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Bodø og Omegns Turistforening

VINTER/ VÅR 2022
TURPROGRAM
TURUNGEN

Barnas Turlag Bodø

Lag TURMAT med

Kanelbol le på bålKanelbol 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!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!  

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. 
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30. april-1. mai: Overnattingstur til Gjælentunet med 
strandrydding
Under en times kjøring fra byen ligger nydelige Gjælentunet. Hit inviterer vi 
barnefamilier med på overnattingstur 30. april til 1. mai. Det er i underkant 
av 1 km å gå inn til hytta fra parkeringen. Det er mulig å overnatte innen-
dørs med innlagt strøm og vann, eller kanskje du vil dere ta med henge- 
køye eller telt og sove ute? Området rundt er ypperlig til å spille kubb, 
utforske skogen og klatre i trær, eller du kan ta med fiskestang og teste  
fiskelykken.  Vi tar med søppelposer og hansker og rydder stranda og ser 
hva som har blitt skylt i land. Hva må du ha med? Du må ha med mat til 
deg og din familie (frokost + lunsj lørdag og søndag + evt snacks). Vi lager 
felles taco-middag som turlederne handler inn. Vil du ha annen drikke enn 
saft til maten må du ha det med selv. Du må ha med sovepose/lakenpose/ 
sengetøy til alle som skal være med. Det er madrass, dyne og pute i alle senger. 
Ellers tar du med klær etter været og toalettsaker. Vi minner om at det ikke 
er lov å nyte alkohol ved Barnas turlag sine turer. Oppmøte: Shell Mørkved  
kl 11.00. Turledere: Connie, 416 57 004 og Anastasia.

Tirsdag 24. mai: Rusletur rundt Svartvatnet ved Keiservarden
Bli med på kveldsmattur! Oppmøte på parkeringsplassen på Rønvikfjellet  
ved treningsparken kl 17.00. Vi går sammen opp til Svartvannet og tar 
turen rundt (2 km). Ta med matpakke og drikke, så spiser vi kveldsmat 
sammen i gapahuken på enden av vannet. Turen passer best for barn over 4 
år som er litt turvante fra før. Påmelding på bot.no innen mandag 23. mai.
Turledere: Carina, 934 17 728 og Connie.

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, ofte 
bare klær etter vær og litt mat og drikke. Turene blir gjennomført (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 paraplyorganisasjonen 
Den Norske Turistforening (DNT) hvor Barnas Turlag er en av flere tur-
grupper. Medlemskapet for barn koster 140 kr pr år, og dersom hele fami-
lien har lyst til å bli medlemmer kan vi anbefale å bli familiemedlem. Det 
koster 1325 kr pr år, og gjelder to voksne og alle ungene i familien (helt 
til de er 26 år faktisk!), så lenge de har samme folkeregistrerte 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 noen turer og arrange-
menter med begrensede plasser, og rabatt hos Sport1 i Bodø. For info om 
BOT, Barnas Turlag og for å 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 Facebook-siden vår en del. Der 

minner vi om turer, gir beskjeder som gjelder endringer i turer/ tidspunkter, 
eller andre beskjeder som skal nå ut til mange på kort tid, og poster 
koselige bilder innimellom – så gjerne søk oss opp og følg oss der! Barnas 
Turlag i Gildeskål og Meløy har egne Facebook-sider, og dere er selvfølgelig 
velkommen også på deres turer. Send oss dine turbilder! I vinter ønsker 
vi å invitere dere med på en liten fotokonkurranse med tema «Med barn 
på vintertur». Har du knipset noen fine stemningsbilder, noe spektakulært 
eller koselig? Send oss bildene på e-post til viktoria.skipnes@dnt.no, eller 
del dem på Instagram med #vinterturBarnasTurlagBodø og bli med i 
konkurransen! Deltar du i konkurransen må du også synes det er greit 
at vi bruker bildene i våre kanaler etterpå, som f.eks. i turprogrammer, 
på nettsidene våre, sosiale medier o.l. ved en senere anledning. Vi kårer 
vinnere ca 1. mai, og lover fine premier! 

Komiteen i Barnas Turlag stiller opp og svarer gjerne på spørsmål 
dersom det er noe du lurer på:
Silje Normann:  461 99 835 (leder) 

Ida Johanne Nova:  940 50 045 

Rune Lundli:  992 48 811

Inger Trælnes:  415 06 844



samisk! Oppmøte: Ved akebakken på Bestemorenga. Du kan komme 
deg til Bestemorenga via Bodøs flotte skiløyper. Det er også gode  
muligheter for parkering av bil på parkeringsplassen rett ved akebakken. 
Turledere: Silje, 461 99 835 og Inger.

