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Søndag 20. august: Vatnvatnet til Langnes 
ved Sørfjorden **
Vi møtes ved Krykkjemohøgda før Heggmoen 
skytefelt kl 10.00, og vandrer langs stinettet til 
Sørfjorden. Området har lang samisk historie 
som også vil bli delt på turen, som er beregnet 
til å ta ca 5 timer. Pause med matpakke og drik-
ke inntas ved fjorden. Turleder Trygve Hansen 
916 03 230 og Alester Hansen 975 25 658.

Søndag 20. august: Børtind (1046 moh)***
Oppmøte på Herredshuset kl 9.00 eller ved 
Børvatnet kl 10.00. Turen beregnes til ca 6 
timer. Påmelding bot.no innen 17.august. Tur-
ledere: Frank Melby 906 00 529 og Ann Elisa-
beth Szell 991 58 087.

Søndag: 24. september: Skaug - Rønvikfjel-
let/Turisthytta **
Oppmøte v/Turisthytta kl 9.30 for samkjøring 
til Skaug. Alternativt ved grendehuset på Skaug 
kl 10.00. Vi regner med å bruke ca 6 timer via 
Skaugtuva, så ta med godt med mat og drikke. 
Påmelding på bot.no innen 21.september. Tur-
ledere Knut Storteig 482 79 197 e.kl. 16.00 og 
Olav Arnt Larsen 906 37 240.

DAGSTURER I BEIARN

Søndag 13. august: Stabbursdalen - Lille
Gåsvann *
Oppmøte på parkeringsplassen ved tunellen på 
Beiarfjellet kl 10.00. Ta med deg mat og drikke for 
dagen, og klær etter vær. Turleder: Knut Tollåli 
950 54 960.

Søndag 20. august: Tur i samarbeid med Vil-
marksdagen *
Tur til fjellgården Nesli. Oppmøte på parke-
ringsplassen på sørsiden av stien kl 10.00. Tur-
leder: Elin Jensen 416 80 332.

Søndag 3. september: Fisketur til Tellingvat-
net*
Oppmøte på Sætermoen kl 10.00. Vi regner med å 
bruke omtrent 1,5 time hver vei. Ta med deg fiske-
utstyr, mat og drikke for dagen. Turleder: Gunnar 
Storhaug 950 21 709.

Søndag 3. september: Kom deg ut-dagen ved 
Beiarstua *
Tradisjonelt arrangement ved Fossen i Tverrånes 
kl 11-14. Grilling og sosialt for både store og små. 
Info: Jan B. Laukslett 913 82 840.

September: Høgtinden ****
Dag og oppmøte annonseres senere. Turledere 
Elin Jensen 416 80 332 og Ann- Elisabeth Szell 
992 58 087. 

VELKOMMEN PÅ TUR 

På turer med turleder får du fysisk akti-
vitet, flotte naturopplevelser, hyggelig 
turfølge og trygge rammer i en og samme 
pakke. Turene spenner vidt både geogra-
fisk, aldersmessig og i krav til fysisk form. 
Vi håper alle finner noe som faller i smak! 
Stjernene bak navnet på turen angir hvor 
anstrengende den er, se forklaring på side 
16. For utfyllende turbeskrivelse og even-
tuelle endringer se bot.no eller annonse 
i Avisa Nordland på tirsdager. Du finner 
oss også på Facebook. Ta gjerne kontakt 
med turleder hvis du har spørsmål om 
turen eller lurer på om den passer for deg.

DAGSTURER I 
BODØ KOMMUNE 

Tirsdag 16., 23.og 30. mai: Bynær kveldstur *
Bli med på sosial hverdagstrim. Fin oppkjøring 
før 7-toppsturen. Oppmøte kl 18, annen hver 
gang Maskinisten og Mørkvedhallen. Turen tar 
1-2 timer.

Onsdag 24. mai: 3-postturen som kveldstur 
(tilrettelagt) *
Oppmøte kl 18.00 ved p-plassen mellom 
Soløyvannsveien og Futelva (startsted sørvest 
for Elveparken). Vi følger tilrettelagt løype for 
7-toppsturen langs elva oppover til Breidva, 
hvor de med barnevogn og rullestol får prøve 
seg på en av de bratte bakkene som inngår i 
traséen.

Mandag 22. mai: Skarmoklubben (350moh)*
Inngår i Ti på topp. Vi møtes på p-plassen ved 
Skihytta kl 18.00, og går oppover slalombakken 
i Skarmoen. Vi tar pauser underveis, og regner 
med å bruke ca 2 timer. Turledere Vivian Sel-
fors 481 39 486 og Nadja Nazarova 951 80 428.

Onsdag 7. juni: Blåtur*
Vi bestemmer turen etter været.  Oppmøte: 
Mørkvedhallen kl 18.00. Turen varer ca 3-4 
timer. Ta med mat, klær og gode sko. Turledere 

Vivian Selfors 481 39 486 og Kaja Stang Opsahl 
905 56 532.

Lørdag 10. juni: Laukstelltinden på 
Kjerringøy *
Oppmøte på Herredshuset kl 9.00 slik at vi når 
ferga til Kjerringøy kl 9.45.  Fin tur fra hav til 
fjell! Påmelding på bot.no innen 8. juni. Maks 
20 deltagere. Turledere Vivian Selfors 481 39 
486 og John Birger Holtmo 909 79 335.

Søndag: 11. juni: Gamlifjellet (280moh) *
Inngår i Ti på topp. Turledere Knut Storteig 
482 79 197 og Napaporn Myrland 902 20 398. 
Oppmøte kl 10.00 på Esso-stasjonen på Tver-
landet.

Torsdag 15. juni: Neverelvjellet *
Bli med på tur i et lite brukt turområde i Sjunk-
hatten nasjonalpark. Oppmøte kl 17.00 v/Her-
redshuset for samkjøring, eventuelt kl 17.30 
ved Skarrvatnet. Påmelding på bot.no innen 13. 
juni. Turledere: John Tore Pedersen 913 05 487 
og Anders Hansen 976 28 984.  

Lørdag 17. juni: Eidetind (1020 moh) ***
Inngår i Ti på topp, og er den høyeste toppen 
på Kjerringøy. Oppmøte kl 11.00 på p-plassen 
på høyre side av veien på Låter. Turen tar ca 
6-7 timer. Påmelding på bot.no innen 15. juni. 
Turledere: Tine Tangen 900 57 927 og Ninni 
Juliussen 952 21 802.

Mandag  19. juni: Motkveldsola over Blåfjell, 
fra Kvikstadheia til Gillesvåg **
Oppmøte på Humørsenteret Mørkved kl 17.00. 
Flott tur med nydelig utsikt til alle kanter! Vi 
regner med å bruke ca 5 timer, og turen er 10 
km lang. Ta med kveldsmat og drikke. Turlede-
re: Ingunn Anke 954 76 188 og Karl Skålbones 
478 16 963. 

Onsdag 28. juni: Heggmotind (798moh)**
Inngår i Ti på topp. En lokal klassiker og en lett 
tilgjengelig topp i Bodøområdet. Oppmøte kl 
17.00 på Humørsenteret Mørkved. Turledere: 
Tine Tangen 900 57 927 og Fred Kramer 992 
34 651.

Søndag 2. juli: Drogvassfjellet (806moh) ** 
Start ved Humørsenteret kl 9.30 for samkjø-
ring. Flott tur i Sjunkhatten Nasjonalpark. 
Påmelding bot.no innen 30.6. Maks 25 delta-
kere. Turledere: Tor Magne Andreassen 900 12 
279 og Vivian Selfors 481 39 486.

Torsdag 17. august: Kveldstur til flyvraket i 
Steigtind *
På sørsiden av Steigtind ca 220 moh styrtet et 
Sabre jagerfly fra Bodø flystasjon i 1961. Fort-
satt finnes rester av flyet i området. Start fra 
P-plass ved Vatnet gård kl 18.00. Turen tar nor-
malt 3,5 timer (t/r), og følger skogsvei og stier. 
Turledere Trygve Hansen 916 03 230 og Alester 
Hansen 975 25 658. Foto: Anne-Grethe Kristiansen

Foto: Geir Antonsen

Mandag 5. juni (2. pinsedag): 7-toppsturen 2017

Avisa Nordland (AN) og Bodø og Omegns Turistforening (BOT) inviterer for 13. 
gang til stort turarrangement i Bodømarka. 
Bli med å befeste at Bodø = Turby nr 1!

Velg en turlengde som passer for deg. På ”kartet” over ser du tre ulike alternati-
ver. I tillegg kommer tilrettelagt løype (5 eller 8 km - passer også for rullestol og 
barnevogn) og 7-topp Pluss (35km).

Start og innkomst: Velg mellom Rønvik skole og Bodin videregående skole. Start 
7-toppsturen kl. 08.00 - 10.00 og 3-toppsturene kl. 08.00 - 13.00. Alle må være i 
mål innen kl. 19.00

Tilrettelagt løype har start og innkomst på Bodin videregående skole kl. 10.00 
- 13.00. Fellesstart med hjelpere for de som ønsker kl. 12.00. Løypekart og –beskri-
velse fås på bot.no og ved start. 

7-topp Pluss har oppmøte på Bodin vgs. kl. 07.30. NB deltakere må forhåndsregis-
trere seg på bot.no

Alle som fullfører turen får en flott t-skjorte og diplom ved innkomst og er med i 
trekning om gavepremier. Alle barn til og med 9 år får en gratisbillett til Nordlands-
badet. De som fullfører for 7. gang får 7-års-pin.

Konkurranser med premiering: Toppquiz for barn og ungdom med flotte premier, 
og stor premie til skolen med størst prosentvis deltakelse. Fotokonkurranse. Verve-
konkurranse. 

Bedrifter oppfordres til å motivere sine ansatte til å delta. Se tips på bot.no. 

Påmelding: Forhåndspåmelding og betaling av deltakeravgift på bot.no og på BOT-
kontoret. Det er mulig å melde seg på ved start. Unngå kø og spar penger – benytt 
forhåndspåmelding!
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DAGSTURER I 
GILDESKÅL

Mandag 22. mai: Nordarnøy (20 moh) *
Turen inngår i fjelltrimmen. Oppmøte kl 16.00 
på Sund for å ta fergen over til Sør-Arnøy. Ta 
med sykkel evt. bil. Vi sykler til Nordarnøy 5 
km går innom Batteriet og langs fjæra vestover 
til fjelltrimposten 3 km t/r. Retur på kvelden 
med ferga. Ta med niste og drikke for dagen. 
Påmelding til turleder Ann-Hilde Antonsen 913 
48 509.

