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SENIORTURER
SOMMER/HØST 2021

Alle turene går på onsdager og har en varighet på 
4–6 timer. Starttidspunktet er kl. 11.00 på alle 
turene bortsett fra midnattsolturene som starter 
kl. 20.00. Turene foregår i et rolig tempo slik at alle 
skal kunne delta og ha det hygglig. Orienteringer 
om steder og naturen gis underveis. Koselige 
rasteplasser, eventuelt med bål, inngår. Ta med 
mat og drikke.

Onsdag 23. juni: Langholmen – midnattsoltur 
Skogstur på god sti. Oppmøte: Kirkestua, Inndyr kl. 20.00. 
Påmelding til turledere: Unni Nøstvik og John Henriksen  
915 87 315 / 911 05 561.

Onsdag 7. juli: Øyjord – midnattsoltur 
Tur på sti. Oppmøte: Øyjord kl 20.00. Påmelding til turledere: 
Birger Willumsen og Trygve Breivik 996 37 464 /991 03 163.

Onsdag 21. juli: Mårnesskagen 
Turen går i lett skogsterreng og i fjæra. Oppmøte: Mårnessjyen 
kl. 11.00. Påmelding til turleder: Terje Magnussen 958 74 185.

Onsdag 4. august: Sør-Arnøy 
Tur på god sti. Oppmøte: Fergekaia på Sund kl. 11.45. Retur 
fra Sør-Arnøy kl. 15.20 eller kl. 18.10. Påmelding til turledere: 
Unni Nøstvik og John Henriksen 915 87 315 / 911 05 561.

Onsdag 18. august: Storvikmarka 
Tur på god sti til moloen i Storvika. Oppmøte: Parkeringsplass 
ved Fv 17 ved sørsiden av tunnelen kl. 11.00. Påmelding til 
turleder: Terje Magnussen 958 74 185.

Onsdag 1. september: Førrnakken/Skavlen 
Lett tur på sti i skogsterreng. Oppmøte: Parkeringsplass Alten 
ved Fv 17. kl. 11.00. Påmelding til turledere: Leif og Karen 
Holm Johansen 997 96 531.

Onsdag 15. september: Nygårdsmarka 
Tur i lett kupert skogsterreng. Oppmøte: Ertenvågkrysset  
kl. 11.00. Påmelding til Turledere: Bjørg og Trygve Breivik  
971 23 965 / 991 03 163.

SENIORGRUPPA 
I GILDESKÅL

Onsdag 26. mai: Vassbakken 
Turen går på skogsvei. Oppmøte: Halshaukan, parkeringsplss 
ved Fv 17 sør på Grimstad kl. 11.00. Påmelding til turleder: 
Oddbjørg Andersen 480 03 041.

Onsdag 9. juni: Okslifjellet – midnattsoltur 
Turen går i lett fjellterreng. Oppmøte: Ertenvågkrysset kl. 20.00.  
Påmelding til turleder: Erna Sundsfjord 994 35 225.

Tirsdag 21. september: Løp – Geitvågen – Løp
Lett tur på Nordsida. Starter fra caravanplassen på Løp og går på 
sti, delvis i skog og delvis langs sjø. Etter å ha passert Ausvika 
kan man velge å gå over Geitnakken (78 moh) eller bare langs 
foten på østsiden av Geitnakken. Rast i gapahuken i Geitvågen 
og retur til parkeringen, totalt 5-6 km. Start fra p-plassen  
kl 10.30. Påmelding til turleder Solfrid innen 20. september. 
Turledere: Solfrid Smines 909 20 576 og Randi Nissen  
951 17 750.

Tirsdag 28. september: Ertenvågdalen – Sandmoen – 
Birkeli. Info om historie og bosetting
Vi møtes ved parkeringsplass øverst i Ertenvågdalen (før ned-
kjøring) nær kommunegrensen Bodø-Gildeskål. Vi følger stien 
over Djupvassfjellet til Sørvika. Herfra fortsetter vi den gamle 
bygdeveien opp til Sandmoen i Beiarn. Etter en matpause 
her fortsetter vi stien over Rylen mot Eggesvik. Vi stopper på 
Birkeli og ser litt på «skoleveien» til Eggesvik som ble bygget 
som nødsarbeid i 30 årene. Retur sti nord om Rylen og inn 
på nevnte bygdevei. Avstikker til Frostmoen og den gamle 
skoletomten der. Retur via Nordvika eller over Djupvassfjellet. 
Ta med mat og drikke, klær og fottøy etter vær- og førefor-
hold. Påmelding på bot.no innen 9. august. Turledere Reidar 
Gabrielsen 901 41 864 og Knut Storteig 482 79 197.

Tirsdag 5. oktober: Sjurnakkhelleren i Tverlandsmarka
Lett tur til Sjurnakkhelleren som er et gammelt overnattings- 
sted benyttet av reindriftssamer i gamle dager. Vi følger stinettet 
inn Tørrisdalen, og ved helleren fyrer vi bål og koker kaffe. 
Retur tilbake til utgangspunktet på Naurstadkrysset. Turens 
varighet ca 2 timer. Avgang Naurstadkrysset/RV80 kl 10.30. 
Ta med mat og drikke, klær og fottøy etter vær- og føreforhold. 
Påmelding til turleder Alester. Turledere Alester Hansen  
975 25 658 og Kari Røed Hansen.

