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Bodø og Omegns Turistforening

VINTER  2018   / 2019
TURPROGRAM
TURUNGEN

Barnas Turlag Bodø

Hva er BARNAS TURLAG? 
Barnas Turlag er en turgruppe for barn fra 0 til 12 år og deres turfølge. 
Vi legger opp til varierte turer året rundt, og håper mange små og store 
har lyst til å bli med oss! Du trenger ikke mye turerfaring for å delta, 
bare klær etter vær og litt mat og drikke. På overnattingsturer kreves 
det selvfølgelig litt mer, men da kan du gjerne ringe kontaktpersonen 
for den enkelte turen hvis det er noe du lurer på. Turene blir gjennom-
ført (nesten) uansett vær, og foreldre er selv ansvarlige for egne barn 
på tur, selv om alle passer litt på hverandre.

Bodø og Omegns Turistforening (BOT) er en del av paraplyorganisa-
sjonen Den Norske Turistforening (DNT) hvor Barnas Turlag er en av 
flere turgrupper. Medlemskapet for barn koster 130 kr pr år, og dersom 
hele familien har lyst til å bli medlemmer kan vi anbefale å bli familie-
medlem. Det koster 1250 kr pr år, og gjelder to voksne og alle ungene 
i familien (helt til de er 26 år faktisk!), så lenge de har samme adresse. 
Er du medlem får du selvfølgelig en rekke fordeler, som for eksempel 
at barn overnatter gratis på alle BOTs hytter til de er 12 år, du får 
turprogram tilsendt i posten to ganger i året, fortrinnsrett på turer og 
arrangementer med begrensede plasser (for eksempel muligheten til å 
melde seg på vinterleir/sommerleir en uke før ikke-medlemmene), og 
rabatt hos Sport Norge i Bodø. For info om BOT, Barnas Turlag og for å 
evt melde deg inn, kan du klikke deg inn på bot.no. 
 

Barnas Turlag Bodø på Facebook 
For å nå raskt ut til mange bruker vi Facebooksiden vår en del. 

Der minner vi om turer, gir beskjeder om endringer og poster koselige 
bilder innimellom. Søk gjerne opp Barnas Turlag Bodø og følg oss der for 
å være oppdatert! Barnas Turlag i Gildeskål og Meløy har egne Facebook-
sider, og dere er selvfølgelig velkommen også på deres turer. 

Styret i Barnas Turlag svarer gjerne dersom det er noe du 
lurer på: 
Gudrun Mjaaland 911 04 171 gmjaaland@gmail.com
Ida Johanne Nova 940 50 045 ida.nova@hotmail.com
Ragnhild Olsen 975 84 922 ragnhild.april@gmail.com
Elianne Einarsen 952 87 577 ellie.einarsen@gmail.com
Moira Hutchinson 472 92 324 moiraylva@hotmail.com

Lag TURMAT med

Kanelbol le på bål
Dette er en hit som vi stadig kommer 
tilbake til når vi er på tur, og den smaker 
ekstra godt i varmen fra et bål med en 
kopp kakao eller kaffe til!   

DU TRENGER:
500 g mel (bruk gjerne litt grovt mel)
2 ts bakepulver
5 ss sukker
1 ts salt
1 dl matolje
Ca 2 dl lunkent vann
En boks med sukker og kanel blandet sammen

OPPSKRIFTEN ER ENKEL:
Bland det tørre. Spe med vann og olje til deigen har god konsistens 
og er lett å trille. Form en klump deig til en pølse og tvinn denne 
rundt en pinne, og så kommer selve trikset! Rull pinnebrødet i 
sukker og kanel-blanding før du steker det langsomt over glørne 
på bålet. Når det er sukker utenpå må du være litt ekstra forsiktig 
med varmen for at det ikke skal bli svidd. Hold det i bevegelse ved 
å rulle sakte på pinnen til brødet er gjennomstekt (da slipper det 
pinnen når du drar den forsiktig ut). Spis og nyt! 