Torsdag 25. mai: Middagstinden (479 moh), 
Altflåget (468 moh) og Hestdalsfjellet 
(592  moh )**
Turen inngår i fjelltrimmen. Oppmøte kl. 10.00 
på Sørsiden av Storvikskar-tunnelen. Turene 
går på delvis merkede stier og i et litt kupert 
terreng med stigning.  Du kan være med på et 
eller flere turmål. Påmelding til Cecilia Lund-
bakk 976 40 245 eller Dag Einar Antonsen 470 
12 296.

Trsdag 30. mai: Kunna (599 moh) ***
Oppmøte ved Moloen på Øra kl 17.00 Vi følger 
delvis sti i bratt terreng. Vi går gjennom ei ur 
av småstein 40-50 m og resten av turen på gress 
og lyng. Utsikten er fantastisk. Turen tar ca. 4 
timer t/r. Turleder Tormod Martinussen 913 73 
219 og Cecilia Lundbakk 976 40 245.

Torsdag 1. juni: Nordvatnet (238 moh) *
Turen inngår i fjelltrimmen. Oppmøte kl 18.00 
på bensinstasjonen på Nygårdsjøen for sam-
kjøring til Nordmarka. Turen går i lett terreng 
langs skogsvei og sti. Antatt varighet 2-3 timer 
og det er 7 km t/r. Påmelding til turleder Bjørn 
Myrvoll 951 65 210.

Torsdag 8. juni: Moskeneset * 
Turen inngår i fjelltrimmen. Oppmøte ved 
kryss til Horsdal kl 18.00. Turen går i flatt 
terreng etter sti, noe vått. Ta gjerne med fiske-
stang, mat og drikke, så vi lager bål og koser oss 
i fjæra. Antatt varighet 1-2 timer. Turleder: Elin 
Arntzen 909 93 698. 

Fredag 9. juni: Dakotatinden (500 moh) 
**(*)
Turen inngår i fjelltrimmen. Oppmøte: Inndyr 
skole kl 18.00, så går vi opp til Inndyrsfjellet, 
og videre opp til Hjellstadvatnet følger ryggen 
til toppen. Kupert terreng. Antatt varighet ca. 
5 timer. Påmelding til turledere: Stig og Grete 
Fredriksen 905 22 101.

Lørdag 10. juni: Familiedag i fjæra *
Samarbeid med Gildeskål Jeger og fiskefore-
ning. Oppmøte kl 12.00 ved Gildeskål Kirkested 
for en trivelig dag i fjæra. Vi fisker, lærer å file-
tere fisk, lager fiskepakker på bål og koser oss i 
fjæra.  Salmonsenter tar med seg de som ønsker 
på visningstur i oppdrettsanlegget for laks med 

RIB. Antatt varighet 3-4 timer. Kontaktper-
soner: Cecilia Lundbakk 976 40 245 og Silje 
Nordgård 918 52 213.

Mandag 26. juni: Middagstinden 
(479 moh) **
Turen inngår i fjelltrimmen. Oppmøte på 
sørsiden av Storvikskartunnelen kl 18.00. Vi 
går opp Stovikskaret og følger Kobblia opp til 
Lappsteinan på merket og god sti. Turen tar 
3-4 timer. Turleder Kjell Karlsen 911 49 977 og 
Maja Eriksen.

Lørdag 8. juli: Isvasstinden (907 moh) ****
Turen inngår i fjelltrimmen. Oppmøte på Sand-
nes på Sandhornøy ved veien inn til Sandnesda-
len kl 10.00 Vi går inn i Sandnesdalen og stiger 
opp til Isvatnan og opp til Isvasstinden. På top-
pen har man utsikt til hele Sandhornøys flotte 
fjellverden. Turen tar 6-7 timer og er ca. 12 km 
t/r. Påmelding til turleder Knut-Aksel Hansten 
976 69 632.

Lørdag 15. juli: Kjølviktinden 
(582 moh) **(*)
Turen inngår i fjelltrimmen. Oppmøte på høyda 
før Alsvika på Sandhornøy kl 11.00. Turen går i 
skog, myr og fjellterreng. Turen er 9 km og tar 
ca. 5 timer t/r. Turleder John Henriksen 911 
05 561. 

Onsdag 2. august: Turtenhagen (335 moh) *
Turen inngår i fjelltrimmen. Oppmøte i Sokum-
krysset kl 18.00. Vi besøker Oscar Sund sitt 
feriested. Vi kjører med bil til Sokumvatnet, 
der vi først går over ei hengebru, og deretter på 
enkel sti fram til Turtenhagen. Antatt varighet 
4-5 timer. Påmelding til turledere Marit og Tor-
bjørn Johannessen 980 25 044.

Lørdag 5. august: Corbels Canyon** 
Turen inngår i fjelltrimmen. Oppmøte ved 
parkeringsplassen på Namnlaushøgda kl 10.00. 
Turen går i lett fjellterreng, med spesiell geo-
logi. I Corbels Canyon er det vannlåser, grotter 
og underjordiske elver. Turen tar ca.6 timer. 
Turleder Stig Fredriksen og Grete Fredriksen 
905 22 101.

Søndag 6. august: Fellvastua (430moh)* 
Turen inngår i fjelltrimmen. Oppmøte ved 
demningen ved Langvatnet kl 12.00. Vi rusler 
over Stabbursfjellet og ned til Fellvasstua. Her 
blir det en rast der vi spiser litt og det vil bli 
mulighet for å bade, fiske, ro eller padle i kano 
før turen går tilbake samme vei. Antatt varighet 
3-4 timer. Påmelding til turledere Marit og Tor-
bjørn Johannessen 980 25 044.

Søndag 6. august: Sautinden (1125 moh)-
Beiartinden (1320moh) ****
Oppmøte på Asgotsletta kl 9.00. Turen går opp 
til Kisfjellet 5 km som ligger under Småtindan 
og så går det oppover ca. 500 høydemeter. 
Turen krever at du er i fysisk god form.  En 
fantastisk flott tur i et flott terreng og en utsikt 
som bare må oppleves. For de som ønsker går 
turen opp til Beiartinden, eller du kan kose deg 

på Sautinden. Turen tar ca. 9 timer t/r. Påmel-
ding til turledere Stig Fredriksen 905 22 101 og 
Lisa Fredriksen 970 88 946.

Onsdag 9. august: Utekonsert med Marthe 
Valle på Kobben (479 moh) **
Turen inngår i fjelltrimmen. Utekonsert med 
Marthe Valle og Håvard Lund. Konsertstart 
kl 19.00 på Kobben. Panoramautsikt utover 
Storhavet Værøy, Røst og Lofotveggen. For de 
som ønsker å gå med guide, så starter turen ved 
sørsiden av Storvikskar tunnelen kl 17.00 med 
turleder Kjell Karlsen 75 75 61 57. Kontaktper-
son: Cecilia Lundbakk 976 40 245 og Gildeskål 
kommune 757 60 600.

Søndag 20. august: Hestdalsfjellet
(592moh)**
Turen Inngår i fjelltrimmen. Oppmøte i Skau-
volldalen på den store parkeringsplassen kl 
12.00. Vi går opp i Hestdalen og følger dalen et 
stykke før vi stiger opp på toppen. Turen tar 3-4 
timer t/r. Turleder Bjørn Inge Leding og Anna-
bell Kroknes 920 69 469.

Lørdag 26. august: Høstedag av sopp, bær, 
fisk og det som måtte finnes i skogen* 
Samarbeid med kvinne/ungdomsgruppa i Gil-
deskål Jeger og fiskeforening. Oppmøte på dem-
ningen ved Langvatnet kl 12.00 Vi rusler ned 
til Storvatnet og Storvasshytta som tar ca. 30 
minutter. Godt egnet for deg som ønsker mer 
kunnskap om høsting. Ta med soppkurv/kniv, 
fiskestang, bærplukker, mat og drikke så koser 
vi oss gjennom dagen med å høste det vi ønsker. 
Turledere Cecilia Lundbakk 976 40 245 og Silje 
Nordgård 918 52 213. 

DAGSTURER I MELØY

Søndag 21. mai: Padletur på 
Neverdalsvatnet *
Vi padler på vannet og griller i grillhytta, og 
her er både store og små velkomne, da det er 
samarbeid med Barnas Turlag. Oppmøte på 
parkeringsplass ved Neverdalsvatnet kl 12.00. 
Turledere: Åge Magnussen 907 96 782 og Tho-
mas Sæle 971 05 964.

Søndag 11. juni: Seniortur og familietur til 
Furøyodden *
Grilling og koselig samvær på utsiktspunktet 
på naturstien. Oppmøte på Forøy Camping kl 
16.00. Turen er i samarbeid med Barnas Turlag. 
Turledere: Silje Brevik 934 39 663 og Sverre 
Birkelund 986 17 466.

Fredag 23. juni: Kveldstur til Skjeggen 
(904 moh), Reipå ***
Bli med på en spektakulær midnattsoltur på 
Skjeggen, med mulig overnatting på toppen 
med fantastisk utsikt! Oppmøte på Stormo 
Gård kl 18.00 Turledere: Alfred Andreassen 
994 51 434 og Åge Magnussen 907 96 782.   

Søndag 25. juni: Tur til Hornneset, Reipå *
Grilling og kos ute på grillplassen for både store 
og små, fra Barnas Turlag til Seniorgruppa. 
Oppmøte på parkeringsplassen på Fore kl 
12.00. Turledere: Anders Leiramo 75 75 52 47, 
Ola Loe 469 63 142 og Silje Brevik 934 39 663.

Lørdag 15. juli: Lillebjærangstinden
(810 moh), Bjærangen ***
Vi går over fjellet og ser ned mot Glomfjord, 
Mugskogen og Rendalen. Oppmøte på gården 
på nordsida av brua kl 11.00. Turleder: Sverre 
Birkelund 986 17 466.

Lørdag 5. august: Glomfjellet rundt **
Vi går turen fra Namnlaushøgda – Rosenvann 
– Corbels Canyon i Lahko Nasjonalpark. Lett-
gått terreng i nydelige omgivelser. Oppmøte 
på Namnlaushøgda kl 11.00. Turledere: Alfred 
Andreassen 994 51 434 og Anders Leiramo 
75 75 52 47.

