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DAGSTURER I BODØ
Tirsdag 26. desember: Romjulstur til 
Tussvatnet *
Tradisjonen tro inviterer vi til en kose-
lig romjulstur til Tussvatnet. Start fra 
p-plassen på Arlia etter hvert som vi 
kommer (ingen felles avgang), til fots 
eller på ski avhengig av føreforholdene. 
Det er ca 3 km hver vei på fin skogsvei 
i slakt terreng. Servering av kaffe, gløgg 
og pepperkaker kr 20 (familie kr 50), 
så ta med turkopp. Kaffen er klar  
kl 11.00, og nissen bruker å stikke  
innom kl 13.00. Turledere: Knut 
Storteig 482 79 197 (etter kl 17.00), 
Hans-Kristian Smines 482 10 203, 
Solfrid Smines og Marit Sand Knutsen 
928 13 442.

Onsdag 17. januar: Måneskinnstur 
til Erlingbu *
Oppmøte på p-plassen på Heia (ved 
Soløyvannet) kl 18.30, så går vi 
sammen mot Erlingbu. Det blir pauser 
underveis, så ta gjerne med sitteunder-
lag, matpakke og noe varmt i termo-
sen. Turen er 10 km og tar ca 3 timer. 
Påmelding på bot.no innen 16. januar. 
Turledere: Fred Kramer 992 34 651 og 
Karl Skålbones 478 16 963.

Søndag 21. januar: Kom deg ut-
dagen, utebursdag og fakkeltog!
Tre ting på en gang, er det mulig da? 
I anledning at DNT blir 150 år i 2018 
inviterer vi til Norges  største uteburs-
dag! Over hele landet skal det i dag feires 
150-årsdag, og selvfølgelig også i Bodø! 
Kanskje er du en av de barskeste som 
vil ta en #nattinaturen her fra lørdag til 
søndag? Uansett blir det aktiviteter for 
alle på søndag, og vi avslutter arrange-

mentet med fakkeltur fra Maskinisten til 
Keiservarden kl 16.00. Da leder Ninni 
Juliussen 952 21 802 og Trond Flateby 
900 19 495 an, og vi håper så mange 
som mulig blir med! Kontaktperson for 
utebursdag og Kom deg ut-dag er Marie 
Stabell Pettersen 971 62 826.

Lørdag 3. februar: Erlingbu–
Bostoliskaret *
Oppmøte ved Arlia kl 10.30 for en  
klassisk rundtur i Bodømarka. Vi følger 
Kålhusløypa til Erlingbu, hvor vi tar en 
god rast før vi fortsetter over Bostoli-
skaret, ned til Furumoen og tverrfor-
bindelse tilbake til Arlia. Turen tar ca 
4 timer og er ca 12 km. Påmelding på 
bot.no innen 1. februar. Turledere: 
Berit Irgens 916 14 991 og Ann-Kristin 
Johnsen 905 18 083.

Søndag 4. februar: Hopen–
Erlingbu/Heia-Maskinisten **
Oppmøte på Shell Humørsenteret kl 
9.00 for organisering av samkjøring, 
eller ca kl 9.30 på p-plassen i Hopen/
lysløypa. Turen er ca 25 km helt fram 
til Maskinisten, og vil man ikke gå hele 
veien kan man evt avslutte på Heia. 

Påmelding på bot.no innen 2. februar. 
Turledere: Fred Kramer 991 34 651 og 
Tine Tangen 900 57 927.

VINTERTURER
Er du fersk i friluftsliv, ikke så kjent i marka eller bare vil ha noen å gå sammen med? Da er fellesturene våre 
perfekte for deg! Her finner du turer til varierte turmål, som både er for nybegynnere og mer erfarne. Noen turer 
kan du ta på hverdager etter jobb, mens andre er lagt til helgene og har litt lengre varighet. Så det er bare å finne 
fram kalenderen og skrive inn hvilke turer du vil være med på! V
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Foto: Frode André Koppang

NYTTIG INFO
I vårt område er vi så heldige å ha 
hele fire nasjonalparker, så mange 
av turene går i disse, i storslått og 
vakker natur! Alle som ønsker det 
kan være med på tur med BOT, 
enten i Bodø eller hos lokallagene 
våre, men som medlem får du 
rabatterte priser, så det kan lønne 
seg å bli medlem dersom du skal 
på flere turer. Medlemmer deltar 
gratis på dagsturer, ikke-medlem-
mer betaler kr 100 i turavgift. 
På overnattingsturer koster det kr 
50 pr døgn for medlem og 
kr 100 pr døgn for ikke-medlem. 
Er det noe du lurer på i forhold til 
turer du vil delta på, er det bare 
å kontakte turlederne som står 
oppført på den enkelte tur. Mer 
info kan også finnes på bot.no og 
på våre Facebooksider, så følg oss 
gjerne der!
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Søndag 11. februar: 3-toppstur på 
ski – Svendalsfjellet, Skautuva og 
Storfjellet **
Oppmøte på nye p-plassen på Heia kl 
10.00, så går vi i samlet flokk og med 
freidig mot. Turen går i et av «høyfjells-
områdene» i Bodømarka, og er ca 15 
km lang. Påmelding på bot.no innen 
9. februar. Turledere: Vivian Selfors 
481 39 486 og Tor Magne Andreassen 
900 12 279.

Lørdag 17. februar: 
Over Hops fjellet **
Velkommen til å være med på en av 
klassikerne i Bodømarka – Hopsfjellet 
rundt. Vi møtes på Arlia parkerings-
plass kl 10.00. Turen er ca 18 km lang, 
så deltagerne bør være i grei form og 
være vant til å gå litt på ski. Turen 
legger vi via Tussvatnet, hvor vi tar 
en stopp og forteller litt om hva BOT 
håper å få til med plassen der. 
Påmelding på bot.no innen 15. februar. 
Turledere: John Tore Pedersen 
913 05 487 og John-Birger S. Holtmo 
909 79 335. 

Søndag 18. februar: Hopen– 
Erlingbu–Maskinisten **
Klassisk tur gjennom Bodømarka og 
Sjunkhatten nasjonalpark, med opp-
møte på HUMØR-senteret (Shellsta-
sjon, Mørkved) kl 9.00 for organisering 
av samkjøring, eller kl. 09.30 på p-plas-
sen Hopen/lysløpa. Påmelding på bot.
no innen 16. februar. Turledere: Knut  
Storteig 482 79 197 og Ann-Kristin 
Johnsen 905 18 083.

