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Bodø og Omegns Turistforening

TURUNGEN

Barnas Turlag Gildeskål og 
Barnas Turlag Meløy

Foto: Rita Bjelde

GENERELL INFORMASJON  
Barnas Turlag er for barn fra 0 til 12 år og deres turfølge/familie. 
Når vi er på tur, legger vi vekt på kos og turglede hos barna, og 
gjennom bål, aking, skileik og andre morsomme aktiviteter gjør 
vi turen til en spennende og lærerik opplevelse. Alle som vil, kan 
være med oss på tur! 

Bodø og Omegns Turistforening (BOT), med sine lokale turlag, 
er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT), hvor Barnas 
Turlag er en av flere grupper. Hvis du får lyst til å bli medlem i 
Barnas Turlag, er det bare å snakke med turlederne eller melde 
seg inn på bot.no. 

I tillegg til å få turprogrammet vårt «Turungen» i postkassen 
to ganger i året, overnatter barn gratis på alle BOTs hytter, og 
du får medlemsrabatt hos blant annet Sport Norge i Bodø og i 
DNTs nettbutikk. Medlemskapet koster 125 kroner (for ung-
dom og voksne gjelder andre priser og medlemsfordeler). 

Familiemedlemsskap, som koster 1215 kr kan være en god deal 
dersom både barn og voksne i familien ønsker å være medlem-
mer (lønner seg hvis det er 2 voksne + 2 eller flere barn).  

Både Barnas Turlag Gildeskål og Barnas Turlag 
Meløy er på Facebook. 

Her finner du blant annet bilder fra turer vi har vært på, og  
annen nyttig informasjon. Hvis det blir endringer i en tur,  
annonseres det på Facebook-sidene, i tillegg til at det blir lagt ut 
på bot.no, og i tirsdagsannonsen i Avisa Nordland før turen. 

Du er også hjertelig velkommen på tur med Barnas Turlag 
Bodø, eller på tur med noen av våre andre turgrupper som  
arrangerer turer som passer for barnefamilier. Sjekk bot.no. 

Kontakt oss gjerne!
Har du spørsmål angående turer eller veibeskrivelse, ta gjerne 
kontakt med en av turlederne som er oppført på den aktuelle 
turen. Dersom du kunne tenkt deg til å være med å bidra i  
Barnas Turlag, som turleder eller annet, eller har forslag til 
turmål, ta gjerne kontakt med oss! 

Barnas Turlag Gildeskål: 
Anne-Grethe Kristiansen, 416 37 062, agetre@hotmail.com

Barnas Turlag Meløy:
Silje Brevik, 934 39 663, siljeramona@gmail.com 

Lag TURMAT med

SOMMER/HØST  2018
TURPROGRAM

Hjemmelagd energibombe 
DETTE TRENGER DU:
- 250 g smør
- 150 g hvetemel
- 150 g sukker
- 3 dl fløte
- 3 ss sirup
- 150 g salte peanøtter
- 150 g sjokolade til toppen

SLIK GJØR DU:
1.  Bruk 100 g romtemperert smør og bland det sammen med 150 g 

hvetemel og 50 g sukker til du får en godt blandet, jevn og fin deig. 
Denne trykker du ut i en bakepapirkledd langpanne på ca 20x30 
cm og steker det midt i ovnen (180 grader) i 15-20 min. Sett til 
avkjøling. 

2.  Smelt 150 g smør i en tykkbunnet kjele, og tilsett 3 dl fløte, 100 g 
sukker og 3 ss sirup, og la det koke til det har blitt tykk karamell,  
ca 20-30 min. Avkjøl noen minutter.

3.  Strø peanøttene over den avkjølte bunnen du lagde først, og hell 
karamellen over før du setter det hele i kjøleskapet og lar det stå til 
karamellen har blitt fast. 

4.  Smelt sjokolade i vannbad eller mikrobølgeovnen, og fordel 
sjokoladen over karamellen slik at det blir et sjokoladelokk. 

5.  Når den er stiv kan du skjære i passe biter som du putter i en boks 
og pakker i sekken

  

LYKKE TIL, OG GOD TUR!

På tur trenger man av og til litt ekstra påfyll av energi når 
 beina blir trette og man har gått langt, og da kan en hjemme-
lagd energibombe være perfekt! Denne er både søt og salt, litt 
sprø og litt seig, og fantastisk god. Og den smaker ekstra godt 
når man har lagd den sammen før turen!    



Barnas Turlag
GILDESKÅL
Lørdag 5. mai: Tur til Bakåsen
Vi er heldige og har med oss ornitologisk forening (fugle-
foreninga), og i høst satte vi opp to fuglekasser som vi nå drar 
til bake til for å se om noen har flyttet inn. Alle er velkommen 
til å delta sammen med oss, og vi håper mange møter oss i 
Bak åsen kl 12.00. Turleder Anne-grethe Kristiansen 416 37 062.