Søndag 13. august: Fisketur til Kjørhaugvat-
net, Åmnes *
Samarbeid med Barnas Turlag, og vi legger opp 
til bål og grilling oppe ved vannet. Oppmøte 
ved Åmnes camping kl 13.00. Turledere: Ola 
Loe 469 63 142 og Børge Nikolaisen 993 88 
343.

Lørdag 2. september: Sabotørruta Bjæran-
gen – Fykan ***
Vi går den 7 timer lange turen over fjellet til 
Fykan, «Operasjon Muskedunder». Krevende 
tur i et fantastisk fjellandskap. Oppmøte ved 
skibua i Bjærangen kl. 11.00. Turledere: Sverre 
Birkelund 986 17 466 og Silje Brevik 934 39 
663.

Søndag 3. september: «Kom deg ut» dagen 
ved Glomfjordløva, Glomfjellet *
Oppmøte på Namnlaushøgda kl. 12.00 for en 
trivelig søndagstur sammen med små og store. 
Samarbeid med Barnas Turlag. Turledere: Silje 
Brevik 934 39 663 og Sverre Birkelund 986 17 
466.

DAGSTURER I RØDØY

Lørdag 17. juni: Blokkvatnet rundt *
Oppmøte Strømsvika kl 11.00. Turen tar ca 3 
timer. Turleder: Inga Abelsen 994 01 842.

Mandag 26. juni: Gjerøyfjellet (169 moh) *
Oppmøte i Botnan kl 12.00. Turen tar ca 3 
timer. Turleder: Monica Karlsen 75 09 64 83.

Onsdag 28. juni: Kistatinden (657 moh) **
Oppmøte oppafor Kistatunellen kl 11.00. Turen 
tar ca 5 timer. Turleder: Ståle Kvalvik 954 93 
247.

Lørdag 1. juli: Tølløkka **
Oppmøte Langåsdalen kl 11.00. Turen tar ca 5 
timer.  Turleder: Arild Lorentsen 970 84 372.

Mandag 3. juli: Rødøyløva (443 moh) **
Oppmøte i Losvika kl 11.00. Turen tar ca 3 
timer. Turleder: Lars Kristensen 959 70 013.

Lørdag 5. august: Værangtinden 
(665 moh) **
Oppmøte på veien ved Brattland kl 1100. Turen 
tar ca 5 timer. Turleder: Viviann Værang 473 
27 697.

Lørdag 19. august: Bjørntinden
(887 moh) ***
Oppmøte på parkeringsplass i Breivika kl 
11.00.( Eventuelt Austerskardet). Turen tar ca 
6 timer.  Turleder: Torsten Simonsen 959 12 
250.

Søndag 3. september: Blåsfjellet 
(419 moh) **
Oppmøte ved Tjongsfjord skole kl 11.00. Turen 
tar ca 4 timer. Turleder: Arild Lorentsen 970 
84 372.

Søndag 3. september: Svartvatnet *
Oppmøte på parkeringsplassen i Liltfjorden kl 

11.00. Turen tar ca 3 timer. Turleder: Kirsten 
Kvalvik 468 97 711.

Lørdag 16. september: Seiskallåfjellet 
(745 moh) ****
Oppmøte Strømdalen kl 10.00. Turen tar 8-10 
timer. Turleder: Elin Telnes 908 59 718.

DAGSTURER I SALTDAL

Søndag 21. mai: Aktivitetsdag på Storjord *
Oppmøte ved Nasjonalparksenteret kl 10.00. 
Turleder: Sigrid Lium 481 91 947.

Onsdag 7. juni: Dypen **
Oppmøte ved hotellet i Lønsdal kl 17.00. Turle-
der: Randi Taarneby 971 22 445.

Onsdag 14. juni: Bjønnhågen *
Oppmøte ved smia i Rusånes kl 17.00. Turle-
der: Manfred Hüttepohl 977 10 891.

Søndag 20. august: Solvågtinden 
(1559 moh) ****
Oppmøte ved Nasjonalparksenteret kl 10.00. 
Turleder: Kjell Gunnar Skodvin 414 03 895.

Søndag 27. august: Sykkeltur
Storjord – Røkland **
Oppmøte ved Røklandsenteret kl 10.00. Turle-
der: Elin Kvamme 477 03 705.
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30. juni.-2. juli: Jentetur til Børvasstindom-
rådet ***
Oppmøte Shell/Humørsenteret fredag kl 9.30 
for samkjøring. Vi går opp Åselidalen og satser 
på topptur på Lurfjelltinden (1284 moh) på lør-
dag, og retur ned Falkflågdalen på søndag. Info/
påmelding på bot.no innen 27. juni. Maks 11 
deltakere. Turledere: Tove Bjørnstrøm 995 88 
002 og Ingrid Sjøberg 992 74 636.

9.-13. august: Beiarstua-Bjellåvasstua-Tverr-
brennstua-Lurfjellhytta ****
Oppmøte på sentrumsterminalen i Bodø ons-
dag 2. august kl 16.45. Flott tur i Saltfjellet- og 
Svartisen Nasjonalpark. Alt fra høyfjellets vid-
der til mer alpint landskap i Lurfjellområdet, 
med finale ned Falkflaugdalen. Maks 10 delta-
kere. Påmelding på bot.no innen 24. juli. Turle-
der Ingunn Anke 954 76 188 og Karl Skålbones 
478 16 963.

4.-6. august: Historisk vandrerute på Salt-
fjellet ****  
Tur på Saltfjellet, et område med masse his-
torie, fantastisk natur og koselige BOT-hytter 
som vi skal overnatte på. Geologisk spennende 
områder, med marmorgrotter, elvegjel og 
karstlandskap, og flotte fiskevann på snaufjel-
let. Historisk sus får vi også langs siste del av 
Telegrafruta, og med oss får vi Manfred Hüt-
tepohl, forfatter av boka «Over Saltfjellet langs 
Telegrafruta». Maks 12 deltagere. Påmelding 
bot.no fra 1.mai til 4. juli. Turleder: Stein H. 
Hansen 906 24 343.

5.-6. august: Overnattingstur til Gråtådal-
stua ***
Oppmøte lørdag kl 9.00 på parkeringsplassen 
på Rengård. Flott tur til BOTs egen hytte, i 
mektig natur. Påmelding til turleder Stein Ove 
Johannessen 916 22 009.

7.-12. august: Telttur i Lahko ****
Oppmøte på p-plassen ved Fv 17 ved Fykanvat-

net kl 12.00, så starter vi med å gå opp Fykan-
trappene og videre rallarveien til Namnlausvat-
net. De neste dagene tilbringes i Lahko, med 
turer innom flotte fiskevann, og spennende geo-
logiske formasjoner, som f.eks. Corbels Canyon. 
Påmelding på bot.no innen 2. august. Maks 12 
deltagere. Turledere Heidi Melans 957 00 163, 
Øysteind Rushfeldt 950 09 621 og Arne Sklett 
Larsen 959 28 289. 

11.-13. august: Tausafjellet (1560 moh) **** 
Med utgangspunkt i Trygvebu bestiger vi Tausa 
– 18km tur/retur.  Flott topp med fantastisk 
utsikt, jevn stigning, ingen eksponerte partier. 
Søndag tur inn i Skaitidalen til BOT-hytta 
Argalad, før retur til bilene. Påmelding innen 8. 
august påbot.no. Turledere: Ivar Daasvatn 456 
77 790 og Wiktor Berg 915 78 885.

19.-20. august: Besteforeldretur til Tverr-
brennstua *
Sosial tur for besteforeldre m/barnebarn på 
Beiarfjellet. Mulighet for fiske, kanopadling, 
bærplukking og turer i området. Deltagere kjø-
rer selv til Beiarfjellet, og turledere ordner med 
fellesmiddag lørdag kveld (spleis). Antall del-
takere: ca. 20 pers. Påmelding på bot.no senest 
15. august. Turleder: Knut Storteig 482 79 197 
e.kl. 16.00.

25.-27. august: Tverrbrennstua-Bjellåvasstua-
Trettnes (Saltdal) ***
Vi krysser Saltfjellet i vakre høstfarger. Opp-
møte på sentrumsterminalen kl 17.00 for buss 
til Beiarfjellet. Maks 12 deltakere. Påmelding 
på bot.no innen 22.august. Turledere: Truls 
Andersen 905 19 061 og en til.

25.-27. august: Padletur i Gildeskåls skjær-
gård****
Oppmøte i Nordvågen fredag ettermiddag. 
Turen blir lagt opp etter vær og gruppesam-
mensetning, og vi tar et visst værforbehold. Det 
forutsettes at deltakerne har kajakk og utstyr 

selv, samt noe padleerfaring. Påmelding innen 
22.august til turleder Per-Arne Elle 476 21 581.

1.-3. september: Tverrbrennstua-Lurfjellhyt-
ta-Nordlandsdalen *** 
Høsttur i nydelige omgivelser. Oppmøte kl 
17.00 v/sentrumsterminalen for å ta buss til 
Beiarfjellet. Påmelding på bot.no innen 30. 
august. Maks 10 deltagere. Turledere Knut Stor-
teig 482 79 197 e.kl. 16.00 og Ann Elisabeth 
Szell 991 58 087.

7.-10. september: Telegrafruta – fra Russånes 
til Bjellånes ****
Opplev Saltfjellet i sin flotteste høstdrakt. Opp-
møte på togstasjonen i Bodø kl 7.35 for tog til 
Røkland/Russånes, alternativt oppmøte direkte 
på Russånes kl 9.30. Overnatting på BOT-hytter 
langs ruta. Romslig tid til fiske i vann og elver, 
og historiske drypp om Telegrafruta underveis. 
Retur fra Dunderland stasjon kl 18.28, fremme 
i Bodø kl 20.40. Påmelding på bot.no innen 4. 
september, maks 10 deltagere. Turledere: Bjør-
nar Nystrand 970 92 736 og Øystein Rushfelt 
950 09 621.

9.-10. september: Jentetur til Sorjus ***  
Dette er turen for jenter som ønsker en lett 
og fin tur i høstfjellet! Vi går inn til Sorjus på 
lørdag, lager god mat og koser oss før vi dagen 
etter går tilbake til bilene som vi har satt igjen 
på Ny-Sulitjelma. Påmelding innen 5. septem-
ber på bot.no, maks 10 deltakere.  Turleder Tine 
Tangen 900 57 927 og Ann Elisabeth Zsell 991 
58 087.