Søndag 25. februar: Pallrakken 
(916 moh) ***
Ønsker man seg opp i høyden på en 
slak måte er Pallrakken et perfekt tur-
mål. Fjellet ligger i Beiarn  kommune og 
er heller ukjent som topptur, men en 
opplevelse man bør få med seg! Turen 
kan gås med vanlige fjellski. Påmelding 
innen 21. februar på bot.no. Maks 15  
deltakere. Turledere: Knut Storteig 
482 79 197 (etter kl 17.00) og Vivian 
Selfors 481 39 486.

Lørdag 3. mars: Mjønesfjellet 
(708 moh) **
Et flott skiturmål som de siste årene 
har vært noe glemt som turmål i Bodø. 
Vi møtes ved den gamle idrettsbanen i 
Kringla på Tverlandet kl 10.00. 
Maks 12 deltakere, påmelding innen 
28. februar på bot.no. Turledere: 
John Tore Pedersen 913 05 487 og 
Vivian Selfors 481 39 486.

Søndag 4. mars: Hopen–
Erlingbu–Heia **
Klassisk tur gjennom Bodømarka og 
Sjunkhatten nasjonalpark i et rolig 
tempo. Oppmøte på den nye par-
keringsplassen på Heia kl 10.00 for 
organisering av samkjøring, eller ca 
kl 10.30 på p-plassen Hopen/lysløypa. 
Påmelding på bot.no innen 1. mars. 
Turledere: Vivian Selfors 481 39 486 
og John-Birger S. Holtmo 909 79 335.

Lørdag 17. mars: Over Hops- 
fjellet * 
Oppmøte på Arlia kl 10.00 for en flott 
skitur i Bodømarka! Vi går løypa fra 
Arlia til Erlingbu, videre opp på 
Hopsfjellet og ned igjen til Arlia 
hvor bilene venter. Beregnet tid på 
turen er ca 5-6 timer. Turledere: 
Stein Hansen 906 24 343 og 
Ann-Kristin Johnsen 905 18 083. 
Påmelding på bot.no innen 15. mars.  
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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 provi-
ant og nødvendige klær og 
utstyr.

Ovennevnte beskrivelse er 
 veiledende, og enhver tur deltaker 
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 vur-
deringer og anvisninger. Vel møtt, 
og ha en riktig fin turopplevelse. 
Mer info om turene på bot.no

Fra tirsdag 3. april: Bynær 
kveldstur i Bodømarka 
Det blir kveldsturer utover våren, 
med start 3. april fra Mørkvedhal-
len. Deretter veksler oppmøte stedet 
mellom Maskinisten og Mørkved-
hallen annenhver uke, med fast 
tidspunkt kl 18.00. På hver tur er 
det to turledere som lar vær- og 
føreforhold avgjøre hvor turen skal 
gå, og vi bruker 1-2 timer ute hver 
gang. Tilbudet er gratis og åpent for 
alle. Dette er sosialt og trivelig, du 
får frisk luft og kommer deg opp av 
sofaen, så bli med! Nærmere infor-
masjon: Kaja Opsahl 905 56 532.

I løpet av vinteren: 

TURSKØYTEDAG
Hvis du har lyst til å prøve deg på 
skøyting på islagte vann er dette 
turen for deg! 
Du får sett og prøvd ulike typer 
skøyter, og alt etter hva du 
ønsker selv, kan du være med 
på en lengre skøyte tur eller bare 
teste utstyret i nærområdet. 
Tid og sted vil bli annonsert når 
det nærmer seg - en dag da isen 
er fin og sikker. 
Turledere: John Tore Pedersen 
913 05 487 og Kai Linde. 
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DAGSTURER I GILDESKÅL 
Onsdag 13. desember: Lucia-padling i 
Nordvågen *
Vi setter stemninga på Luciadagen med 
en padletur i mørket. Du må stille med 
egen kajakk og utstyr, og vi oppfordrer 
alle deltagerne til å pynte kajakken med 
både lys og julepynt! Oppmøte på kaia 
i Nordvågen kl. 17.30, og bli med på en 
tur på 1-2 timer. Turleder: 
Jørgen Aronsen 906 42 252. 

Onsdag 31. januar: Måneskinnstur 
over Kobben **
Vi går fra sørsida av Storvikskartun-
nelen, over Kobben og ned til Mevika. 
Vær og føre bestemmer lengde og om 
vi går på ski eller til fots. Påmelding til 
turleder Cecilia Lundbakk 976 40 245.

Fredag 2. mars: Måneskinnstur fra 
Gildeskålkjelen til Jelstadåsen **
Oppmøte ved Storgjerdet kl.17.30. 
Vi går fra Storgjerdet, via Sundsvatnet 
til Høgfjellknubben, og over Inndyrs-
fjellet før vi ender opp med å gå ned på 
Jelstadåsen. Turleder Bjørn Inge Leding 
920 69 469.

Søndag 22. april: Topptur til 
Isvasstinden ***
Isvasstinden på Sandhornøya byr på 
bratt terreng og flott skikjøring, og vi 
har oppmøte på Sandnes kl 9.30. Hver 
enkelt deltager er ansvarlig for å ha 
skredsøker, søkestang og spade med 
seg, og vi har et visst vær- og førefor-
behold for gjennomføring av turen. 
Påmelding til turleder Per-Arne Elle 
476 21 581 innen 21. april. 

DAGSTURER I MELØY
Søndag 25. februar: Seniortur til 
Dyrneset, Vallsjøen *
Vi går utover den flotte turløypa, nyter 
vakker natur og utsikten ved enden av 
løypa. Oppmøte kl 13.00 ved Nordtun 
Rehab. Turleder: Arnfinn Myrvang 
952 29 762.

Lørdag 7. april: Topptur til 
Istinden, Glomfjord ***
Oppmøte ved stolheisen kl 11.00 og tar 
sikte på å komme oss opp på Istinden. 
Området byr på fantastiske forhold for 
skikjøring, så dette blir en kjempefin 
tur! Turleder: Åge Magnussen 
907 96 782.

DAGSTURER I BEIARN

Søndag 4. februar: Kom deg ut dagen*
Vi møtes ved Stormfjellhytta kl 10.00, 
og bruker dagen fram til ca 14.00 til å 
kose oss ved bålet, stå på ski, ake eller 
bare herje i snøen! Pakk sekken, ta med 
familien og bli med! Enkel servering, så 
ta gjerne med matpakke eller grillmat.

