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SENIORTURER
VINTER/VÅR 2022

GENERELL INFORMASJON 
Du behøver ikke å være medlem for å delta på våre turer, men 
det er hyggelig om du vil bli det. Medlemskap bringer med seg 
noen fordeler: Medlemmer slipper turavgift på dagsturer (ikke-
medlem betaler 60), får rimelig overnatting på DNT-hyttene i 
hele landet, og får medlemsrabatt flere steder. De får også tilsendt 
tidsskriftet «Fjell og Vidde» og DNTs årbok. Medlems-kontin-
genten for 2022 er 580,- om du er født i 1954 eller tidligere, eller 
er ufør. For andre er det 740,- og husstandsmedlem koster 405,- 

Bodø og Omegns Turistforening (BOT) har kontor i Sjøgata 
27, andre etasje. Tlf: 75 52 14 13. E-post: post@bot.no. Se også 
vår nettside: bot.no.

Når det er påmelding på nett, er det viktig at man følger alle 
stegene i påmeldingene, slik at du får en e-post om at du er 
påmeldt.

Tur til Sørfjorden Irene Margrethe Nilsen

Tirsdag 15. mars: Maskinisten – Skihytta
Turen er ca 10 km t/r og tar ca 3 - 4 timer. Vi følger skiløypa. 
Ta med mat, drikke, sitteunderlag og klær etter værforholde-
ne. Avgang fra P-plassen i Maskinisten kl 10.30. Påmelding 
på bot.no innen fredag 11. mars. Turledere: Magne Pedersen 
416 35 541 og Irene Margrethe Nilsen 909 41 357.

Tirsdag 22. mars: Hopen skistadion– Appelsinhaugen 
Turen tar ca 3 timer. Lett tur på ski eller til fots i oppkjørte spor 
fra skistadion i Hopen til gapahuken kalt Appelsinhaugen, 
hvor vi raster før vi snur nesen tilbake. Turen kan forlenges hvis 
vær - og føreforhold tilsier det. Ta med mat, drikke, sitteun-
derlag og klær etter vær og føreforhold. Påmelding til turleder  
Kjellaug innen mandag 21. mars. Avgang fra skistadion i 
Hopen kl 10.30. Turledere: Kjellaug Ellingsen 992 51 649 og 
Karl Johan Ellingsen.

29.-31. mars: Saltfjellet
Vi tar toget til Lønsdal, overnatter på Lønsstua og går dags- 
turer i rolig tempo i området Kjemåga/Dybendal før vi retur-
nerer med toget til Bodø torsdag ettermiddag. Turlederne ord-
ner med felles middag tirsdag og onsdag. Deltakerne tar med 
tørrmat. Maks 12 deltakere inkludert turledere. Påmelding  
på bot.no innen fredag 25. mars. Turledere: Knut Storteig, 
482 79 197 og Reidar Gabrielsen, 901 41 864.

Tirsdag 5. april: Heia – Skautuva
Turen er ca 13 km t/r og tar ca 6 - 7 timer. Start fra parkerings- 
plassen på Heia kl 10.00. Deltakerne må være i god fysisk 
form og med gode skiferdigheter. Ta med mat, drikke, sitte-
underlag og klær etter vær og føreforhold. Påmelding til bot.
no innen fredag 1. april. Turledere: Paul Bakke 905 97 114 og 
Reidar Gabrielsen, 901 41 864.

26.- 28. april: Beiarfjellet
Tur på ski til Tverrbrennstua som ligger to kilometer fra vei. 
Overnatting på hytta og turer i den vakre naturen i hyttas nær-
område. Turlederne ordner med felles middag tirsdag og onsdag.  
Deltakerne tar med tørrmat. Maks 12 deltakere inkl. turledere. 
Påmelding på bot.no innen fredag 22. april. Samordning av 
transport med bil. Kjører fra byen kl 10.00. Turledere: Knut 
Storteig, 482 79 197 og Reidar Gabrielsen, 901 41 864.

Tirsdag 3. mai: Fenes
Lett vårtur langs fjæra i Fenesområdet. Turen tar ca 3 - 4 timer. 
Ta med mat, drikke, sitteunderlag og klær/sko etter vær- og 
føreforholdene. Påmelding til turleder Helga Vik innen man-
dag 2. mai. Oppmøte ved Nordly grendehus kl 1030. Turledere: 
Helga Vik, 952 09 669 og Per Sundsfjord 959 97 876.



Foto: Irene Margrethe Nilsen.

Hei alle turglade. Vi har god oppslutning om sommer/høst 
turene. Positive og hyggelige deltakere som gjør turene  
veldig trivelige. Vi har registrert at flere er glade i litt  
«lange» turer.

Vinter/vår programmet er nå klart. Vi har lagt inn flere 
turer i år, og håper medlemmene setter pris på dette. Hvis 
snømangel - gjennomfører vi turene til fots og med brodder 
om nødvendig.

