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FINN DIN TUR HER! 
Kom deg ut

Meld deg inn

DNT ung Bodø
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Fredag 15. desember: S`mores i Maskinisten
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  
bålkos 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 Boris-
grotta! 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 finn fram hodelykta til en spennende mørketur.  
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 sammen med flere av våre andre turgrupper.  
Turleder Aslag 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.

19.-21. februar: 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 rabatt for medlemmer. Informasjon og  
påmelding kommer på bot.no. 

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.

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. trinn). 
Vi tilbyr varierte aktiviteter i frisk luft, har voksne turledere 
og garanterer god stemning! Begrenset antall plasser og 
rabatt for medlemmer. Info/påmelding kommer på bot.no. 

13.-15. april: Helgetur i Sulisfjellet
Villmarksfølelsen venter! Med ski på beina og godt mot i  
sekken starter turen med stigning mot Ny-Sulishytta fredag,  
ca 4km. Lørdag går turen mot Lomihytta, videre i slakt terreng  
til Calalveshytta for overnatting, ca 15 km. Søndagstur på  
ca 5 km i flatt terreng over Kjelvatnet.  Landskapet er fantastisk, 
og vi lover en uforglemmelig naturopplevelse. Turen krever at  
du er i normalt god form, at du er vant til å gå på ski og kan gå 
langt med oppakning. Ta med egen mat. Turleder Halvor  
473 56 649 og Jakob 959 35 629.

VI ELSKER VANNSPORT 
Bli med på kajakkurs eller test SUP med oss! Vannsport er gøy, 
og vi elsker å boltre oss utendørs. Mer informasjon kommer når 
vi nærmer oss våren. Våre populære kajakkurs fylles raskt opp, så 
lik oss på Facebook for info om påmelding. Vi har også kjøpt egne 
SUP, og gleder oss til lyse sommernetter og lavterskel padling. 
Håper vi ses!

BLI MED I UNGDOMSGRUPPA
DNT ung er for deg mellom 13 og 26 år. Du trenger ikke ha 
bachelor i friluftsliv for å være med oss på tur. Har du lyst til å 
bli kjent med nye fjes og være litt sosial ute i frisk luft, er dette 
gruppa for deg.

Ungdomskoordinator Elin jobber på kontoret og kan nås på  
elin.johannessen@dnt.no eller sms til 900 12 477. Ta kontakt  
om du vil bli med i gruppa, eller bare dukk opp på en av våre 
turer! 

Og du? Følg dntungbodo på instagram, og lik 
DNT ung Bodø på Facebook! G

ra
fis

k 
pr

od
uk

sj
on

: F
or

re
tn

in
gs

tr
yk

k 
A

S,
 B

od
ø

Foto: Ida Nordahl