Lørdag 7. april: Tur fra Beiar fjellet til 
Røkland***
Oppmøte kl 9.00 på parkerings plassen 
ved tunellen på Beiarfjellet for felles 
avgang. Påmelding til turleder 
Knut Tollåli 950 54 960 innen torsdag 
5. april.

Lørdag 21. april: Tur til Gråttå tinden 
1357 m.o.h ***
Oppmøte på bensinstasjonen på Tollå 
kl 9.00. Påmelding til tur leder Ørjan 
Kristensen 976 53 657 innen 19. april. 

Søndag 22. april: Åpent hus på 
Tverrbrennstua *
Vi inviterer store og små til å legge  
søndagsturen inn til Tverrbrennstua, 
hvor vi serverer vafler, kaffe og saft. 
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Foto: Frode André Koppang

Våre samarbeidspartnere:

Bankkortformat:
85.60 × 53.98 mm
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9.–10. februar: Natt i naturen under 
stjernene ***
Blåtur med overnatting under åpen 
himmel ved fint vær. Ved nedbør eller 
mye vind blir det lavvo. Varme klær, 
vintersovepose og godt underlag er 
nødvendig. Oppmøte ved Heimsjyen 
kl. 19.00. Påmelding til turleder Cecilia 
Lundbakk 976 40 245 innen 7. februar.

23.–25. februar: Tverrbrennstua– 
Bjellåvasstua–Røkland ****
Dette er en klassisk vinterfjelltur som 
byr på stor variasjon i landskapsformer 
i høyfjellet, og store deler av turen går 
i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 
Påmelding på bot.no innen 20. februar, 
maks 10 deltakere. Turledere: Truls 
Andersen 905 19 061 og Wiktor Berg 
915 78 885. 

2.–4. mars: Tverrbrennstua– 
Jordbruhytta–Røkland ***
En flott tur i vinterfjellet, med over-
natting på to av BOTs koselige hytter. 
Flott landskap, godt selskap og nydelige 
naturopplevelser! Turledere: Wiktor 
Berg 915 78 885 og Truls Andersen 
905 19 061. Påmelding innen 
27. februar på bot.no, maks 6 deltakere.

9.–11. mars: Tverrbrennstua– 
Bjellåvasstua–Lønsdal. ****
Med utgangspunkt i Tverrbrennstua 
på Beiarfjellet går vi i åpent landskap 
inn på Saltfjellet og videre til Lønsdal 
for å ta toget hjem igjen. Her får du 
besøkt flotte BOT-hytter og sett fjellet i 
skikkelig vinterdrakt! Påmelding innen 
6.mars på bot.no. Maks 10 deltakere. 
Turledere: Knut Storteig 482 79 197 
(etter kl 17.00) og Karl Skålbones 
478 16 963.

9.–11. mars: Jentetur til Sulis ***
Dette er en tur for damer som har 
lyst til å være med på en sosial skitur 
i vinterfjellet, med god mat og god 
 stemning! Påmelding innen 6. mars på 
bot.no. Maks 9 deltakere. 

Turledere: Tine Tangen 900 57 927 og 
Ann-Elisabeth Szell 992 58 087. 

16.–18. mars: Lønsdal–Midtistua– 
Beiarstua ****
Turen med stor T for de som liker lange 
etapper og vil være med å krysse over 
Saltfjellet, med sluttpunkt i Beiarn.  
En magisk og flott tur i et herlig fjel-
landskap. Påmelding innen 14. mars på 
bot.no. Turledere: Øystein Rushfeldt 
950 09 621 og Frode Schenken Jensen 
908 94 105.

6.–8. april: Tollådalen–Bjellå-
vasstua– Krukkistua-Bolna ****
Dette er en av BOT’s klassikere, ca 
55 km på langs av Saltfjellet. Nydelig 
og krevende vintertur i variert og vilt 
landskap! Påmelding innen 3. april på 
bot.no. Maks 10 deltakere. Tur ledere: 
Øystein Rushfeldt 950 09 621 og 
Bjørnar Nystrand 970 92 736.

7.–8. april: Tur over Lakho ***
Vi går fra Glomfjorden til Fellvassstua, 
hvor vi overnatter til søndag. Etter en 
god natts søvn går vi til Langdalen via 

Ruffedalen, og videre til Skaugvoll-
dalen. Snø og føreforhold avgjør rute-
valg. Maks 12 deltakere. Påmelding på  
bot.no innen 3. april. Turledere: Heidi 
Meland 957 00 163 og Arne Sklett  
Larsen 959 28 289.

13.–15. april: Tverrbrennstua– 
Lurfjellhytta–Børelv ***
En spennende tur i et vakkert fjell-
område. Med start i åpent landskap ved 
Tverrbrennstua, og avslutning i Lurfjell-
området, omkranset av høye topper og 
vilt landskap. Påmelding innen 7. mars 
på bot.no. Maks 12 deltakere. Turledere: 
Øystein Rushfeldt 950 09 621 og en til.

20.– 22. april: «Lille Saltfjell- 
 runden» ***
En flott rundtur i vårt vakre fjell-
område, hvor du samtidig får sett tre av 
BOTs flotte hytter, og overnattet på to 
av dem. Her får du med deg kremen av 
Saltfjellet på ei helg! Påmelding innen 
17. april på bot.no. Maks 10 deltakere. 
Turledere: Øystein Rushfeldt 950 09 
621 og Knut Storteig 482 79 197 (etter 
kl 1700).

OVERNATTINGSTURER
Har du lyst til å teste ut vinterfriluftslivet på en trygg måte? I så fall er fellesturene et glimrende alternativ for deg! 
Da kan du utforske nye områder sammen med fjellvante turledere, og med på kjøpet får du nye bekjentskaper i 
ei trivelig gruppe med andre turinteresserte! Du bør være vant til å gå litt lengre turer med sekk før du legger ut 
på vinterfjellet, og er du i tvil om formen holder, så ikke nøl med å kontakte turleder, så finner dere ut av det. 
Påmelding åpner en måned før turen er satt opp.
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Foto: Ann Kristin Johnsen
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5.–6. mai: Suliskongen 
(1908 moh) ****
Vi setter kursen mot Nord-Norges 
nest høyeste topp, majestetiske Sulis-
kongen! Lørdag går vi de ca 4 km opp 
til Ny-Sulitjelma, hvor vi overnatter, og 
satser på tinde bestigning dagen etterpå. 
Påmelding innen 2. mai på bot.no, 
maks 25 deltakere. Turledere: Tine 
Tangen 900 57 927, Fred Kramer 
992 34 651 og Ann-Elisabeth Szell 
992 58 087.