9.–10. september: Tur fra Namnlaushøgda til 
Gråtådalstua ***
Flott tur i nydelig terreng, med overnatting på 
Gråtådalstua. Oppmøte på Namnlaushøgda kl. 
11.00. Påmelding innen torsdag 7. september til 
turleder Åge Magnussen 907 96 782. 

TURER MED 

OVERNATTING
15.-16. september: Sankt Olav (707 moh) **
Inngår i Ti på topp. Vi overnatter på Tverr-
brennstua og har topptur til St. Olav, som ligger 
like ved. Nærmere info hos turleder Knut Stor-
teig 482 79 197 e.kl. 16.00 og Ninni Juliussen 
952 21 802. Påmelding på bot.no innen 13. 
september. 

15.-17. september: Lille Saltfjellrunden ***
Vi kjører fredag ettermiddag med privatbiler til 
Beiarstua, hvor vi overnatter. Lørdag morgen 
kjører vi til Øvre Tollådal, og går via Bjellå-
vasstua til Midtistua for andre overnatting. Søn-
dag går turen over Storpåsk til Øvre Tollådal. 
Påmelding på bot.no innen 12.september. Maks 
12 deltakere. Turledere: Geir Antonsen 909 84 
103 og Dag Pedersen 918 53 683.

15.-17. september: Lønsstua og Addjektind 
(1444 moh) *** 
Avreise fra Bodø med tog fredag kl 17.30. 
Lørdag går vi opp på Addjektind, som har flott 
utsikt! På kvelden blir det middag på hotellet, 
og søndag en rolig tur mot Viskisvatnet, før 
retur med tog hjem. Påmelding på bot.no innen 
12. september. Maks 12 deltakere. Turledere: 
Wiktor Berg 915 78 885 og Tine Tangen 900 
57 927.

16. – 17. september: Tåkeheimen/Helge-
landsbukken ****
Spektakulær tur til «Norges mest utilgjengelige 
hytte», Tåkeheimen, hvor vi overnatter. Påmel-
ding innen torsdag 14. september til turledere 
Silje Brevik 934 39 663 eller Sverre Birkelund 
986 17 466. Maks 12 deltakere. 

29. september-1. oktober: Tverrbrennstua-
Lurfjellhytta-Åselidalen ***
Buss kl 17.15 fra bussterminalen. Lørdag tar vi 
turen på ca 18km til Lurfjellhytta, hvor vi har 
felles middag om kvelden. Søndag går vi gjen-
nom vakre Åselidalen og tar bussen som kom-
mer fra Ørnes. Påmelding på bot.no innen 26. 
september. Maks 10 deltakere. Turleder Tine 
Tangen 900 57 927 og Fred Kramer 992 34 651.

DNT
FJELLSPORT 
BODØ
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 vel-
trente 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 
Fjellsportforum 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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Lørdag 27. mai: Topptur til Sandhornet
(993 moh) 
Oppmøte på Shell Humør-senteret kl 9.00 for 
samkjøring. Dette er en krevende tur, og du må 
ha egnet utstyr for topptur med påfølgende ned-
kjøring, også skredutstyr (kan lånes – gi beskjed 
ved påmelding). Maks 6 deltagere, påmelding 
på bot.no. Turledere: Espen Thue Olsen 481 42 
256 og Jørgen Knudsen Sandø 481 30 707.
W
Søndag 25. juni: Store Åselitinden
Vi møtes på p-plassen ved inngangen til Åseli-
dalen kl 8.30. Dette er en krevende tur som vi 
regner med å bruke 7-10 timer på. Du bør ikke 
ha høydeskrekk, da deler av turen er rimelig 
luftig. På toppen blir vi belønnet med nydelig 
utsikt, mens vi nyter matpakken! Påmelding 
på bot.no. Maks 10 deltagere. Turleder: Frank 
Melby tlf 906 00 529, e-post: fmelb@online.no.

Lørdag 1. juli: Børvasstindan Classic
Bli med på årets mest spektakulære fjellturløp! 
Det går opp vidunderlig vakre Åselidalen, en 
topptur opp på Sandvasstinden og ned spek-
takulære Falkflågdalen. Hele løypa er ca 30 km 
lang, og man må ikke være ekstremt trent for 
å være med. Eneste kravet er at man må gjen-
nomføre på maks 8 timer, noe som tilsvarer at 

man må gå raskt, evt jogge enkelte partier, uten 
for lange pauser. Mer info/påmelding på bot.no.

Torsdag 6. juli: Stisykling i Bodømarka 
Oppmøte på parkeringsplassen i Maskinisten kl 
17.30, så sykler vi oppover mot Keiservarden, og 
videre innover Løpsfjellet, ned til Vågøyvannet 
og opp på Junkerfjellet, før vi avslutter med å 
sykle ned til Stordalen og tilbake til Maskin-
isten. NB! Det er ikke mulig å delta med EL-
sykkel, og du bør ha noe erfaring med sykling 
på sti. Maks 10 deltagere, info/påmelding på 
bot.no. Turledere: Terje Engesli 905 61 007 og 
Espen Thue Olsen 481 42 256. 

29.-30. juli: Joggetur til Sverige
Oppmøte ved Herredshuset kl 9.00 for sam-
kjøring. Med lett sekk og joggesko tar vi turen 
inn i Sverige, pauser med harryhandel, badstue 
og overnatting i Piskejaurestugan, før vi dagen 
etter jogger samme vei tilbake, eller vi tar 
Lairodalen og nordsiden Mourki- og Lomivat-
net. Turen er på ca. 42 km tur-retur, og det er 
maks 8 deltagere. Tur som passer for alle som 
liker å løpe. Påmelding på bot.no innen 27. juli. 
Turledere: Lena Rønhaug 908 70 248 og Petter 
Pettersen 990 38 066.

Lørdag 26. august: Stisykling i Sulitjelma 
eller Saltfjellet
Oppmøte på Shell Humør-senteret kl 8.30 
for samkjøring. Denne dagen lover vi blir fylt 
til randen med fin natur og gode sykkelstier, 
men det er flere alternative løyper vi kan velge 
mellom. Info om hvilket av de følgende tre al-
ternativene vi velger kommer når turen nærmer 
seg. NB! På denne turen kan du ikke bruke EL-
sykkel, og du bør ha noe erfaring med å sykle på 
sti. Maks 6 deltagere. Info/påmelding på bot.no 
innen 22. august. Turledere: Terje Engesli 905 
61 007 og Espen Thue Olsen 481 42 256. 

Torsdag 31. august: Ettermiddags-/kveldstur 
over Mjelletindrekka 
De fleste har vel ruslet langs Mjellestranda, 
men denne gangen skal vi bevege oss opp i 
høyden og gå til topps på 6 av de spektakulære 
toppene! Traversen tar 5-7 timer, avhengig av 
vær og føre, og du må ha god fysisk form og 
gode knær. I tillegg må du ha solide fjellsko som 

Foto: Torbjørn Bjelland

Foto: Napaporn Myrland

Foto: Geir Antonsen
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er inngått, sekk med mat og drikke, samt nød-
vendige klær. Maks 20 deltagere, på melding 
på bot.no innen 26. august. Turledere: Marit 
Jenssen 993 53 937 og Espen Thue Olsen 481 
42 256. 

Lørdag 2. september: Tur til Kjeipen i Mist-
fjorden
Oppmøte på Festvåg fergekai kl. 9.30, så tar vi 
båt inn til Nordfjorden. Bestigningen av selve 
toppen består av noe klatring, og fjellet er 
veldig eksponert for høyde, slik at deltakerne 
må tåle høyde og ha kjennskap til klatring i tau. 
Turen er beregnet til 7 timer, men deltakere må 
holde av hele dagen. Maks 4 deltagere, påmeld-
ing på bot.no. Turledere: Kenneth Ovesen 911 
18 381 og Ragnhild Fjørkenstad 915 95 841.

Fredag 15. september: Studenttur på Mjel-
letind og Mulstrandtind
Oppmøte på Shell Stormyra kl 10.00 for sam-
kjøring. Turen går i ulendt terreng og i steinur 
opp mot toppen, så gode sko er nødvendig. På 
toppen får vi nydelig utsikt, og også muligheten 
til å bestige Mulstrandtind i samme slengen 
dersom vi ønsker det. Vi regner med å bruke ca 
3,5 time på turen. Maks 10 deltagere, påmeld-
ing på bot.no innen 12. september. Turledere: 
Espen Thue Olsen 481 42 256 og Aina Bye 957 
08 952. 

Lørdag 16. september: Tindevandring på 
Kjerringøy
Kjerringøy byr på mange flotte fjelltopper, og 
denne lørdagen skal hele fire av dem besøkes. 
Start på parkeringsplassen på Låter kl 9.00. 
Deltagerne bør være vant til å gå i bratt lende, 
vi regner med å bruke ca 6 timer totalt, og tar et 
visst værforbehold. Maks 12 deltakere. Påmeld-
ing på bot.no innen 14. september. Turledere: 
Marit Jenssen 993 53 937 og Gunhild Sandal.

Fredag 20. oktober: Salten Freeride Event
Fredag 20. oktober er det klart for årets utgave 
av Salten Freeride Event! Topptur entusiaster 
og andre som liker å se flotte skifilmer og –
bilder tatt i Nord-Norge møtes til en festkveld 
på Sinus i Stormen konserthus. Følg med på vår 
hjemmeside bot.no/fjellsport og Facebook side 
@dntfjellsportbodo for nærmere informasjon. 

Søndag 29. oktober: Grottetur til
Aspfjordgrotta
Vi møtes på Shell Humør-senteret kl 9.00 
for samordning av kjøringen mot Sørfold. 
Aspfjordgrotta er ei sprek grotte med mange 
spennende opplevelser. Stedvis litt krevende, 
men fullt mulig for nybegynnere med litt stå-
på vilje. Vi regner med å bruke hele dagen på 
turen, og er ikke tilbake til Bodø før på kvelden. 
Maks 8 deltakere. Info om utstyr og påmelding 
på bot.no innen 22. oktober. Turledere: Anders 
Westlund 900 85 806 og Petter Pettersen 990 
38 066. 

