
Veiledning for beskrivelse av turer til BOTs turprogram 
Hver gruppe som arrangerer turer sender sitt turprogram til post@bot.no. Dokumentet skal bestå av 

beskrivelse av alle planlagte turer i kronologisk rekkefølge. 

 

Første avsnitt i beskrivelse av den enkelte tur skal være en «ingress» som sier noe kort om hva som 

gjør dette til en fin tur og gir nøkkelopplysninger om dato, turens lengde, påmelding eller tidspunkt 

for oppmøte og kontaktinformasjon til turlederne. 

 

Det er ønskelig at turlederne, i hvert fall på overnattingsturer, skriver en detaljert turbeskrivelse i 

tillegg til ingressen, som blir lagt ut på bot.no. Se eksempel på slik beskrivelse i eget dokument på 

bot.no/turleder. Den detaljerte beskrivelsen kan gjerne være med i dokumentet som sendes inn. 

Alternativt kan turlederen selv sende den til post@bot.no. Den detaljerte beskrivelsen bør uansett 

være på plass når det åpnes for påmelding på turen (som normalt er en måned før turen starter). 

 

Eksempel på beskrivelse av Dagstur: 

 

Lørdag 26. juni: Tur til Kvarven på Kjerringøy (609 moh) ** 

Tur til en lett tilgjengelig topp med god utsikt. Turens lengde er ca 7 km t/r og varighet 3-4 timer. 

Oppmøte: Herredshuset i Bodø kl 09.45 for samordning av kjøring. Hvis godt vær, avsluttes 

turen med bading og bålkaffe på Strandåstranda. Retur til Bodø ca kl 18. Turledere: Berit Irgens 

916 14 991 og Vivian Selfors 481 39 486.  

 

Eksempel på beskrivelse av Overnattingstur: 
 

20.-22. mars: Tverrbrennstua – Lurfjellhytta – Børelv ***  

Tur vestover fra Beiarfjellet i noe kupert terreng og med spektakulær utsikt til Børvasstindene. Tur 

32 i «På tur i Bodø». Påmelding på bot.no innen 18. mars. Maks 12 deltakere. Turledere: Knut 

Storteig 482 79 197 (e. kl 17) og Fred Kramer 992 34 651. 

 

Legg spesielt merke til: 

- Overskriften består av  

dato (dagstur: dagnavn + dato, overnattingstur: dato fra – til),  

kolon,  

navn på turen 

- Hvis turmålet er en topp, angis høyde over havet.  

- Bruk 1-4 stjerner for å angi vanskelighetsgrad fra enkel til ekstra krevende. DNTs gradering er 

forklart her: https://www.dnt.no/aktiviteter/gradering/ 

- Skriv sammenhengende, legg ikke inn egne linjeskift.  

- Telefonnumre: Unngå ledeteksten ”tlf”. Bruk standard gruppering av sifrene (fasttelefon: nn nn 

nn nn, mobiltelefon: nnn nn nnn). 

- Ikke forutsett at leseren har vært med på turen tidligere (unngå å skrive ”tradisjonen tro”, ”i 

likhet med i fjor” etc). Angi gjerne turens lengde og/eller tidsbruk som en hjelp til potensielle 

deltakere som ikke er særlig turvant eller kjenner området turen går i. Gjerne også litt om 

terrenget.  

- Det bør være et felles oppmøtested hvor en kan henge seg på om en ikke har bil og flere kan 

kjøre sammen til bestemmelsesstedet (av miljøhensyn). 

- På turer med påmelding: Husk påmeldingsfrist (normalt onsdag hvis turen starter fredag) og 

maks antall deltakere. Husk å henvise til hvordan en melder seg på.  

- På turer uten påmelding: Husk oppmøtested og –tid.  
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