11.–13. mai: Basecamp Lønsstua *
Denne vårhelga skal vi nyte siste rest av 
vårsnø mens vi samler fregner og koser 
oss sammen! Hovedmålet med helga 
er å bli kjent, hygge oss, lage god mat 
og ha ei skikkelig fin helg på Lønsstua 
med varierte aktiviteter og turmål! Mer 
detaljert turbeskrivelse på hjemme-
siden når det nærmer seg. Påmelding 
innen 8.mai på bot.no. Turledere: John 
Tore Pedersen 913 05 487, John-Birger 
S. Holtmo 909 79 335, Ann-Helen 
Arntsen 482 82 199 og Wiktor Berg 
917 78 885.

25.–27. mai: Tåkeheimen (1073 moh) 
– på ski over Svartisen ****
Vårskitur til den spektakulære hytta 
Tåkeheimen, som er kåret til den mest 
utilgjengelige DNT-hytta i Norge. Men 
la deg ikke skremme av det, vi kan 
veien og leder deg trygt fram til målet! 
Påmelding på bot.no innen 22. mai. 
Maks 12 deltakere. Turledere: Bjørnar 
Nystrand 970 92 736 og Øystein 
Rushfeldt 950 09 621.

24. januar, 7. februar og 7. mars: Beeper-kvelder
Bli kjent med sender/mottaker («skredsøker») og hvordan bruke den. 
Innholdet de tre kveldene vil være likt, så du trenger bare å delta på en av 
dem. Kvelden starter med en kort teoriøkt med gjennomgang av hvordan en 
sender/mottaker virker, deretter praktiske øvelser med enkel søking, og søk 
med flere begravde enheter. Vi møtes på Bestemorenga eller Maskinisten, 
avhengig av snøforholdene, kl 19.00 og holder på til ca 21.00. Beskjed  
sendes ut til de som er påmeldt på bot.no, og det koster ingen ting å delta! 
Koordinator: Eirik Vevelstad, 991 50 628, epost: eirikfalk@yahoo.no

9.–11. februar: NF Grunnkurs skred alpint 
Skred er en fare for alle som driver med bratt skikjøring, og dette kurset 
skal bidra til at skikjørere ikke blir tatt av skred gjennom kunnskap og inn-
sikt i skredfaktorene terreng, snødekke, vær, og den menneskelige faktor. 
Kunnskap om turplanlegging, veivalg og risikoreduserende atferd i skred-
terreng blir en naturlig del av kurset, og arbeidsformen består av teori, 
øvelser og diskusjoner. Det legges opp til teorikveld fredag og toppturer 
lørdag og søndag. Kursavgift: kr 1500,-/kr 2000,- (medlem/ikke-medlem). 
Maks 12 deltakere. Påmelding på bot.no innen 1. februar. 
Kursholdere er Eirik Vevelstad 991 50 628 og en til.

Onsdag 14. mars: Ambassadørkurs 
Er du nysgjerrig på BOT/DNT og lurer på hva som må til for å bli turleder? 
På dette kurset får du svar på det, og det er i tillegg det første steget i DNTs 
kursstige for å bli turleder. Kurset finner sted på Fylkeshuset (kantina i 
1. etg) kl 17.30-21.00, med fruktpause underveis. Det er ingen kursavgift, 
men det forutsettes at deltakerne hjelper til på minst ett arrangement eller 
med en dugnadsoppgave i løpet av 2018. Påmelding på bot.no innen 
12. mars. Kursholdere er Eirik Alst 908 54 928 og 
Bjørnar Nystrand 970 92 736. 

29. mai og 31. mai–3. juni: Brekurs blåis
Kurset fokuserer på ferdsel på blåis, og gir teoretisk og 
praktisk kjennskap til bruk av tau, isøks og stegjern, 
sikringsmetoder og bevegelse i tau i blåisområder, samt rednings-
metoder ved fall i bresprekk. Kurset går over en kveld og tre dager, til 
sammen ca 30 timer, og arbeidsformen består av teori, øvelser og disku-
sjoner. Kursavgift kr 1800/2300 (medlem/ikke-medlem) som betales ved 
påmelding på bot.no innen 16. mai (maks 8 deltakere). Kursholdere: 
Eirik Vevelstad 991 50 628, epost: eirikfalk@yahoo.no og en til.

5. juni og 8.–9. juni: Kurs i bruk av kart og kompass, 
samt enkel GPS-bruk
Trenger du å lære om hvordan du bruker kart og kompass til å planlegge 
turer og navigere i terrenget? Da er dette kurset for deg! Det blir teorikveld 
på ukedag, og så blir det ut på tur i helga! Kurset har fokus på praktiske 
øvelser, og utvikling av egne ferdigheter. Kursavgift: 500 kr for medlem-
mer, 750 kr for ikke-medlemmer. Påmelding på bot.no innen 5. mai. 
Kursholder: Erlend Fjose 411 61 632 og Anders Westlund 900 85 806.
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Lørdag 20. januar: Topptur med 
innføring i skred og rutevalg
Lett tur som er godt egna for nybegyn-
nere, og som vil ha ei lita innføring i 
skred og rutevalg. Turmålet blir lagt til 
et nærliggende fjell med forhold som 
passer for turens mål. Oppmøte ved 
Shell HUMØR-senteret kl. 9.00 for  
felles kjøring til startpunkt, og regner 
med å bruke hele dagen. Info/påmel-
ding på bot.no innen 16. januar. 
Turledere Kristoffer Olofsson 
452 82 852 og en til.

Søndag 11. februar: Topptur med 
innføring i skred og rutevalg
Lett tur som er godt egna for nybegyn-
nere, og som vil ha ei lita innføring i 
skred og rutevalg. Turmålet blir lagt til 
et nærliggende fjell med forhold som 
passer for turens mål. Oppmøte ved 
Shell HUMØR-senteret kl. 8.00 for  
felles kjøring til startpunkt, og vi regner 
med å bruke hele dagen på tur.  
Info/påmelding på bot.no innen  
7. februar. Turledere. Anders  
Nordgaard Dahle 478 64 783 og 
Espen Thue Olsen 481 42 256

10.–11. mars: Helgetur med  
overnatting i Sørfold
Skiturer i dette området byr ofte på 
første klassesskikjøring med lett nysnø! 
Vi møtes ved Shell Humørsenter for 
felles avgang lørdags morgen kl 9.00, 
og drar rett på skitur. Etter en lang fin 
dag i fjellet, tar vi inn på Kobbelv verts-
hus for en treretters middag og overnat-
ting. Søndag drar vi selvfølgelig på tur 
igjen! Pris pr pers kr 1140,-. 
Mer info/påmelding på bot.no innen 
6. mars. Maks 10 deltagere. 
Turledere: Kenneth Ovesen 911 18 381 
og Eirik Alst 908 54 928.