Tips: Du kan også tvinne deigen rundt en pølse på spidd slik at 
det blir «pølse i slåbrokk», eller kna litt ost eller andre smaks-
tilsetninger inn i deigen. Så her har man både lunsj/middag og 
dessert i en og samme deig! 
  

LYKKE TIL, OG GOD TUR!

Ute på tur er det alltid godt med mat som er laget på bål. 
Her kommer en enkel og god oppskrift du kan prøve neste 
gang du er på tur!  

Det gis ut eget barneturprogram for Gildeskål, Meløy og Saltdal 
som alle bodøværinger også kan plukke turer fra. Se bot.no

NB: programmet utarbeides såpass lenge før slik at vi ber deg 
sjekke om det forekommer endringer via www.bot.no og/eller 

Facebook-gruppa vår noen dager før den aktuelle turen. 

Bli familiemedlem i DNT!
Det betyr en pris og en faktura – for hele familien.
 
Til dere som er medlem allerede:
Gå inn på www.dnt.no/minside og oppgrader til familiemedlemskap. 
Da kan dere også legge til så mange familiemedlemmer som dere  
ønsker, uten at det blir dyrere.
 
Til nye medlemmer:
Gå inn på dnt.no/medlem og meld inn hele familien.
Da får dere medlemskort for 2018 til hele familien i posten.
 
Pris og nyttig info:
- Familiemedlemskap i BOT koster kr 1250,- for hele familien.
- Tilbudet gjelder husstandens barn og inntil to voksne over 26 år
- Familien må ha samme adresse
- Alle får hvert sitt medlemskort
- Barna får tilsendt en velkomsthilsen

Foto: Elianne Einarsen

Foto: Andre Marton Pedersen



Mandag 25. februar: Skøytetur på Norsia
På Nordsia finnes det mange små og store vann som er kjempefine 
å gå på skøyter på, med mektige fjell på alle kanter. Dette kan bli en 
magisk ettermiddag med bål og skøyter, så ta med varme klær, et sitte-
underlag, mat og drikke, og bli med! Hvordan vær og vind har vært 
de siste dagene og ukene avgjør hvilket vann som har best skøyteis, 
så vi bestemmer oss like før turen hvor vi drar, og legger det ut på 
Facebook-siden vår. Vi møtes på Grendehuset på Skaug kl 17.00, og 
kjører vi sammen til ettermiddagens tilholdssted. 
Turleder: Marie 971 62 826.

4.-6. mars: Vinterleir for 10-13-åringer (4.-7. trinn)
Har du planer for vinterferien? Bli med på noen trivelige dager på 
Lønsstua sammen med oss! Vi tar toget opp mandags formiddag, 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 medlemspris, samt at påmeldingen 
åpner for medlemmer 7. januar, og for 
ikke-medlemmer 14. januar. 
Informasjon og påmelding på bot.no. 

Søndag 17. mars: Skileiktur i Fridalen
Oppmøte på parkeringa i Fridalen (ikke helsesportssenteret) klokka 
11.00. Vi går over Fridalselva og følger godt preparert løype mot 
Familiedalen. Her fyrer vi i bålet (ta gjerne med en vedkubbe eller to), 
og her fins mange fine steder å lage akebakke, ha litt skileikaktiviteter, 
nyte sola og være sammen. Ta med varme klær, sitteunderlag, mat og 
drikke, og selvfølgelig godt humør! Turledere: Elianne 952 87 577 og 
Ragnhild 975 84 922.