Lørdag 19. november: Ski eller fottur til 
Sandhornet  
Oppmøte på Shell HUMØR-senteret fredag kl 
17.00 for felles kjøring til Mårnes. Her overnat-
ter vi i privat hus, med tidlig avgang lørdag 
morgen for å få med seg det som er av dagslys. 
Turen går til fots eller på ski, alt etter hvor mye 
snø som har lagt seg. Mat og nødvendig utstyr 
for overnatting medbringes, samt gode sko eller 
ski med feller. Dagstursekk og hodelykt er også 
nødvendig. Maks 10 deltakere, påmelding på 
bot.no innen 16. november. 
Turleder: Erlend Fjose 411 61 632 og en til. 

DNT ung Bodø byr på et variert og spen-
nende turprogram, med alt fra hytteturer 
med fokus på kos og avslapping, til mer 
krevende turer.  Her er det noe for de aller 
fleste! Når ikke annet er nevnt, er turen 
for aldersgruppe 13-26 år. Dra med deg 
venner, kjæresten, medstudenter eller bik-
kja, og bli med! 

Lørdag 13. mai: Topptur til Heggmotind
Ta en pause fra eksamen, og fyll på med 
høydetrening! Heggmotind er med i årets Ti 
på topp, og er en fin tur på ca 5 timer. Vi tar 
lunsj på toppen, ikke glem drikke. Oppmøte kl 
10.30 ved Shell Stormyra for samkjøring, eller 
Skytebanen ved Heggmoen kl 11.00. Turleder 
Halvor 473 56 649.

Mandag 22. og 29. mai: Kajakk ved 
Heggmoen (10-14 år)
Lyst på en våt utfordring? To ettermiddager 
i mai kan du teste det våte element i trygge 
omgivelser med instruktør Sigurd Schultz fra 
Rett Kjøl. Oppmøte Kraftverket ved Heggmoen 
kl 17:30. Begrenset antall plasser, ingen egenan-
del. NB! Arrangement forbeholdt X-ung (10-14 
år). Begge kveldene har samme program, så 
du melder deg bare på den datoen som passer 
best for deg på bot.no, senest en uke før start. 
Kontaktperson Marie 971 62 826.

Onsdag 13. juni: Bonfire BOT
Har du hjertet ditt i DNT? Eller vil du lære litt 
om oss? Bli bedre kjent med oss? Vi inviterer 
til gratis grillmat, knitrende bål, gitarspill og 
munter mimring om turene vi aldri vil glemme. 
Sett av datoen, se til Nordsia og følg med på 
Facebook for mer informasjon. Kanskje får vi 
teste SUP? Turleder Halvor 473 56 649. 

3.-7. juli: Sommerleir på Gjælentunet 
(10-14 år)
Idylliske Gjælentunet utenfor Bodø er basen 
for vår populære sommerleir. Her skal vi bade, 
fiske, klatre i fjell, ro, gå på tur, tenne bål og 

finne på masse gøy! Voksne og erfarne turledere 
som garanterer godvær og strålende humør. 
Aldersgruppe 10-14 år, begrenset antall plasser. 
Pris 1200,- for medlemmer, 1350,- for ikke-
medlemmer (medlemskap koster 125,- pr år). 
Påmelding innen 19. juni på bot.no. Kontakt: 
BOT-kontoret 75 52 14 13 / post@bot.no.

August: Leirdueskyting på Bestemorenga
Erfaren jeger eller kommende skarpskytter? 
Møt oss på Bestemorenga kl 17.00 for å trene 
til høstens store eventyr. Samarbeid med Bodø 
Jeger og Fiskeforening (BJFF), alder 14-26. 
Koordinator: Elin 900 12 477.

25.-27. august: Studenttur til Bjellåvasstua
Vår populære bli-kjent-tur for nye og erfarne 
studenter går til et landskap som viser høsten 
i nord fra sin beste side. Buss til Beiarn fredag, 
retur søndag kveld. Rolig gange i lett stigende 
terreng, ca. 8 km. Vi står for middag på lørdag, 
ellers tar alle med egen mat. Dette er en flott 
mulighet til å bli kjent med ei av våre mest 
besøkte fjellhytter, og å møte nye turkompiser! 
Mer info og påmelding på bot.no. Turleder 
Solveig 415 24 415.

Onsdag 30. august: Mjelletind og Mul-
strandtind
Vi møtes på Shell Stormyra kl 18 for sam-
kjøring til Mjelle. Turen går i ulendt terreng, 
steinur opp mot toppen. Øverst på Mjelletind 
får vi nydelig utsikt, og mulighet til å bestige 
Mulstrandtind i samme slengen. Gode sko er 
nødvendig. Ta med vindtett jakke og litt ekstra 
klær, pluss mat og drikke. Turen tar ca 3,5 
timer. Turledere: Espen 481 42 256 & Marie 
971 62 826.

1.-3. september: KICK OFF Camp Ausvika
Dette blir en perfekt start på høstens tureven-
tyr! SUP, slakk line, gratis pizza, bondesjakk i 
sanden og masse skrønehistorier rundt bålet. Ta 
med eget telt eller få ei sosial natt i en av våre 
lavvoer. Ankomst fredag ettermiddag for å lage 
camp. Ingen egenandel, men du må ha med 
egen brødmat. Turleder: Elin 900 12 477.

Lørdag 9. september: Dagstur inn Åselidalen
Oppmøte Shell Humørsenteret kl 10.00 for 
samkjøring til p-plassen i Åselidalen. Første 
stykke på berg, deretter sti i bjørkeskog. Bratt 
skråning fra enden av vannet før lett terreng vi-
dere inn Åselidalen. Ha med godt fottøy, varme 
klær, mat og drikke. Turen tar 4-5 t. Turleder 
Espen 481 42 256.

15.-17. september: Rundtur rundt Børvass-
tindan
Vi møtes fredag ettermiddag for samkjøring, og 
begynner turen opp ville og vakre Falkflågdalen. 
Mot kvelden finner vi en fin teltplass, og ten-
ner bål. Lørdag går ferden inn til Lurfjellhytta. 
Kanskje tester vi fiskelykken underveis? Uansett 
sørger vi for middag på lørdag. Søndag tar vi 
siste etappe av rundturen mellom Børvasstin-
dene og vakre Åselidalen. Vi kjører to biler. En 
parkeres ved turens startpunkt, Valnesvatnet, 
den andre ved slutten av Åselidalen. Maks 8 
deltakere. Påmelding på bot.no innen 12.9. 
Turleder Ingrid 992 74 636.

6.-8. oktober: Yoga Retreat på Beiarstua
Jentehelg med yoga og ernæringskurs. Midt 
i smørøyet av helsefremmende natur lærer 
vi å ta vare på kropp og sinn. De uten vettet i 
behold blir med på badstue etterfulgt av bading 
i elva… Vi har plass til mange, så her er det 
bare å booke kalenderen og invitere vennin-
nene. Egenandel på kurset, vi dekker middag 
på lørdag. Mer info kommer på bot.no. NB! 
Aldersgrense 18-35 år. Turleder Elin 900 12 477.

Lørdag 28. oktober: Grottetur til Singelhola
Vi elsker grotteturer! Vil du vite hvorfor? Bli 
med på en spennende tur under overflaten! 
Singelhola er ei grei nybegynnergrotte. Du 
trenger kjeledress/klær som tåler røff be-
handling, samt støvler, hjelm og lykt. Vi kan 
stille med de to sistnevnte, gi da beskjed ved 
påmelding. Oppmøte Shell Stormyra kl 9 for 
samkjøring mot Valnesfjord. Vi er tilbake i Bodø 
mot kvelden. Maks 8 deltakere. Påmelding 
på bot.no innen søndag 22. oktober. Erfarne 
grotteturledere Anders 900 85 806 & Petter 
990 38 066. 

17. – 18. juni: Grunnleggende turleder-
kurs
Dette er 2. steg i DNTs turlederutdanning, 
og vi legger turen til Gjælentunet. Opp-
møte på Shell Humørsenteret kl 09.00 for 
samkjøring. Hovedtema på dette kurset 
er turlederrollen, orientering og praktiske 
tema som f.eks. enkel førstehjelp, bekled-
ning og ernæring på tur. Kurset er gratis 
for dem som forplikter seg til å ta mini-
mum 3 turlederoppdrag de nærmeste 2 
årene for BOT. For andre er kursavgiften 
1.500,-. Maks 18 deltakere. Påmelding på 
bot.no innen 2. juni. Instruktører: Eirik 
Alst 908 54 928, Bjørnar Nystrand 970 92 
736 og Øystein Rushfelt 950 09 621.

13. – 15. oktober: Grottekurs
Introduksjonskurs til grotting med fokus 
på bevegelsesteknikk og etikk.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha 
de teoretiske og praktiske kunnskapene 
som trengs for at de selv skal kunne plan-
legge enkle grotteturer og gjennomføre 
dem på en trygg måte. Det blir teorikveld 
fredag, og praksis lørdag og søndag: Grot-
teturer med fokus på bevegelsesteknikk og 
sikkerhet. Utstyr som må bringes med på 
kurset: røffe klær (kjeledress en fordel), 
fjellstøvler som tåler en støyt, sekk for 
personlig utstyr. Lån av hjelm og grottelykt 
inngår i prisen. Kursavgift medlem 1500 
kroner, ikke-medlem 2000 kroner. Påmel-
ding på bot.no innen 6. oktober. Maks 6 
deltagere. Kurskoordinator: Eirik Vevel-
stad 991 50 628 / eirikfalk@yahoo.no

KURS 2017

TU
R

G
LE

D
E

TU
R

G
LE

D
ETURER FOR

UNGDOM

Foto: Peder Aaserud Eikeland

Foto: Marius Dalseg
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Barnas Turlag GILDESKÅL

Søndag 21. mai: Moskeneset. 
Ettermidagstur til Moskeneset, en tur som 
inngår i Fjelltrimmen. Oppmøte ved kryss til 
Horsdal kl. 15.15. Turen går på sti i flatt ter-
reng, og det kan være noe vått. Mulighet for å 
ta ferga fra Sund kl 15.00 til Horsdal, med retur 
kle 19.30, og det er ikke nødvendig og ta med 
bil over dersom man ikke planlegger og kjøre 
tilbake. Turleder Anne-Grethe Kristiansen 416 
37 062.

Lørdag 3. juni: Nordvatnet
Oppmøte kl. 11.00 på bensinstasjonen på 
Nygård for samkjøring til Ertenvåg. Vi går 
sammen herfra i godt lag, i lett terreng, ca 3,5 
km til Nordvatnet. Her blir det lunsj, lek og 
kos. Turen inngår i fjelltrimmen. Turledere Lin 
Sakariasen 992 25 159 og Cathrine Festvåg 982 
55 997.