28. mars–1. april: LoVe Camp 
på Senja
DNT fjellsport tar deg med til årets 
topptur i vakre Senja! Her har vi 
basecamp på nydelige Kråkeslottet på 
Bøvær, og utforsker Senja, som er ei 
stor øy som byr på mange skimulig-
heter. For å være med på en tur som 
dette forutsettes det at du har tatt skred-
kurs og har erfaring med å ferdes i bratt 
terreng, men vi lover at det blir magisk! 
Info om reise, overnatting, utstyr og 
påmelding finner du på bot.no. 
Turleder: Esten Skullerud 915 24 648.

6.–8. april: Toppturhelg i Beiarn
Oppmøte på HUMØR-senteret kl 17.00 
for felles kjøring inn til  Beiarn Lodge, 
hvor vi skal bo denne helga. Planen for 
helga er rett og slett å gå toppturer i 
området lørdag og søndag! Det vil bli 
en egenandel for for de som skal være 
med på ca 600 kr, og dette dekker to 
overnattinger, seng og ettervask av 
hytta. I tillegg kommer turavgift på 
100/200 kr (medlem/ikke-medlem). 
Mer info/påmelding på bot.no innen 
28. februar. Turledere: Anders 
478 64 783 og Espen Thue Olsen 
481 42 256.  

13.–15. april: Mistfjorden basecamp 
Da er det klar for årets camp i Breivika! 
Skikjøring i storslåtte omgivelser, blant 
fjell over 1000 meter, med start fra  
fjæra! Lange dager med skikjøring, og 
bål og hygge på kvelden. Overnatting 
skjer i egne telt, og alle besørger selv 
sin egen mat og drikke. Båtskyss fra 
Festvåg til Breivika og tilbake igjen 
kommer utenom turavgift. 
Info/påmelding på bot.no. Turledere: 
Kenneth Ovesen tlf 911 18 381, 
Eirik Alst 908 54 928 og Dag Olsen.

Lørdag 28. april: Flertoppstur i 
Valnesfjord
Oppmøte ved Shell HUMØR-senteret 
kl. 9.00 for felles kjøring til parkering 
ved Kvalhornet. Målet er å komme 
opp på Kvalhornet, Nordre Nattmåls-
tuva og Eiteråskartind, men nydelige 
nedkjøringer og knall stemning! Vi 
regner med å være tilbake i Bodø etter 
kl. 19.00, og på turen er det tidvis bratt 
nedkjøring, så denne turen er avhengig 
av gode forhold både vær og skred-
messig. Mer info/påmelding på bot.no 
innen 10. april. Turledere Kristoffer 
Olofsson 452 82 852 og Emil Jenssen 
995 18 736. 

DNT FJELLSPORT BODØ
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Foto: Bente Sunde

Våre turer går til de fineste toppene, inn i de mørkeste grottene, over de vakreste isbreene og bortover de åpneste 
viddene. Du trenger ikke være blant de mest veltrente og dristige for å delta, men du må ha lyst til å møte noen 
utfordringer og leke litt ute i naturen vår. DNT fjellsport Bodø er godkjent kursarrangør gjennom Norsk Fjellsport-
forum og arrangerer ulike kurs hvert år. Våre arrangementer er åpne for alle og vi håper at du blir med oss på tur!
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Barnas Turlag BODØ

Søndag 10. desember: Mørketidstur 
til naustet
Adventstida er stemningstid, og vi 
gå en lys-i-mørket-tur til Naustet ved 
Soløyvannet. Oppmøte på p-plassen 
ved Mørkvedmarka Skole kl 13.00. 
Velkommen til en søndagstur med 
senkede skuldre og god stemning. 
Kontaktpersoner: Evy 911 67 027 og 
Marie 971 62 826

Tirsdag 26. desember: Romjulstur til 
Tussvatnet
Tradisjonen tro blir det andre juledags-
tur til Tussvatnet for alle aldre og alle 
turgrupper i BOT. Vi går fra parke-
ringsplassen på Arlia, enten til fots eller 
på ski, avhengig av vær og føreforhold. 
Det er ca 3-4 km hver vei, og vel fram-
me blir det  kaffe, gløgg og pepperkaker 
for kr 20 (familie kr 50). Ta med egen 
kopp, og kom når det passer for deg. Vi 
kan tipse om at nissefar bruker å stikke 
innom rundt kl 13.00.

Søndag 21. januar: Kom deg ut-dag og 
utebursdag for DNT som blir 150 år!
I 2018 feirer DNT 150 år, og det er 
klart vi skal være med på arrangere 
Norges største utebursdag! Vi håper 
akkurat du blir med i bursdag for å 
feire oss i Maskinisten fra kl 12.00 og 
utover! Det blir aktiviteter i området, 
og de som vil kan avslutte dagen med 
fakkeltur til Keiservarden sammen med 
andre turgrupper i BOT kl 16.00. 
Kontaktpersoner: Marie 971 62 826.

Lørdag 3. februar: Aketur til 
Hunstadtoppen 
Turen starter ved Hunstad barne-
skole lørdag kl. 11.00, og vi går i samlet 
flokk opp til Hunstadtoppen. Krysser 

 fingrene for fint vintervær, så ta med 
akebrett til små og store og bli med! 
Etterpå fyrer vi bål og koser oss ved 
gapahuken i Hunstadlia. Kontaktperso-
ner: Gudrun Mjaaland 911 04 171 og 
Ida Nova 940 50 045. 

Onsdag 14. februar: 150 lys - med 
Turbo
DNT feirer 150 år, og vi skal på tur hvor 
vi skal følge 150 lys for å komme til 
leirplassen. Vel framme lager vi koselig 
stemning, fyrer bål og spiser kvelds-
maten i skinnet fra flammene. Mer info 
om tid og sted kommer på hjemme-
siden vår, bot.no og på Facebooksiden 
Barnas Turlag Bodø, så følg oss gjerne 
der! Kontaktpersoner: Ragnhild 
975 84 922 og Elianne 952 87 577. 