Medlemmene i seniorgruppen er – naturlig nok – varier-
ende mht helse og fysisk form. Vi blir alle eldre. Programmet 
inneholder derfor både korte og litt lengre turer slik at alle 
kan finne flere turer som passer med egne forutsetninger. 
Tidsforbruket som er satt i flere turer er ca. Tiden vil variere  
både med vær- og føreforhold samt deltakernes forutsetninger.

Takk til alle frivillige som har bidratt på forskjellige 
måter, slik at alle aktiviteter kan gjennomføres. Vi ønsker 
medlemmene velkommen til mange fine og hyggelige turer 
i et sosialt miljø!

Seniorkomiteen.

Tirsdag 18. januar: Bodøsjøen
Lett tur langs turstien ved Bodøsjøen. Turen tar ca 3 timer. Ta 
med mat, drikke, sitteunderlag og klær/sko etter vær- og føre-
forholdene. Påmelding til turleder Ninni innen mandag 1.1. 
Avgang P-plass ved Jektefartsmuseet kl 11.00. Turledere: Ninni 
Juliussen 952 21 802 og Anne Helgesen, 470 10 976.

Tirsdag 25. januar: Heia – Skihytta – retur
Turen er ca 10 km t/r og tar ca 3 - 4 timer. Ta med mat,  
drikke, sitteunderlag og klær/sko etter vær- og føreforholdene.  
Påmelding til bot.no innen fredag 21.1. Avgang P-plass på 
Heia kl 10.30. Turledere: Magne Pedersen 416 35 541 og Irene  
Margrethe Nilsen 909 41 357.

VINTER/VÅR 2022
TURPROGRAM 
SENIORGRUPPA 
BODØ

Tirsdag 1. februar: Hunstadtoppen
Tur opp til Hunstadtoppen. Turen tar ca 3 timer. Ta med mat, 
drikke sitteunderlag, klær og sko etter vær- og føreforholdene. 
Påmelding til turleder Inger Johanne innen mandag 31. januar.
Avgang parkeringsplass langs Hunstadringen ved Hunstad  
barneskole kl. 10.30. Turledere: Inger Johanne Mørkved,  
977 23 451 og Elin Kosmo 905 64 653.

Tirsdag 8. februar: Maskinisten – Hjorthammarløypa – 
Bestemorenga – Maskinisten.
Turen er ca 9 km og tar ca 4 - 5 timer. Ta med mat, drikke, 
sitteunderlag, klær og sko etter vær- og føreforholdene. Påmel-
ding til bot.no innen fredag 4. februar. Avgang fra Maskinisten 
kl 10.00. Turledere: Reidar Gabrielsen 901 41 864 og Trond 
Flateby 900 19 495.

Tirsdag 15. februar: Tussvatnet 
Lett tur til Tussvatnet. Turen er ca 6 km t/r og tar ca 3 - 4 
timer. Ta med mat, drikke, sitteunderlag og klær /sko etter 
vær- og føreforholdene. Påmelding på bot.no innen fredag 
11. februar. Avgang fra P-plass ved Arlia (Soløyvannsveien) 
kl 10.30. Turledere: Karen Sandberg, 994 46 171 og Norunn  
Følvik, 994 71 112.

Tirsdag 22. februar: Valnesvatnet
Lett tur på ski over Valnesvatnet og området rundt. Turen tar 
ca 4 - 5 timer. Ta med mat, drikke, sitteunderlag og klær etter 
værforholdene. Påmelding til bot.no innen fredag 18. februar. 
Oppmøte P-plass ved Valnesvatnet kl 10.30. Turledere: Hans 
Kristian Smines, 482 10 203 og Alester Hansen, 975 25 658.

Tirsdag 1. mars: Vatn-Vatnet – Sørfjorden
Turen er ca 10 km t/r og tar ca 4 timer. Tur på ski i slakt og 
lettgått terreng fra Vatn-Vatnet til Sørfjorden. Vi går til Jeger- 
og fiskhytta ved Sørfjorden og raster der. Ta med mat, drikke, 
sitteunderlag og klær etter værforholdene. Påmelding til tur-
leder Jenny innen mandag 28. februar. Avgang fra P-plassen 
før Vatnet gård kl 10.30. Turledere: Jenny, 473 04 876 og 
Svenn Åge Isaksen, 472 42 400.

Tirsdag 8. mars: Bremnes – Geitvågen
Turen går til fots i lett kupert terreng langs havet. Fra Bremnes  
fort til Geitvågen og retur. Turen er ca 6 km t/r og tar ca 3 
- 4 timer. Ta med mat, drikke, sitteunderlag og klær etter 
værforholdene. Avgang fra P-plassen Bremnes fort kl 10.30.  
Påmelding på bot.no innen fredag 4. mars. Turledere: Karen 
Sandberg, 994 46 171 og Trond Flateby, 900 19 495.