Lørdag 10. juni: Familiedag i fjæra (*)
Oppmøte kl. 12.00 ved Gildeskål Kirkested for 
en trivelig familiedag i fjæra. Vi fisker, lærer å 
filetere fisk, lager fiskepakker på bål og koser 
oss i fjæra. Salmonsenter tar med seg de som 
ønsker på visningstur i oppdrettsanlegget for 
laks med RIB. Antatt varighet 3-4 timer. Kon-
taktpersoner: Cecilia Lundbakk 976 40 245, 
Silje Nordgård 918 52 213 og Anne-Grethe 
Kristiansen 416 37 062

Onsdag 28. juni: Dagstur til Nord-Arnøy 
Oppmøte kl. 8.45 på Sund for å ta fergen over 
til Sør-Arnøy. Ta med sykkel, evt. bil. Vi sykler/

kjører til Nordarnøy 5 km går innom Batteriet 
og langs fjæra vestover til fjelltrimposten, ca 3 
km t/r. Retur kl 15.00 med ferga. Ta med niste 
og drikke for dagen. Turledere Anita Lekanger 
og Anne-Grethe Kristiansen 416 37 062. Påmel-
ding til Anne-Grethe.

Lørdag 12. august: Turtenhagen (335 moh)
Oppmøte i Sundsfjord før oppkjøring til fjell-
veien kl. 11.00. Vi besøker Oscar Sund sitt 
feriested, Turtenhagen, og for å komme dit kjø-
rer vi bil til Sokumvatnet, går over ei hengebru, 
og deretter på enkel sti fram til Turtenhagen. 
Turledere: Kari Meland 951 38 838 og Anne- 
Grethe Kristiansen 416 37 062.

Søndag 3. september: Kom deg ut-dagen på 
Fellvasstua 
Oppmøte ved demningen ved Langvatnet kl. 
12.00. Vi rusler over Stabbursfjellet og ned til 
Fellvasstua. Her blir det en rast der vi spiser litt 
og det vil bli mulighet for å bade, fiske, ro eller 
padle i kano før turen går tilbake samme vei. 
Kanskje finner vi litt bær på veien? Ta med mat, 
drikke og klær etter vær. Turledere: Annabell 
Kroknes 992 55 437, Anne-Grethe Kristiansen 
416 37 062, Cathrine Festvåg og Lin Sakarias-
sen. 

Barnas Turlag MELØY

Søndag 21. mai: Padletur på Neverdalsvatnet
Vi padler på vannet og griller i grillhytta, og 
her er både store og små velkomne, da det er 
samarbeid med voksenturlaget. Oppmøte på 

parkeringsplass ved Neverdalsvatnet kl 12.00. 
Turledere: Åge Magnussen 907 96 782 og Tho-
mas Sæle 971 05 964.

Søndag 11. juni: Seniortur og familietur til 
Furøyodden 
Grilling og koselig samvær på utsiktspunktet 
på naturstien. Oppmøte på Forøy Camping kl 
16.00. Turledere: Silje Brevik 934 39 663 og 
Sverre Birkelund 986 17 466.  

Søndag 25. juni: Tur til Hornneset, Reipå
Grilling og kos ute på grillplassen for både store 
og små, fra Barnas Turlag til Seniorgruppa. 
Oppmøte på parkeringsplassen på Fore kl 
12.00. Turledere: Anders Leiramo 75 75 52 47, 
Ola Loe 469 63 142 og Silje Brevik 934 39 663.

Søndag 13. august: Fisketur til Kjørhaugvat-
net, Åmnes 
Vi legger opp til bål og grilling oppe ved vannet. 
Oppmøte ved Åmnes camping kl. 13.00. Turle-
dere: Ola Loe 469 63 142 og Børge Nikolaisen 
993 88 343.

Søndag 3. september: «Kom deg ut» dagen 
ved Glomfjordløva, Glomfjellet  
Oppmøte på Namnlaushøgda kl. 12.00 for en 
trivelig søndagstur sammen med små og store. 
Turledere: Silje Brevik 934 39 663 og Sverre 
Birkelund 986 17 466.

TORDENSKIOLD STORGT. 26 • Tlf. 75 54 43 40 
Åpningstid: 08:30-17:00 Lørdag: 10.00-15.00

CITY NORD • Tlf. 75 55 70 90 
Åpningstid: 10:00-21:00 Lørdag: 10:00-19:00

MØRKVED • Tlf. 75 55 70 70 
Åpningstid: 09:00-18:00 Lørdager: 10:00-15:00
VÅR KUNNSKAP – DIN TRYGGHET

Onsdag 7. juni: Bæretur til Finnkonnakken
Her tar vi barna i bæresele eller meis. Vi møtes 
ved parkeringsplassen ved Svartvatnet i retning 
Festvåg. Herfra er det ca 4 km å gå, noe som tar 
cirka en og en halvtime å gå med rolig tempo og 
noen pauser underveis.

Tirsdag 15. august: Tur til Tussvatnet
Oppmøte kl 11 på parkeringsplassen i Arlia, med 
barnevogn eller bæresele/bæremeis. Vi går langs 
skogsvei ca 4 km, og vel framme ved vatnet spi-
ser vi lunsj

Tirsdag 5. september: Tur til Junkerfjellet
Oppmøte 11.00 på parkeringsplassen til travba-
nen, ca 100 meter før skibrua. Denne turen star-
ter ved Soløyvannsveien og går grusveien opp til 
Junkerfjellet. 
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Barnas Turlag BODØ

Søndag 21. mai: Grottetur Lønngangen
Enkel grottetur for barn fra fire år og oppover. 
Lønngangen er ei karstgrotte hvor vann og is 
har gravd ut fasinerende formasjoner i fjellet. 
Grotta er ca 300 m lang og man kan gå oppreist 
hele veien. 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, og går sammen de 30 meterne fra veien 
og opp til grotta. Påmelding innen 19. mai på 
bot.no. Kontaktperson: Moira 472 92 324.

10.-11. juni: Landego
På øya Landego finner du alt fra kritthvite 
strender med klart vann, til mørke granskoger 
og luftige topper. Har du lyst kan du pakke 
teltet og overnatte, eller du kan ta en dagstur 
og bli med hurtigbåten hjem lørdags ettermid-
dag. Uansett er det greit med sykkel/vogn til 
ungene, da det er noen km å gå på fin grusvei. 
Info/påmelding på bot.no innen 6. juni. Oppgi 
ved påmelding om du skal på dagstur eller 
overnattingstur slik at vi kan varsle hurtigbåten 
om hvor mange som kommer. Kontaktperson: 
Marie 971 62 826 og Gudrun 911 04 171.

Søndag 25. juni: Mjelle
Bli med til Nord-Norges vakreste perle av ei 
strand! Vi møtes ved parkeringsplassen på 
Mjelle kl. 11, og går de små kilometerne langs 
stien sammen bort til den fine stranda. Langs 
veien blir det muligheter for å delta på natursti; 
alle deltagere premieres. Vi håper på godvær 
og muligheter for både soling og bading. Lek og 
utforsking av sand, vann og skumle heksene-
gler blir det uansett. Ta med klær etter vær og 
gjerne skiftetøy til våte barn. Kontaktperson: 
Ragnhild 975 84 922.
3.-7. juli: Sommerleir på Gjælentunet (10-14 
år) se side 9

Søndag 13. august: Nattmålstuva på Evjen
10 på topp er populært blant små og store i 
Bodø, og på denne turen bestiger vi en av årets 
topper! Vi møtes på parkeringsplassen ved 
vanntårnet på Evjen (ca 2,1 km fra avkjøringen) 
kl 12.00. Herfra går turen i lettgått terreng og i 
en jevn stigning ca 3,4 km til vi når målet, 174 
m.o.h. På toppen spiser vi matpakken og nyter 
utsikten før vi rusler ned igjen. Kontaktperso-
ner: Evy 911 67 027 og Gudrun 911 04 171.

Søndag 27. august: Heggmoen
Vi tar turen til Heggmoen, øst i Bodømarka 
denne søndagen. Vi møtes kl. 12 ved bommen 
på Heggmoen, og går sammen inn gjennom 
furuskogen til gapahuken ved Badekulpen. 
Turen er lett og fin å gå for store og små! Her 
muligheter for bading og for å lage barkebåter 
som kan seile på elva. Velkommen! Kontakt-
personer: Moira 472 92 324 og Ragnhild 975 
84 922.

Søndag 3. september: Kom deg ut-dagen i 
Ausvika
På den nasjonale turdagen samles vi i Ausvika 
til bål, grilling og aktiviteter, og Barnas Turlag 
er til stede fra ca 12-14 med fyr i bålet, aktivite-
ter og god stemning! Det blir natursti for både 
barn og voksne, lek i fjæra, små konkurranser 
og alle kosedyr som blir med på tur kan få prøve 
zipline-bane! Kanskje dukker Turbo Fjellrev 
opp også? Bli med og se! Kontaktperson: Marie 
971 62 826.

9.-10. september: Telttur ved Tverrbrenn-
stua og topptur på Sankt Olav
St. Olav er en av toppene i årets Ti på topp, 
og vi pakker teltet i sekken og setter kursen 
mot Tverrbrennstua for telttur, og tar samtidig 
topptur på Sankt Olav. Dette er en overkomme-
lig topptur for både barn og voksne. Vi møtes 
på parkeringsplassen på Beiarfjellet kl. 12 på 
lørdag, og går de ca 2 km inn til hytta sammen. 
Kontaktpersoner: Evy 91167027 og Marie 971 
62 826.

Onsdag 20. september: Kveldsmattur til 
Mørkvedbukta
Pakk kveldsmaten i sekken og bli med på tur 
til Mørkvedbukta! Vi møtes ved parkeringen 
i Mørkvedbukta kl. 17 før vi går ca 500 meter 
ned til gapahuken sammen. Vi fyrer bål, slik 
at dere kan innta en sein middag eller en varm 
kveldsmat ved bålet. Rekker du ikke avgangen 
er du velkommen når det passer familien din; vi 
leker og koser oss ved bålet til kl. 19. Kontakt-
personer: Ragnhild 975 84 922 og Gudrun 911 
04 171.