24.–25. februar: Snøhuletur
Å overnatte i snøhule er spennende, og 
nå har du sjansen til å bli med på det! 
Du må være godt vant til å være på tur 
i kaldt vær, og ha erfaring fra vinter-
friluftsliv, samt ha godt utstyr som  
holder deg varm både dag og natt. 
Aldersgrense: 7-10 år. Mer info finner 
du på bot.no. Kontaktperson Magnus 
Skogmo 413 28 065.

Søndag 25. februar: Dagstur til 
snøhule leir
En liten gjeng barskinger har overnattet 
i snøhule, og vi drar på dagstur inn til 
leiren deres for å sjekke ut hula og se 
hvor de har sovet. Vi utforsker, aker, 
fyrer bål og spiser før vi vender nesen 
hjemover igjen. Tid og sted kommer 
på Facebooksiden vår, Barnas Turlag 
Bodø, når det nærmer seg! Kontakt-
person: Gudrun Mjaaland 911 04 171.

Søndag 4. mars: Skitur til 
Sørfjorden
Vi møtes ved Vatnvatnet, på parke-
ringsplassen før Vatnet gård, kl 11.00. 
Når vi kommer til Sørfjorden tenner vi 
bål og koser oss. Turen er 10 km tur/
retur, så denne turen passer kanskje 
best for de største medlemmene i 
Barnas turlag. Kontaktpersoner: 
Evy Sundsfjord 911 67 027 og 
Ida Nova 940 50 045.

Tirsdag 6. mars: Pulktur på 
Vatnvatnet
Oppmøte kl 11.00 på parkeringsplassen 
ved Vatnet gård ca 4 km fra Hopen. 
Terrenget er lettgått og stort sett flatt, 
og før vi snur finner vi en fin plass å 
ha bål og matpause. Ta gjerne kontakt 
i forveien hvis du vil være med, så får 
jeg gitt beskjed hvis det blir endring i 
 planene. Kontaktperson: Moira Strand 
Hutchinson 472 92 324 og Eirun.

17.–18. mars: Påskeoppvarming til 
Tverrbrennstua
Det er en uke til påske, og vi varmer 
opp med hyttetur til Tverrbrennstua! 
Dette er en hytte som ligger ca 2 km 
fra parkeringsplassen på Beiarfjellet, så 
det er overkommelig for de aller fleste. 
Vi møtes på parkeringsplassen kl 12, og 
går sammen inn til hytta. 
Kontaktperson: Gudrun 911 04 171 og 
Evy Sundsfjord 911 67 027.

Vi inviterer til bål, aking, lek i snøen, hyttetur og trivelig selskap for store og små! Barnas Turlag er for barn fra  
0 til 12 år og deres familie/turfølge. I selskap med andre familier blir ofte turen både sosial, hyggelig og lærerik, 
og vi drar hjem med både kakaobart og et smil om munnen, med nye venner for både store og små. Er det noe 
du lurer på i forhold til turene, send en melding eller ring kontaktpersonen for den enkelte tur, så finner vi ut av 
det. Velkommen ut på tur med oss!

Turer for barn og familie 

19.–21. februar: Vinterleir for 
10–13-åringer (4.–7. trinn)
Har du planer for vinter ferien? 
Bli med på noen trivelige dager 
på Lønsstua sammen med oss! 
Vi tar toget opp mandags formid-
dag, og bruker dagene på fjellet 
til ski og aking, tur, isfiske, litt 
snøbading og selvfølgelig kos 
på hytta med god mat, kortspill 
og fyr i ovnen.  Begrenset antall 
plasser og rabatt for medlemmer. 
Informasjon og påmelding 
kommer på bot.no. 
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Tirsdag 20. mars: Pulktur i 
Fridalen
Oppmøte på parkeringsplassen ved 
enden av veien i Fridalen (ikke Helse-
sportssenteret) kl 11.00. Vi går så langt 
vi komme og finner en fin plass for å 
nyte sola og lage bål. Ta gjerne kontakt 
i forveien hvis du vil være med, så får 
jeg gitt beskjed hvis det blir endring i 
planene. Kontaktperson: Moira Strand 
Hutchinson 472 92 324 og Eirun.

Søndag 8. april: Skitur til 
Furumoen
Oppmøte på parkeringsplassen på Heia 
kl 11.00. Turen går oppover 2,5 km i 
fin løype til Turen passer for barn fra 
ca fire år og oppover. Vi lager bål, så 
ta gjerne med noe å varme på bålet og 
evt en vedkubbe hvis du har. Kontakt-
person: Espen Sanden 481 17 887 og 
Sigurd.

Søndag 22. april: Fisketur med Faxsen
Bli med på fisketur i en 100 år gammel 
båt! M/K Faxsen tar oss med ut i Bodøs 

skjærgård hvor vi kan prøve fiske-
lykken, kanskje får vi se havørna eller 
nyte vårsola i ansiktet fra bølgene blå? 
Oppmøte nedenfor Stormen biblio-
tek kl 12.00. Det er naturlig nok litt 
begrenset med plass om bord, så husk å 
meld deg på innen 18. april på bot.no. 
Kontaktperson: Marie 971 62 826. 

Barnas Turlag 
GILDESKÅL
Søndag 19. november: Tur til 
Bakåsen
Vi møtes kl 13.00 i Bakåsen, og koser 
oss sammen med medbrakt mat og bål. 
På denne turen er vi så heldige å få 
besøk av Sør-Salten Ornitologiske 
Forening, og skal sette opp noen fugle-
kasser som vi skal følge opp til våren. 
Turleder Anne-Grethe Kristiansen 
416 37 062.

Søndag 3. desember: Julegran-
tenning ved Storsteinan
Vi inviterer store og små til hyggelig 
familiearrangement klokken 18.00. Det 
blir koselig stemning med bål, julesang 
og kanskje kommer nissen med gaver 
i sekken? Gratis saft, kaffe og pepper-
kaker til alle. Turledere: Anne-Grethe 
Kristiansen 416 37 062, Cathrine 
Festvåg, Lin Renee Sakariassen og 
Annabell Kroknes.

Søndag 21. januar: Kom deg ut-dagen
Vi drar til Bakåsen kl 12.00, og håper 
og tror på snø, så da satser vi på lek 
med alt som hører snøen til! Vi lager 
bål, så det er mulig å ha med grillmat 
i sekken, og ellers vil vi anbefale både 
varm og kald drikke i tillegg til mat. Er 
det noe du lurer på kan du kontakte oss 
via Barnas Turlag Gildeskåls Facebook-
sider, og her vil det også legges ut info 
i forkant av turen dersom det skulle bli 
endringer. 