Søndag 27. februar: Isfisketur og skøytetur til Vatnvatnet
Vinteren er i fult i gang og vi går mot lysere tider. Kulden har gjort sitt 
bidrag for fine isforhold. Dette gir perfekte mulighet for både isfiske 
og skøyter. Ved parkeringen er det en gapahuk og her tenner vi bål og 
spiser medbragt mat. Vi ordner med bålkaffe og varm kakao til de små. 
Å spise ute er en glede i seg selv og her er det selvfølgelig mulighet for 
å ta med hva man ønsker. Dette er en tur for alle, men vinteren kan 
være en veldig kald tid. Husk gode varme klær til både små og store. 
Ta av fra riksvei 80 i Hopen utenfor Bodø og kjør innover Heggmo-
veien. Vatnvatnet er da det store vannet man kommer til. Velkommen 
til store og små, nye og tidligere turdeltakere til en spennende tur på 
isen! Oppmøte: Parkeringsplassen (Jentofs minde) blir første til høyre 
langs vatnet. Turledere: Eva, 917 99 393 og Marius. 
Skøyter og isfiskeutstyr kan lånes av BUA eller Skattekammeret. 

28. feb-2. mars: Vinterleir for 10-13-åringer (4.-7. trinn) 
på Lønsstua
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. Pris for medlem kr 1000 og for ikke-medlem 
kr 1300. Begrenset antall plasser, og påmelding for medlemmer  
åpner 20. januar, mens det for ikke-medlemmer blir åpnet 27. januar  
på bot.no. Turledere: Marie 971 62 826, og Rune, 414 24 030.
 
Søndag 27. mars: Hundesledetur i salten for 8-12-åringer 
Bli med oss på karusellkjøring i Salten! Sett av datoen den 27. mars  
kl 12.00 hvis dette høres spennende ut. Vi stiller med bålkaffe, varm 
saft og pølse med brød. Turledere gleder seg og stiller med godt  
humør. Litt info om karusellkjøring: Det sitter 2 barn i sleden under hver  
runde i hundespannene. Hundene vil gå i en stor sirkel. Dette er en 
tur for barn mellom 8 og 12 år og en må være medlem av Barnas turlag 
for å være med. Det vil komme mere info når det begynner å nærme 
seg. Da vet vi litt mere om været og nøyaktig hvor vi blir å kjøre med 
hundene. Turledere: Silje, 461 99 835 og Guro.

Tirsdag 15. mars: Middag på bål i Maskinisten
Ta med deg middagen og bli med på båltur i skogen! 
I Maskinisten ligger det flere koselige gapahuker midt i skogen med 
mye spennende rundt, både trær å leke i, og småturer man kan gå. Det 
er en perfekt plass for å ta middagen med i sekken, og spise et godt 
måltid i eller ved gapahuken. Vi møtes ved den andre gapahuken, rett 
ved treningsparken der det er et stort uteområde rett ved. Bålet er fyrt 
opp fra kl. 17.00, så da er det bare å møte opp ved gapahuken. Det blir 

bålkaffe til de voksne og saft til barna. Ta på godt med klær etter været,  
og pakk mat og drikke i sekken, i tillegg til turkopp. Et sitte-/ligge- 
underlag er også kjekt for å unngå kalde rumper, og har du en vedkubbe 
til bålet er det fint om du tar med. Det er bare noen hundre meter å gå 
fra parkeringsplassen til gapahuken, så dette er overkommelig for både 
små og store føtter, og krever verken mye planlegging eller mye utstyr. 
Trenger dere turkopp? På BOT-kontoret selges det fine melaminkopper 
med Turbo på eller med rød T. De selger også flasker med Turbo på til 
barna, i tillegg til Turbobamsen og flere produkter med Turbo Fjellrev. 
Kom innom i våre åpningstider for å ta en titt. Velkommen! 
Turleder Connie, 416 57 004. 

Sommerleir i uke 27 for barn mellom 10 til 14 år.
Påmeldingen åpner 1. april.