30.-31. mars: Påskeoppvarming og isfisketur til Vatnvatnet
Vi legger turen til Vatnvatnet og håper på å få en god påskestemning i 
vårsola. Hvis isforholdene er fine lager vi hull og håper på god fangst, 
men koser oss uansett med bål og aking! Vi tar med noen ekstra isbor 
og fiskestenger, men håper så mange som mulig tar med det fiskeut-
styret som de selv ønsker og trenger. Ta også med bålmat/matpakke og 
varm drikke. Det er også mulighet for aking i akebakke ved leirplas-
sen, så ta gjerne med akebrett. Turen passer både store og små, da det 
bare er noen hundre meter å gå. Vi møtes kl. 12 på parkeringsplassen 
som ligger like ved Vatnet Gård. Turledere: Gudrun 911 04 171 og 
Moira 472 92 324.  

Søndag 28. 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 fiskelykken, kanskje får vi se 
havørna eller nyte vårsola i ansiktet fra bølgene blå? Ta gjerne med 
egen fiskestang, og pakk sekken med matpakke, drikke (gjerne noe 
varmt) og varme klær. Husk redningsvest til barna (kan lånes på 
brannstasjonen), det er til de voksne ombord hvis du ikke har selv. 
Oppmøte nedenfor Stormen bibliotek kl 12.00. Turen vil vare ca 3 
timer, og det er naturlig nok litt begrenset med plass om bord. 
Påmelding innen 21. april på bot.no. Turledere: Elianne 952 87 577.

Søndag 28. april: Grottetur til Lønngangen
Bli med på et spennende grotteeventyr! Lønngangen er ei karstgrotte 
hvor vann og is har gravd ut fascinerende formasjoner i fjellet. Grotta 
er ca 300 m lang, og man kan gå oppreist hele veien. Den passer fint 
for barn fra ca. 4 år og oppover. Det finnes også flere små huler og 
ganger i fjellet som kan utforskes. I tilfelle regn benytter vi oss av 
bålplass under tak utenfor grotta. Ta med klær som tåler å bli skitne, 
hjelm (sykkelhjelm fungerer fint), hodelykt og noe å spise. Vi møtes 
på Forstranda i Gildeskål kl 12 (ca 1,5 t kjøring fra Bodø), og går 
sammen 30 meter fra veien og opp til grotta. Påmelding på bot.no 
innen 26. april. Turleder: Moira 472 92 324

Lørdag 25. mai: Vårtur til Auvika
Auvika et populært turmål for barnefamilier, og vi håper mange vil 
legge turen sammen med Barnas Turlag denne lørdagen.  Om du vil 
ta med bøtte og spann til de minste eller om du tar med deg en fis-
kestang og prøver fiskelykken på klippene er helt opp til hver enkelt. 
Mulighetene er mange og det er bare fantasien som setter grenser 
på hva Auvika kan by på. Det blir bål, så ta med litt ved og det dere 
ønsker å spise og drikke.   Det er ca. 1,7 km å gå fra parkeringsplas-
sen på fin sti, men den er smal og tidvis humpete, så barnevogn går 
dessverre ikke. Vi møtes kl 11.00 på den nye parkeringen som ligger 
på høyda før man kjører ned til Mjelle. Turledere: Gudrun 911 04 171 
og Ragnhild 975 84 922.

Søndag 1. april: Påmelding til sommerleir åpner for 
medlemmer
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 medlemspris, samt at  
medlemmer får muligheten til å melde seg på en uke før ikke- 
medlemmer. Mer informasjon og påmelding på bot.no. 

Barnas Turlag 
Vinterturprogram 2018/2019

Onsdag 26. desember: Romjulstur til Tussvatnet 
Samarbeid med Turkomiteen i BOT. Start fra p-plassen på Arlia  
(etter hvert som vi kommer – ingen felles avgang), til fots eller på ski  
avhengig av føreforholdene, ca 3 km hver vei. Servering av kaffe,  
gløgg og pepperkaker kr 20 (familie kr 50). Ta med turkopp. Kaffen  
er klar kl 11.00. Nissen kommer kl 13.00. Turledere: Knut Storteig 
482 79197, Marit Sand Knutsen 928 13442, Ann-Elisabeth Szell  
992 58087.