Søndag 15. oktober: Grottetur til Singelhola
Turen starter ved Solstad/Bringslimarka i 
Valnesfjorden kl. 10.00 og retur ca kl 15.30. 

Grotteturen passer turvante barn fra 6 år 
og oppover, da det er 1-1,5 time å gå opp til 
inngangen, og så tar selve grottinga tar ca 1,5 
time. Vi planlegger å spise lunsj før vi går inn i 
grotta. Ta med gode tursko, gode turklær (som 
tåler litt «juling»), tykk genser, hodelykt/lom-
melykt med gode batterier og godt lys, samt en 
vedkubbe til bålet. Det blir tatt med hjelmer til 
utlån. Kontaktpersoner: Markus 928 56 483 og 
Ida 940 50 045.

Søndag 5. november: Grillhytta på Skaug
Velforeninga på Skaug og Kløkstad har satt 
opp ei kjempefin grillhytte ved foten av Skaug-
skaret, og i dag legger vi søndagsturen hit! Vi 
møtes ved Skaug Oppvekstsenter (her kan du 
også parkere) kl. 11, og går sammen opp til 
grillhytta, fyrer bål og koser oss. Ta gjerne med 
et akebrett hvis føret gjør det mulig å ake, hvis 
ikke er det gode muligheter for å leke gjemsel, 
bygge kvisthytte eller gå på oppdagelsesferd i 
skogen! Kontaktpersoner: Marie 971 62 826 og 
Ragnhild 975 84 922.

25.-26. november: Førjulstur til Gjælentunet
Bli med til Gjælentunet for kakebaking, stearin-
lys, tur og leking på tunet, brettspill og en liten 
tyvstart på julestemninga. Her skal vi senke 
skuldrene og bare kose oss! :) Kontaktpersoner: 
Marie 971 62 826 og Gudrun 911 04 171.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Moira Hutchinson

Foto: Marie Stabell Pettersen

Barnas Turlag er for barn fra 0 
til 12 år og deres familie. I årets 
program kan vi by på bål, bading, 
leking, pannekaker på primus, 
overnatting i telt, og mange 
andre morsomme aktiviteter som 
er med på å gjøre turen både 
spennende og lærerik! Turene går 
(nesten) uansett vær. Foreldrene 
er ansvarlig for egne barn på 
turene.
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Vi legger opp til en fast trilletur per måned, 
men annonserer også noen mer spontane 
på Facebook-siden vår «Trilletur med Bodø 
og Omegns Turistforening»! Trilleturleder: 
Hilde Ånneland på telefon 958 28 793.
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SENIORGRUPPA
BODØ

Tirsdag 16. mai: Løpsfjellet
Oppmøte i Maskinisten kl 10.00. Lett tur i vari-
ert terreng. Turledere: Jan Olaf Mørkved, 901 
32 425 og Ingebjørg Lund Bjørgvik, 994 19 853.

Tirsdag 30.mai: Finnkonakken 
Lett til middels krevende tur på stier til toppen 
av Finnkonakken, med vidt utsyn. Tur 11A i 
«På tur i Bodø»-boka. Oppmøte Maskinisten kl 
10.00. Samordning av kjøring i privatbiler. Tur-
ledere: Magnar Haslerud 975 94 806 og Karen 
Sandberg 994 46 171.

Mandag 5. juni: 3- og 7-toppsturen 
Vi inviterer deg til å bli med på turdagen med 
stor T i Bodømarka! Du kan velge mellom å gå 3 
eller 7 topper med start i Rønvik eller Mørkved, 
eller du kan gå den tilrettelagte løypa på Mørk-
ved som også er tilpasset rullestol. Alle som 
deltar får t-skjorte og diplom. Velkommen!

13.-15. juni: Dronningruta - Steigen 
Samordning av kjøring i privatbiler fra Bodø. 
Overnatting på Kvinneuniversitetet i Nordfold, 
maks 15 deltakere. Planen er å gå Dronningruta 
fra Skånland til Holkestad, og en tur fra Håsand 
til Åsjord. Torsdag retur til Bodø via Nordskott, 
med lunsj på Manshausen. Turledere: Inger 
Johanne og Jan Olaf Mørkved 901 32 425. 
Påmelding til Karen Sandberg 994 46 171 innen 
8.juni.

Tirsdag 20. juni: Tårnvikfjellet (440 moh) 
Middels krevende tur som starter ved hyttefel-
tet før Tårnvik på Kjerringøy. Går for det meste 
på fine svaberg og lyngheier i åpent terreng 
med utsikt mot fjordene i Sørfold og Steigen. 

De første 100 m av opp- og nedstigning kan 
være noe krevende, ellers slakkere stigning. 
Oppmøte i Maskinisten kl 08.50 for samord-
ning av kjøring. Turlederne Jenny og Ragnar 
Johansen 416 95 577 treffes ved Kjerringøy 
kirke. 

Tirsdag 4. juli: Alvenes i Valnesfjord
Lett tur, ca 3 km ned til havet. Oppmøte i Mas-
kinisten kl 10.00 for samordning av kjøring. 
Tove Jensen er ”kjentmann” og møter oss ved 
butikken på Strømsnes kl 10.45.
Turledere: Norunn Følvik 994 71 112 og Tove 
Jensen 404 19 551.

Tirsdag 18. juli: Vågøyvannet rundt 
Start fra parkeringsplassen i Maskinisten kl 
10.00, så følger vi lysløypa og tar til høyre ved 
Vågøyvannet, videre langs stien på sørsiden av 
vannet. Tur 1 C i «På tur i Bodø»-boka. Tur-
ledere: Evelyn Sivertsen 907 98 365 og Anne 
Helgesen 470 10 976.

Tirsdag 25. juli: Evjen
Lett tur som starter ved Vanntårnet midt mel-
lom Tuv og Evjen. Følger merket sti til Nattmål-
stuva. videre ned til Evjen, fortsetter til Elghytta 
og ender ved Vanntårnet.
Turledere: Kjellaug Ellingsen 992 51 649 og 
Eve Evjen. 

1.-3. august: Tverrbrennstua – Bjellåvasstua 
– Røkland 
Middels krevende tur. Buss fra Sentrumster-
minalen tirsdag kl 17.15 til Beiarfjellet. Retur 
med tog fra Røkland torsdag. Maks 8 deltakere. 
Turledere Jan Olaf Mørkved 901 32 425 og Jan 
Melå. Info/påmelding innen 27. juli til Jan Olaf.

Torsdag 17. august: Kveldstur til flyvraket
Tur på Sørsiden av Steigtind der det ligger 
rester av et militært jetfly som styrtet for over 
50 år siden, ca 300 moh. Ta med matpakke 

og drikke. Turen tar ca 4 timer. Oppmøte på 
Vatnet Gård (Vatnvatnet) kl 18.00. Turleder: 
Alester Hansen 975 25 658.

22.-24. august: Saltfjellet – Lønsstua 
Vi tar toget til Lønsdal tirsdag formiddag, over-
natter på Lønsstua og tar dagsturer i nærom-
rådet, bla til Graddis fjellstue. Retur med toget 
torsdag ettermiddag. Maks 15 deltakere. Tur-
ledere: Kjellaug Ellingsen 992 51 649 og Anne 
Helgesen 470 10 976. Bindende påmelding til 
Kjellaug innen 16. august.

Tirsdag 5. september: Hopsfjellet 
Middels krevende tur opp Malmveien via Ørn-
vassbu til gruvene på Hopsfjellet. Oppmøte i 
Maskinisten kl 10.00 for samordning av kjø-
ring, eller p-plassen i Kvalvåg kl 10.30. Turle-
dere: Turid og Fred Kramer 992 34 651.

Tirsdag 19. september: Åselidalen
Tur i rolig tempo til Øvre Åselivatn. Oppmøte 
i Maskinisten kl 10.00 for samordning av kjø-
ring, eventuelt liten p-plass på sørsiden av fv 
17,ca tre km sør for brua over Åselistraumen kl 
10.45. Turledere: Trond Flateby 900 19 145 og 
Reidar Gabrielsen 902 41 864.

Tirsdag 3. oktober: Støvermarka
Lett tur til gapahuken Vasshauet ved Soløyvan-
net. Oppmøte kl 10.30 ved første p-plass ved 
Futelva (ovenfor der jernbanebrua krysser 
Soløyvannsveien), eventuelt i Maskinisten kl 
10.00 for samordning av kjøring i privatbiler. 
Turledere: Inger Johanne Mørkved 977 23 451 
og Evelyn Sivertsen 907 98 365.

Tirsdag 17. oktober: Høsttur fra Heia
Lett tur på skogsveier i Soløyvannsmarka. Opp-
møte Maskinisten kl 10.00 for samordning av 
kjøring, eller den nye p-plassen Sandjorda/Heia 
kl 10.30. Turledere: Jim Sollid 408 30 781 og 
Karen Sandberg 994 46 171. 

SENIORGRUPPA
GILDESKÅL

Alle turene går på onsdager og har en antatt varig-
het på 4 – 6 timer. Starttidspunktet er kl. 11 på alle 
turene, bortsett fra midnattssolturene som starter 
kl. 20.00. Turene foregår i et rolig tempo slik at 
alle skal kunne delta og ha det hyggelig. Oriente-
ringer om steder og naturen gis underveis. Koselige 
rasteplasser, eventuelt med bål inngår. Ta med 
mat og drikke.

Onsdag 24. mai: Finnvika
Turen går i lett terreng. Oppmøte: Sandhornøy 
skole kl. 11.00. Turleder: Brita Johansen 75 75 
86 59.

Onsdag 7. juni: Midnattsoltur Kirkestien – 
Gildeskålkjelen – Sund
Turen går i lett skogsterreng. Oppmøte: Gilde-

skål kirke kl. 20.00. Turledere: Bjørg og Trygve
Breivik, 971 23 965 / 991 03 163.

Onsdag 21. juni: Langsanden (Sandviksan-
den) – midnattsoltur
Tur langs sjøen. Oppmøte: Parkeringsplassen kl 
20.00. Turleder: Terje Magnussen 958 74 185

Onsdag 5. juli: Øyjord - midnattsoltur
Tur på sti. Oppmøte Øyjord kl. 20.00. Turleder: 
Birger Willumsen 996 37 464.

Onsdag 19. juli: Mevikmarka
Tur på sti og skogsvei. Oppmøte: Grendehuset i 
Mevika kl. 11.00. Turleder: Kjell Karlsen
911 49 977.