Søndag 27. mai: Besøk til Solvold gård i Mevika
Vi møtes ved Solvold gård kl 12.00, og her får vi hilse på dyrene, 
være med på noen aktiviteter og gå egen tursti med gårdsrela-
terte spørsmål. Det blir også bålkaffe og mulighet for grilling av 
medbrakt mat. Gården ligger ca midt i Mevika og er lett å se fra 
fv 17. Turleder: Anne-Grethe Kristiansen 416 37 062.

Tirsdag 5. juni: Moskeneset
Vi drar på en koselig ettermiddagstur til Moskeneset, og 
møtes ved krysset til Horsdal kl. 16.30. Herfra går turen i 
flatt terreng etter sti og langs fjæra. Det er mulighet for å ta 
ferga fra Sund kl 16.15 til Horsdal, med retur kl 18.45, og det 
er ikke nødvendig med bil over dersom man ikke planlegger 
og kjøre tilbake. Turledere: Lin Renee Sakariassen og 
Anne-Grethe Kristiansen 416 37 062.

30. juni–1. juli: Overnattingstur til Sundsvannet. 
Vi inviterer til spennende overnattingstur med i hengekøyer  
i skogen! Fra Gildeskålkjelen går vi opp til Sundsvannet  
kl 15.00, da har vi god tid å ordne til alle soveplassene og til å 
lage middag ute. Alle tar med seg mat til eget forbruk og det de 
ellers måtte trenge for et døgn ute i det fri, så ordner vi med 
bål. Vi koser oss ute, og for de som ønsker er det mulig å gå til 
Høgfjellsknubben, som er med i Fjelltrimmen i år. Det er lov å 
bli med på turen selv om du ikke tenker å overnatte, for det er 
bare hyggelig med flere rundt bålet og flerre å leke med! 
Vi har noen hengekøyer til utlån, men det er begrenset, så vi 
ønsker påmelding til turleder innen 27. juni. 
Turleder Anne-Grethe Kristiansen 416 37 062.

Barnas Turlag 
MELØY
18.–19. august: Familietur til Spilderdalsvatnet
Vi møtes ved Kraftstasjonen i Spilderdalen kl 11.00, og går 
sammen mot østsiden av vatnet. Her er det et nydelig sted 
hvor vi etablerer leir, griller og koser oss. Ta gjerne med 
 støvler og skiftetøy (eller kanskje badetøy?), da det garantert 
blir lek i vannkanten! Turledere: Åge Magnussen 907 96 782, 
Silje Brevik 934 39 663 og Tanja Solhaug 414 77 849. 

6. oktober: Grottetur på Glomfjellet 
Fin familietur med oppmøte på Namnlaushøgda kl 10.30. 
Herfra vandrer vi innover og finner noen av områdets 
 spennende grotter som vi utforsker. Ta med mat og drikke  
for dagen, husk at det begynner å bli kaldt ute! 
Turledere: Åge Magnussen 907 96 782 og 
Aleksander Gumos 945 03 540.

Søndag 26. august: Herlaug-grotta på Inndyr
Vi møtes kl 12.00 på Vollan og går sammen på oppdagelses-
ferd i grotta. Historien skal ha det til at denne grotten ble 
brukt som gjemmested for ting og tang før i tida, så kanskje vi 
får høre hele historien og finne noen gjenglemte skatter? 
Turleder: Cathrine Festvåg 982 55 997.

Søndag 2. september: Kom deg ut dagen i Lemsundet
Vi markerer den nasjonale Kom dag ut dagen med en skikke-
lig fjæratur til Lemsundet. Vi går i hyggelig lag fra Kirkestua 
på Inndyr kl 12.00, via myra til Lemsundet. Her er det en 
ypperlig boltreplass for barna, og i fjæra kan de bade, fange 
smådyr, bygge sandslott, fiske og kose seg. Kanskje ungene 
vil ha med seg bøtte, spade eller håv? Ta med ønsket mat og 
drikke, mulig vi koker suppe på fjæras matfat! De som ønsker 
kan ta turen videre utover til Langholmen. 
Turleder: Annabell Kroknes 992 55 437.

ANDRE TURER
Det kan bli satt opp andre turer for familier på kort 
varsel, ved at vi ser an vær og føre, og publiserer 
turene på bot.no og på Facebooksidene våre når 
de er klare. Følg med der, og bli med oss på tur! 
For eksempel skal vi forsøke å få til et arrangement 
på Kom deg ut-dagen, den nasjonale turdagen til 
DNT, som er søndag 2. september. 
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