Søndag 20. januar: Sol- og skøytedag på Rønvikfjellet
Sola har kommet tilbake, og vi håper på gnistrende kaldt vintervær og 
gode skøyteforhold! Oppmøte på p-plassen ved Turisthytta kl 11.00, så 
går vi sammen til et av vannene i nærheten for å spenne på oss skøy-
tene. Vi tenker å fyre bål, så ta gjerne med en vedkubbe og grillmat, 
noe varmt å drikke, og et sitteunderlag slik at du slipper å bli kald i 
rumpa. Turledere: Marie 971 62 826 og Ida 940 50 045.

Søndag 3. februar: Kom deg ut-dagen ved Skihytta
Den nasjonale turdagen har blitt en fast tradisjon, og i år treffes vi ved 
Skihytta. Her blir det bål, natursti, pinnebrød og besøk av Turbo fjell-
rev, så det er bare å pakke sekken og bli med på en trivelig søndagstur 
for hele familien. Vi holder fyr i bålet og fart i akebakken fra ca 12-14. 
Turledere: Ida 940 50 045, Marie 971 62 826 og Gudrun 911 04 171.

Lørdag 16. februar: Skredvettdag i Vestvatn
Skredvett kan gjerne læres tidlig, og vi inviterer til en dag i Vestvatn 
alpinanlegg med fokus på skred i samarbeid med DNT fjellsport Bodø 
og mange andre aktører. Det vil bli en skikkelig skifest med varierte 
aktiviteter, bål, aking, skileik og fokus på skredvett. Å kjøre på ski i 
barnebakken er gratis, og det er her Barnas Turlag vil ha sine  
aktiviteter. Turledere: Marie 971 62 826 og Gudrun 911 04 171.

HYTTENE VÅRE 
Bodø og Omegns Turistforening har mange hytter som du og familien kan 
låne. Hyttene er utstyrt med gass eller strøm  til koking, ved til oppvarming, 
samt kjøkkenutstyr og sengetøy. Det eneste du behøver ha med er lakenpose 
eller sovepose og mat. Her er noen av de nærmeste hyttene som er svært  
familievennlige. Alle hyttene, mer informasjon og kart finner du på vår 
hjemmeside www.bot.no.

Beiarstua
På en furumo på Tverrånes i Beiarn 
finner du Beiarstua. Hytta  ligger fint 
til like ved Tverråga og Beiar elva og 
er et godt utgangspunkt for dags-
turer i området eller  lengre turer inn 
på fjellet. Med vedfyrt badstue og 
bilvei helt fram er  hytta velegnet for 
helgeturer, særlig for barne familier. 

Her kan man la barna fiske i elva og avrunde dagen med fisk (eller 
pølse) grillet på bål. Sengene på to av rommene kan reserveres.

Gjælentunet
Gjælentunet er Bodø og Omegns Turist -
forenings nærmeste tilbud til Bodøs 
befolkning. Anlegget består av fire 
 hytter, noen uthus, naust og to båter 
og har landets lavest beliggende turist-
foreningshytte, Egnar  bua, to  meter over 
flomålet. Hovedhuset egner seg meget 
godt for skoleklasser, barnehager og  

grupper. Enga og  stranda ved Egnarbua er et yndet mål også for dags-
turer.

Lønsstua
Lønsstua er selve innfallsporten til 
fjelleventyret på Saltfjellet og ei 
 populær hytte blant alle typer bru-
kere. For noen er den innfallsport 
til turisthyttene inne på Saltfjellet 
eller over mot Sulitjelma. For andre 
er hytta helgeturmål med dagsturer 
i nærområdet. Hovedhytta er Bodø 
og Omegns Turistforenings største. 
Den sto ferdig i 1985, og har blitt 

populær å bruke også for barnehager, skoleklasser og andre grupper. 
Stor bruk gjorde at foreningen senere har bygd ei hytte til, Annekset, 
som sto ferdig våren 1999.