Onsdag 2. august: Laksådalen
Turen går på sti i lett terreng. Oppmøte: Par-
keringsplass ved Skulpturlandskap Nordland 
– Den glömda staden kl. 11.00. Turleder: Ann-
Rigmor Lauritsen 971 12 057 og Bjørg Breivik 
971 23 965.

Onsdag 16. august: Stia
Turen går på skogsti. Vi besøker nedlagt gård og 
gammel boplass under heller. Oppmøte: Fjell-
veien i Sundsfjord kl. 11.00. Turledere: Bjørg og 
Trygve Breivik 971 23 965 / 991 03 163.

Onsdag 30. august: Nygårdsmarka 
(Folkestien)
Tur på sti i skogsterreng. Oppmøte: Ungdoms-
huset, Nygårdsjøen kl. 11.00. Turleder: Erna
Sundsfjord 994 35 225.

Onsdag 13. september: Aksla
Turen går på sti – litt stigning. Oppmøte: 
Hustad-kryssset kl. 11.00. Turleder: Terje Mag-
nussen 958 74 185. Tursesongen avsluttes med 
lunsj på brygga hos Torbjørn Laugsand
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Våre seniorgrupper tilbyr et variert sommer- og høstpro-
gram. Ingen aldersgrense, men turene går i et rolig tempo 
og ofte på hverdager. Detaljert turprogram fås på www.
bot.no eller ved henvendelse til BOT-kontoret, Sandgata 3, 
tlf. 75 52 14 13.

Se alle våre modeller på:
www.saltdalshytta.no

Foto: Torill Lund

Foto: Elsa Rødelv

Foto: Inger Johanne Mørkved
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Argaladhytta i Junkerdal nasjonalpark – over 100 år gammel jakt-
hytte ved idyllisk elv

Beiarstua veinært i Beiardalen – med badekulp og vedfyrt badstue

Bjellåvasstua i hjertet av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - familie-
vennlig innmarsj og gode muligheter for fisk

Fellvasstua ved Láhko nasjonalpark – med robåt og kano

Gjælentunet ved havet – med robåt og badestrand

Gråtådalstua – Fritt og luftig mellom bre og fjell

Jordbruhytta – Tømmerkoie med sjel i furuskog og grotteområde

Kvitsteindalsgammen – I Lahko nasjonalpark

Lurfjellhytta like bak Børvasstindene - rett under Bodøs høyeste topp

Lønsstua Ved Lønsdal jernbanestasjon - kort vei til fiskevann og bær-
forekomster

Midtistua i hjertet av Saltfjellet – Skitt fiske!

Storjordstua ved Nordland nasjonalparksenter – med kort vei til Sol-
vågtinden og Junkerdalsura

Trygvebu – Ved inngangen til Junkerdal nasjonalpark

Tverrbrennstua på Beiarfjellet - kun 2 km fra vei

Tåkeheimen 1100 moh. Inntil Svartisen – med fantastisk utsikt

Hovedregler for bruk av hyttene: Skriv deg inn i besøksprotokollen ved 
ankomst, samarbeid med andre brukere under oppholdet, rydd og vask 
etter deg, og betal for oppholdet. Les mer om hyttene og hvordan du bru-
ker dem på bot.no. 

Vi driver 14 hytter i Salten som alle kan bruke:

TU
R

G
LE

D
E

Foto: Trygve Næss

Foto: Karl Skålbones

Foto: Berit Irgens

Foto: Gudmund Jensen

Foto: Cecilia Lundbakk
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Hvem kan delta? Du kan delta enten du er medlem eller ikke. På noen 
turer kreves spesielle ferdigheter eller god fysisk form. Rådfør deg med 
turleder dersom du er usikker på om du kan klare turen.

Forsikring Deltakelse på BOTs arrangement skjer på eget ansvar. BOT 
påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som 
måtte inntreffe under gjennomføringen av arrangementene. Deltakerne 
oppfordres til å tegne en kombinert reise- og ulykkesforsikring.

Tenk på miljøet De fleste turene lagt opp slik at en kan benytte kol-
lektivtransport eller kjøre flere i samme bil. Vi oppfordrer til å fare skån-
somt fram mot naturen og ta med søppelet hjem. 

Annonsering og påmelding Turene annonseres i Avisa Nordland, 
vanligvis tirsdagen før turen. På dagsturer er det vanligvis ikke påmel-
ding. Påmelding til flerdagsturer skjer enten til bot.no eller turleder – se 
beskrivelse av den enkelte tur. Detaljerte opplysninger om turen, så som 
lengde, terreng, oppmøte, transport og hvilket utstyr du må ta med får du 
på bot.no eller hos turleder. 

Hvor krevende er turen? Stjerner bak navnet på turene angir hvor 
anstrengende turen er:

* Lett dagstur som gjerne kan tilpasses deltakernes egen kondisjon.  
Kun lett dagstursekk påkrevd. Passer også for barnefamilier med barn fra 
6-7-årsalderen.

** Moderat tur med dagsetapper opp mot 15 km (ca 5 timer).  
Passer også for barn i 8-10-årsalderen. Kun lett sekk påkrevd.

*** Middels krevende tur med dagsetapper opp til 20 km eller  
6-7 timer. Deltakerne bør ha noe turerfaring, også med å gå med sekk.  
Sekken vil fort bli på 10 kg eller mer. I lag med foreldre vil barn i  
10-årsalderen kunne delta på en slik tur.

**** Krevende tur. For folk med god fysisk form og en del fjellerfaring, 
bl.a. med tung sekk. Dagsetappene kan bli opptil 30 km eller 9-10 timer. 
Turen kan også gå i bratt, tungt eller kupert terreng.

Turavgift På turer for voksne betaler deltakerne en liten turavgift, som 
skal bidra til å dekke turleders utgifter og annonsering av turene:
- Dagstur: Ikke-medlem kr 100,- (seniorturer 50,-), medlem gratis     
- Overnattingstur: Ikke-medlem kr 100,- pr dag, medlem kr 50,-.

Våre samarbeidspartnere:

Slik kan du støtte  
BOT økonomisk

Spiller du Lotto, Tipping eller Joker? 
Du kan bestemme at 5 % av innsatsen din skal gå til Bodø og 
Omegns Turistforening (det belaster verken innsatsen eller pre-
mien) ved å knytte vårt  organisasjonsnummer til ditt spiller kort. 
Nummeret er 970918213.

Et annet alternativ er å gi en gave til BOTs jubileums fond. Ved 
foreningens 150-årsjubileum i 2040 vil fondskapitalen bli benyt-
tet til jubileumshytte eller annen investering i tråd med fondets 
formål. Gave sendes til konto 4609 09 02881. 

Det gis skattemessig fradrag for gavebeløp mellom 500 og 30 000 kr, 
forutsatt at giver oppgir navn, adresse og fødselsnummer, og beløpet 
er innbetalt innen 22. desember

BLI  MEDLEM
Bodø og Omegns Turistforening (BOT) er tilsluttet Den Norske 
Turistforening (DNT), og arbeider for at flest mulig skal få oppleve 
gleden ved et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og 
for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Mesteparten 
av arbeidet gjøres på dugnad. 

Hovedaktiviteter:
- Turvirksomhet. Hvert år arrangeres ca 200 fellesturer.
-  Tilrettelegging. 14 hytter og 600 km merkede ruter står til  

din disposisjon. 
-  Kommunikasjon. Vi gir ut bøker, Saltenkalenderen og medlems-

blad, har et godt oppdatert nettsted og arrangerer temamøter. 
-  Naturforvaltning. Vi er et talerør for friluftsinteressene i  

arealsaker og andre saker hvor friluftsmulighetene berøres.

Som medlem får du:
- Medlemspris ved overnatting på de ca 500 turistforeningshyttene 
i landet. 
- Rett til kjøp av årskort for overnatting på BOTs hytter.
- DNTs tidsskrift «Fjell og vidde» og BOTs medlemsblad «Til fjells».
- DNTs årbok.
-  Medlemmer under 19 år får turprogram tilsendt. De overnatter 

gratis på BOTs hytter. 
- Medlemspris på kart, turbøker etc. som selges på BOT-kontoret.
-  Medlemsrabatt bl.a. hos Intersport Bodø, Gjensidige forsikring, 

Oslo Sportslager, Thon hotels og kartbutikken.no.

Kontingent 2017:
- Hovedmedlem  kr  660,-
- Husstandsmedlem  kr  330,-
- Honnørmedlem (fra 67 år eller uføretrygdet)  kr  510,-
- Ungdom (19-26 år)  kr  340,-
- Skoleungdom (13-18 år)  kr  205,-
- Barnas Turlag (0-12 år)  kr  125,-
- Familiemedlemskap                                              kr  1180,-

Slik melder du deg inn: Medlemskap kan ordnes hos Intersport i 
Glasshuset, på BOT-kontoret i Sandgata 3 eller på bot.no.

TRIMPOSTER
TI PÅ TOPP I BODØ
Arr: Bodø og Omegns Turistforening og Bedriftsidretten Nordland 
Ti på Topp er en aktivitetsportal på Internett med funksjoner som 
gjør det ekstra kjekt å gå tur. Som deltaker får du blant annet: Min 
side med turlogg for registrering av turer, kart som kan  skrives ut i 
fullgod kvalitet, MMS turdagbok. BOT arrangerer tur med turleder 
til de fleste toppene. Alle som går 7 ulike turer i perioden får pre-
mie (5 for barn under 12 år) og er med i gavetrekning. 
Mer info: tipåtopp.no/bodo og Lars Nystadbakk 915 41 903.

FJELLTRIMMEN
Arr: Gildeskål turlag i samarbeid med Kulturkontoret
I Gildeskål er det plassert ut 13 kasser med bøker til å skrive seg inn 
i. Kjøper du klippekort og tar turen innom minst 8 kasser (funk-
sjonshemmede og barn under 10 år: 5 kasser) i løpet av sommeren, 
får du et flott Fjelltrimkrus. Gildeskål turlag arrangerer tur med 
turleder til de fleste postene. Mer info: Facebook-gruppen Gilde-
skål turlag og Cecilia Lundbakk 976 40 245.

TRIMMEN
Arr: Beiarn turlag i samarbeid med Friskliv og Beiarn kommune
Rundt i Beiarn står 7 kasser med bok og venter på besøk. 
Ved sesongslutt i september deles det ut tre premier pr kasse. 
Mer Info: Elin Jensen 416 80 332. 