April/mai: Oppfølging av 
fuglekassene i Bakåsen
Vi finner en fin vårdag og tar turen 
tilbake til Bakåsen for å se om det er 
noen som har flyttet inn i fuglekassene 
vi hengte opp i vinter! Vi har ikke satt 
opp dato enda, men ser an værmelding 
og føre når det nærmer seg. Følg med 
på Facebooksidene våre, Barnas Turlag 
Gildeskål, så legger vi ut info der! 

Søndag 1. april: Påmelding til 
sommerleir åpner
Vår populære sommerleir på 
Gjælentunet arrangeres i uke 
27 (2.–6. juli), og er for alders-
gruppa 10–13 år (4.–7. klasse). 
Vi tilbyr varierte aktiviteter i 
frisk luft, har voksne turledere 
og garanterer god stemning! 
Begrenset antall plasser og rabatt 
for medlemmer. Mer informa-
sjon og påmelding på  på bot.no.
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Foto: Ida Johanne Nova

Sprek på forsikring! 
Kontakt Gjensidige i Storgata 54 i Bodø
eller på tlf 915 03 100

Foto:Marie Stabell Pettersen
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Barnas Turlag MELØY
Søndag 10. desember: Tur til 
Knutbu, Mosvoldskaret 
Oppmøte kl 12.00 på p-plassen i nord-
sida av dalen. Ta med mat og drikke, 
gjerne grillmat. Samarbeid med Barnas 
Turlag Meløy. Turledere: Åge Magnus-
sen 907 96 782, Alfred Andreassen 994 
51 434 og Silje Brevik 934 39 663.

Torsdag 28. desember: Romjulstur til 
Lavold (turløypa), Engavågen 
Oppmøte ved coopen kl 12.00, så går 
vi sammen til Lavold og koser oss med 
bål og grilling. Samarbeid med Barnas 
Turlag. Turledere: Silje Brevik 934 39 
663 og Ola Loe 469 63 142.

Søndag 28. januar: Skøytedag på 
Neverdalsvatnet 
Vi håper på sikker og god is denne 
dagen, og legger opp til lek og moro 
på isen for store og små, og grilling i 
grillkåta underveis. Oppmøte parke-

ringsplassen ved Neverdalsvannet kl 
12.00. Samarbeid med Barnas Turlag. 
Turledere: Åge Magnussen 907 96 782 
og Stian Bjørklund 922 15 002.

Søndag 11. februar: Kom deg ut 
dagen i akebakken på Reipå 
Vi møtes kl 12.00 ved akebakken på 
Reipå og håper på en strålende dag ute, 
med aking, ski, bål, grillmat og  hyggelig 
selskap! Ta med mat og drikke for 
dagen, og gjerne akebrett/ski og et  
sitte underlag slik at du slipper å bli kald 
i rumpa. Turledere: Thomas Sæle 
971 05 964 og Silje Brevik 934 39 663.

Søndag 10. mars: Akedag i bakken 
ved Lavold, Engavågen 
Oppmøte ved coopen kl 12.00 med mat 
og drikke i sekken, og akebrett på slep! 
Trivelig familiedag i samarbeid med 
Barnas Turlag. Turledere: Thomas Sæle 
971 05 964 og Silje Brevik 934 39 663.

Søndag 15. april: Skidag ved  
skianlegget i Bjærangen 
Vi møtes ved skibua kl 12.00 for en dag 
med skilek i bakken, og evt en skitur 
innover dalen i turløypa for de som vil 
det. Eller slegger vi opp til grilling og 
sosialt samvær. Turledere: Sverre 
Birkelund 986 17 466 og Silje Brevik 
934 39 663.    

Søndag 21. januar: 150-årsdag med 
fakkeltog
DNT feirer 150 år i 2018, og på stiftel-
sesdagen skal det arrangeres «Norges 
største utebursdag» over hele landet. 
Her i Bodø er arrangementet lagt til 
Maskinisten, og går fakkeltog sammen 
med andre turgrupper fra BOT kl 16.00 
fra p-plassen. Kom gjerne før også, da 
det er familiearrangement fra kl 12.00.

Tirsdag 20. februar: Tussvatnet *
Lett tur til gapahuken ved Tussvatnet. 
Oppmøte på p-plass ved Arlia (Soløy-
vannsveien) kl 10.30. Turledere: 
Karen Sandberg 994 46 171 og Trond 
Flateby 900 19 495.

Tirsdag 6. mars: Heia – Erlingbu – 
Rundvannet **
Oppmøte på p-plassen på Heia/ Sand-
jorda kl 10.00. Vi følger løypa til Erling-

bu, og fortsetter i rolig tempo innover 
mot Rundvannet. Turledere: Jan Olaf 
Mørkved 901 32 425 og Jan Melå. 

Tirsdag 13. mars: Valnesfjord *
Lett tur i oppkjørte løyper fra p-plass i 
Fridalen og innover mot Sætervatnet. 
Opp møte i Maskinisten kl 10.00 for sam-
ordning av kjøring i privatbiler. Påmel-
ding til Magnar innen mandag 12. mars. 
Turledere Magnar Haslerud 975 94 806 
og Karen Sandberg 994 46 171.

Tirsdag 20. mars: Vatn Vatnet – 
Sørfjorden * 
Tur på ski i slakt og lettgått terreng fra 
Vatn-Vatnet til Sørfjorden, 10 km tur/
retur. Oppmøte i Maskinisten 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.

10.–12. april: Saltfjellet **
Vi tar toget til Lønsdal, overnatter på 
Lønsstua og går dagsturer i området 
Kjemåga/Dybendal, før vi returnerer til 
Bodø med toget torsdag ettermiddag. 
Maks 15 deltakere. Påmelding til 
Ragnar innen 6. april. Turledere: 
Jenny og Ragnar Johansen 416 95 577.

24.–26. april: Beiarfjellet **
Turen går til Tverrbrennstua, og med 
utgangspunkt i hytta tar vi turer i  
området. Samordning av kjøring avtales 
i forkant av turen. Maks 8 deltakere. 
Påmelding til Jan Olaf innen 20. april. 
Turledere: Jan Olaf Mørkved 901 32 425 
og Karen Sandberg 994 46171.

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.
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Fredag 15. desember: S`morestur i 
Maskinisten
Gimme some more! Vet du hva verdens 
beste båldessert er? Bli med på tur og 
finn det ut! Ta gjerne med grillmat, vi 
stiller med gratis gløgg, deilig båldessert 
og julestemning. Oppmøte p-plass ved 
Maskinisten kl. 18. Turleder Sara 
481 40 323 eller Ida 954 03 452.