2.-3. april: Overnattingstur på ski/truger for barnefamilier
(Krevende)
Når dagene blir litt lengere og den verste kulden er over kan det være 
fint å lete frem teltet (eller låne et på BUA eller Skattkammeret).  
Enten dere er erfarne vinterteltere eller nybegynner på snø, og har lyst 
å kombinere ski / truger og pulk / akebrett med telt er dette en fin 
tur for å komme seg ut på telttur sammen med barna. Det er krav om 
at de voksne er godt kjent med telting sommerstid. Hvor drar vi? Det  
kommer vi nærmere tilbake til da snø og vær er vanskelig å ha kontroll 
på, så langt i forveien. Det blir en plass som
• Er i Bodø / Valnesfjord området.
• Har ski eller akebakke 
• Er nært veien (det skal være mulig å gå 2 turer for de som ikke får alt 

i sekken / pulken på første tur.
• Har mulighet for bålplass (gjerne gi et vink om du skulle ha den  

perfekte plassen).
Oppmøte: Vi møtes ved parkeringen kl 1200. Da får vi god tid til å sette 
opp telt og gjøre bålet klart. Ta gjerne med en vedkubbe eller to hvis du 
har plass. På søndag avslutter vi når ungene er fornøyde etter lunsj. Alle 
tar med egen kveldsmat + frokost og lunsj søndag. Vi fyrer opp bålet 
litt før middag og turlederne handler inn til felles middag med bålkaffe 
til de voksne og varm kakao til barna. Oppgi eventuelle allergier ved 
påmelding. Turledere: Rune, 992 48 811 og Silje. 

Søndag 24. april: Medlemstur 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 hav-
ørna 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 BUA eller 
Skattekammeret). Vester fins 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  
(25 plasser). Denne turen er kun for medlemmer av Barnas turlag.  
Påmelding innen 21. april på bot.no. Turledere: Guro, 909 92 765.

Barnas Turlag Bodø 
VINTER/VÅR 2022
Påmelding på alle turene gjøres på bot.no

Søndag 26. desember: Romjulstur til Tussvatnet
Tradisjon tro blir det andre juledagstur til Tussvatnet for alle aldre 
og turgrupper i BOT. Dette er en tur for hele familien, og etter noen  
dager inne-tid med mye god julemat er det godt å komme seg ut i frisk-
luft igjen! Det blir ingen felles avgang, men du starter fra p-plassen på  
Arlia, til fots eller på ski avhengig av føreforholdene, og det er ca 3 
km hver vei. Inne ved Tussvatnet blir det servering av kaffe, gløgg og  
pepperkaker for kr 20 (familie kr 50). Ta med egen kopp, godt med 
klær og noe å sitte på. Kom når det passer deg/dere. Kaffen er klar fra  
kl 11.00, og nissen dukker opp rundt kl 13.00.
Turledere: Knut, 482 79197 og Silje.
  
Søndag 23. januar: Fakkelsti og hodelykttur ved Skaug  
Denne søndagen er det Skaug (nordsia) på agendaen. Vi går opp til 
grillhytta ved vanntårnet. Her tenner vi bål og spiser medbragt mat. 
Det vil bli satt ut fakkelbokser langs veien, men vær obs: det kan være 
forskjellige gjenstander på veien, hvor mange greier dere å telle? Bli 
med på en koselig skogstur! Dette er en tur for alle, men kan bli litt 
langt/bratt for de minste så gjerne ta med et fremkomstmiddel som et 
akebrett, bæremeis eller vogn. Middagen smaker alltids bedre ute, men 
her er det selvfølgelig mulighet for å ta med hva man ønsker. Ta med 
egen mat til deg og din familie. Vi stiller med ved og kakao til barna. Fra 
Bodø kjører du i retning Festvåg. Når man har passert Skaug svinger 
man ned til grendehuset og parkerer der. Oppmøte: grendehuset på 
Skaug. Vi går samlet klokka 15.00, men kommer dere senere så er det 
helt innafor (så lenge dere kommer dere opp til grillhytta selv). 
Turledere: Eva, 917 99 393 og Inger.

Søndag 6. februar: Kom deg ut-dagen på Bestemorenga 
I forbindelse med den Nasjonale kom deg ut-dagen ønsker vi dere  
velkommen til en hyggelig formiddag med masse aktiviteter på  
Bestemorenga! Vi fyrer opp bål, griller pølser, aker, og koser oss. BUA 
og Skattekammeret stiller med akebrett og skiutstyr. Bodø idrettsråd 
stiller med aktivitetsledere som arrangerer Telenors skikarusell så her 
er det aktiviteter for hele familien. Det blir mulighet for å grille mat 
på bålene vi fyrer opp ved gapahukene øverst i akebakken. Bålkaffe  
serveres til de voksne og kakao til barna. DNT ung stiller med en  
liten aktivitetsløype og lover god stemning rundt bålet. Barnas turlag 
sin maskot, Fjellreven Turbo kommer for å danse Bli-me dansen på  

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.


