems rabatt hos flere forhandlere av turutstyr, samt mye nyttig og  inspirerende tur-informasjon. 

Disse og mange andre turrelaterte gaveartikler Fås kjøpt på BOT-kontoret, som er åpent tirsdag, onsdag og fre-

dag kl 10.00-15.00 og torsdag kl 10.00-17.00. I tillegg blir det julesalg i Glasshuset to lørdager før jul, 3. og 10. desember.   

En skattefri gave til BOT. I 2016 kan privatpersoner og firmaer gi mellom 500 og 25 000 kr i gave til BOTs Jubileums-

fond, og kreve fradrag for beløpet på årets selvangivelse. Formålet for fondet er å gi støtte til allmennyttige tiltak i regi av 

BOT for å fremme et enkelt friluftsliv, og FONDET ønsker spesielt å støtte barne- og ungdomsarbeid.

Åpent møte Det blir avholdt åpne møter i kaféen på Sølvsuper, Vebjørn Tandbergs vei 18 noen onsdager utover 

våren. Her kan du høre foreningsnytt og få med deg et interessant og turrelatert foredrag. Gratis og åpent for alle, 

med salg av kaffe og noe å bite i.

Årsmøte Holdes i siste halvdel av mars, og saker til generalforsamlingen meldes skriftlig senest 29. mars 2017.  

7-TOPPSTUREN 2017
Du kan velge mellom 7-toppstur (ca 25 km), 3-toppstur 

(ca 10 km), tilrettelagt løype langs vei/gruset sti som passer for 

barnevogn og funksjonshemmede, eller 7-topp Pluss på 35 km.

SALTENKALENDEREN 2017

Bodø og Omegns Turistforening
Sulitjelma og Omegns Turistforening

H
øyt og lavt i B

odø kommune

«Det beste med å være på tur  
er å sitte på en stein og kjenne  
sola varme i ansiktet»
Kristine 13 år

Naturopplevelser for livet Bodø og Omegns Turistforening

på tur  
 i bodø

Høyt og lavt i 
 Bodø kommune

Bodø byr på utallige turmuligheter 
i naturens lekekasse.  Fantastisk 
terapi for kropp og sjel. 

I denne 3. utgaven av 
PÅ TUR I BODØ  finner du 
mange turforslag. 

Bynære turer, toppturer, badeturer, 
fisketurer og padleturer. Rullestol 
eller barnevogn,  ingen hindring. 

Her er det turer for alle, 
i alle aldre, året rundt! 

på
 tu

r
 i b

o
d

ø

God tur!

BOT har nr: 970918213