Torsdag 28. desember: 
Romjulsgrotting
Har du utforskertrang og stå-på-vilje? 
Da må du bli med til Borisgrotta! Den er 
lita, morsom og har varierte passasjer og 
ganger. Du trenger klær som tåler røff 
behandling, støvler, hjelm og hodelykt 
(de to siste kan lånes av oss). Avreise fra 
Bodø kl. 9. Mesteparten av dagen  
brukes på tur. Maks 8 deltakere.  
Turleder Anders 900 85 806 og 
Petter 990 38 066. 

Søndag 14. januar: Mørketur til 
Sørfjorden
Naturopplevelsen man får av å vandre 
ute i mørket er unik. Spenn på ski og 
gjør klar hodelykt til en spennende mør-
ketur. Ta med niste, og gjerne noe varmt 
å drikke. Behov for skyss? Meld fra ved 
påmelding på nett. Avgang fra p-plass 
nedenfor Vatnlia Leirskole kl. 15. 
Turleder Ida 954 03 452 eller Sigrid 
477 08 065.

Søndag 21. januar: Hundeslede i 
Maskinisten
Snøen piskes opp fra bakken, og foran 
deg raser sterke, firbeinte motorer. 
DNT fyller 150 år og vi sørger for 
storslått feiring i Maskinisten denne 
dagen, sammen med flere av våre andre 
turgrupper. Mer info kommer på nett 
når det nærmer seg. Turleder Aslak og 
Susanne 979 67 290.

Torsdag 8. februar: Skøytetur 
Ta med skøyter og godt humør, og møt 
oss på p-plassen ved Turisthytta kl. 18. 
Noe å sitte på samt litt varm drikke i 
sekken kan være lurt. Vi gleder oss! 
Turleder Jakob 959 35 629.

2.–4. mars: Alpintur til Sulis
Denne helga vil du ikke gå glipp av! 
På dagtid kjører vi oss støle i bakken, og 
på kvelden koser vi oss med god mat og 
masse snop. Begrenset antall plasser, 
så her er det lurt å være tidlig ute med 
påmeldingen! Følg oss på Facebook 
for mer info. Kontaktperson: 
Elin 900 12 477.

Mandag 12. mars: S`morestur til 
Soløyvannet
Vi får aldri nok av knitrende bål og 
kos! Denne turen passer spesielt for 
VGS-elever og studenter. Vi møtes ved 
Mørkvedmarka skole kl. 18, og rusler i 
løype innover mot en fin gapahuk. 
Gratis turmat og kakao. Turleder Sara 
481 40 323 eller Ida 954 03 452.

13.–15. april: Helgetur i Sulisfjellet
Villmarksfølelsen venter! Med ski på 
beina og godt mot i sekken går turen 
til Ny-Sulitjelmahytta fredag, videre til 
Calaveshytta (via Lomihytta) på lørdag 
og tilbake til bilene på søndag. Med 
andre ord en skikkelig rundtur i Sulis-
fjellet! Turen krever at du er i normalt 
god form, at du er vant til å gå på ski og 
kan gå et stykke med stor sekk. 
Vi ordner fellesmiddag på lørdag, ellers 
tar du med egen mat. Turleder Halvor 
473 56 649 og Jakob 959 35 629.

TURER FOR UNGDOM
Hvilken tur har du lyst til å bli med på? Vi skal kjøre ski, utforske grotter, dra på mørketur, lage skikkelig digg bålkos 
og mye annet spennende! Om ikke annet er nevnt er ungdomsturene forbeholdt 13-26 år. Lik oss på Facebook 
eller følg DNT ung Bodø på instagram for inspirasjon og turglede!

19.–21. februar: Vinterleir for 
10–13-åringer (4.–7. trinn)
Har du planer for vinter ferien? 
Bli med på noen trivelige dager på 
Lønsstua sammen med oss! 
Vi tar toget opp mandags formid-
dag, og bruker dagene på fjellet 
til ski og aking, tur, isfiske, litt 
snøbading og selvfølgelig kos på 
hytta med god mat, kortspill og fyr i 
ovnen.  Begrenset antall plasser og 
rabatt for medlemmer. Informasjon 
og påmelding kommer på bot.no. 

Søndag 1. april: Påmelding til 
sommerleir åpner
Vår populære sommerleir på 
Gjælentunet arrangeres i uke 27 
(2.–6. juli), og er for aldersgruppa 
10–13 år (4.–7. klasse). Vi tilbyr 
varierte aktiviteter i frisk luft, har 
voksne turledere og garanterer god 
stemning! Begrenset antall plasser 
og rabatt for medlemmer. 
Mer informasjon og påmelding på  
på bot.no.

Mai: lyst til å utforske vannet?
«Vannsport er gøy, og vi kjører 
både kajakkurs og har kjøpt inn 
egne SUP-brett du kan teste ut. 
Mer informasjon kommer når vi 
nærmer oss våren. Vi leier inn 
instruktører, og kursene fylles raskt 
opp så lik oss gjerne på Facebook 
for å få info om påmelding så tidlig 
som mulig.» 
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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 2018 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 

fredag kl 10.00-15.00 og torsdag kl 10.00-17.00. I tillegg blir det julesalg i Glasshuset 9. desember og på City Nord 

17. desember.    

En skattefri gave til BOT. I 2017 kan privatpersoner og firmaer gi mellom 500 og 25 000 kr i til BOTs Jubileumsfond 

(kontonr. 4609 09 02881), og kreve fradrag for beløpet på årets selvangivelse, forutsatt at du oppgir fødselsnummer. 

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 litteratursalen i Stormen 28. februar, 21. mars og 25. april. 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 

31. desember 2017.  

7-TOPPSTUREN 2018 – 3. JUNI

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.

DNT FYLLER 150 ÅR
I 2018 fyller altså DNT 150 år, og startskuddet for jubileumsåret går med «Norges største utebursdag» 

den 21. januar! Dette er stiftelsesdagen til DNT, og vi ønsker alle velkommen til å feire sammen med oss.

Utover året vil vi også finne på litt forskjellig for å markere jubileet, så følg med på hjemmesiden vår, 

bot.no og på Facebooksiden Bodø og Omegns Turistforening for mer info! 

SALTENKALENDEREN 2018

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! 
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God tur!

BOT har nr: 970918213