Tirsdag 12. oktober: Tussvatnet
Lett tur på skogsveier til huset ved Tussvatnet, ca 8 km t/r. Ta 
med mat og drikke, klær og sko etter vær og føreforhold. Start 
fra P-plass i Arlia kl 10.00. Påmelding til turleder Karen innen 
11. oktober. Turledere Karen Sandberg 994 46 171 og Anne 
Helgesen 470 10 975.

Tirsdag 19. oktober: Godøynes
Lett tur, ca. 5 km, fra hjemmet til turleder Ann Elisabeth Szell til 
Vardetoppen, 144 moh. Turen går langs gammelveien til Øyjorda 
og følger deretter sti til Vardetoppen. Nyter fin utsikt på toppen 
og går sti ned til Tekkelvika hyttefelt og gapahuk ved sjøen. 
Ta med mat og drikke, klær og sko etter vær- og føreforhold. 
Parkering ved Skålbones gård, Tverlandsveien 819, avgang derfra 
kl 10.30. Påmelding bot.no innen 18. oktober. Turledere: Ann-
Elisabeth Szell 992 58 087 og Hans Kristian Smines 482 10 203. Foto: Irene M. Nilsen

GENERELL INFORMASJON 
Du behøver ikke å være medlem for å delta på våre turer, men 
det er hyggelig om du vil bli det. Medlemskap bringer med seg 
noen fordeler: Medlemmer slipper turavgift på dagsturer 
(ikke-medlem betaler 60), får rimelig overnatting på DNT-
hyttene i hele landet, og får medlemsrabatt flere steder. De 
får også tilsendt tidsskriftet «Fjell og Vidde» og DNTs årbok. 
Medlems-kontingenten for 2021 er 570,- om du er født i 
1953 eller tidligere, eller er ufør. For andre er det 725,-, og 
husstandsmedlem koster 400,-. 

Bodø og Omegns Turistforening (BOT) har kontor i 
Sjøgata 27, andre etasje. Tlf: 75 52 14 13. E-post: post@bot.no. 
Se også vår nettside: bot.no.
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Tirsdag 18. mai: Seines på Straumøya – omvisning i 
bunkers nord og syd samt besøk på samlingen av diverse 
krigsminner
Vi møtes på Seines kl 10.30. Kjører Straumøyveien fra Coop 
Ekstra på Tuv og parkerer ved gult bedehus på venstre side av 
veien, like før kryss på høyre side. Der blir vi møtt av guide 
som viser oss rundt. Ta med mat og drikke, klær og fottøy 
etter vær- og føreforhold. Varighet ca 3-4 timer. Kr 100 for 
omvisningen. Påmelding på bot.no innen 14. mai. Turleder: 
Reidar Gabrielsen 901 41 864.

Tirsdag 1. juni: Skaug – Forsan
Lett tur fra parkeringsplass ved Skaug grendehus, flott sti 
gjennom skogen, langs berg og videre til gapahuken på Forsan, 
videre over myr, følger bergkammen til turens høyeste punkt. 
Her har man fin utsikt mot Landegode og Mjellefjellene. Ta med 
mat og drikke, klær og fottøy etter vær- og føreforhold. Start 
fra Skaug grendehus kl 10.30. Påmelding på bot.no innen 31. 
mai. Turledere: Anne Helgesen 470 10 975 og Jorunn Stavnes  
918 31 819.

Tirsdag 15. juni: Pallfjellet
3-4 timers tur til Pallfjellet. Start fra Rønvik kirke kl 10.00. 
Vi går veien opp til Linken. Derfra opp til Pallfjellet og opp 
til Pallvatnet hvor vi tar matpause. Terje Øiesvold vil vise oss 
tuftene til BOT-hytte som sto i området. Tilbaketuren fra 
Linken – Turisthytta – Ramnfloget hvor vi har fin utsikt over 
byen og nyveien til Turisthytteplatået. Videre ned Pålan og 
til Rønvik kirke. Påmelding til turleder Hans Kristian innen  
14. juni. Turledere: Hans Kristian Smines 482 10 203 og Elin 
Kosmo 905 64 653.

Tirsdag 29. juni: Over Blåfjellet – kveldstur
Kjører bil til parkeringsplassen på Kvikstadheia og går 
Blåfjellet på langs til busstopp ved Gillesvåg. Middels tung 
tur, ca 12 km, beregnet tid ca fem timer. Noe stigning i 
starten med en kort bratt skrent før terrenget flater ut og 
blir lettgått. Vi setter igjen en bil ved Gillesvåg/Koddvåg for 

henting av biler på Kvikkstadheia etter fullført tur. Start fra 
P-plass Kvikstadheia kl 18.00. Godt fottøy anbefales, ta med 
mat og drikke. Værforbehold. Påmelding på bot.no innen  
26. juni. Turledere: Paul Bakke 905 97 114 og Ninni Juliussen 
952 21 802. 

Tirsdag 6. juli: Vågøyvannet rundt
Vi følger lysløypa og tar til høyre ved Vågøyvannet, videre langs 
stien på sørsiden av vannet. Krysser lysløypa etter å ha passert 
østenden av vannet og følger god sti/skogsvei til Asylsetra og 
Maskinisten. Turens lengde er ca 7 km. Ta med mat og drikke, 
klær og sko etter vær- og føreforholdene. Start fra P-plass i 
Maskinisten kl 10.00. Påmelding til turleder Ingebjørg innen  
5. juli. Turledere: Ingebjørg Lund Bjørgvik 994 19 853 og  
Karen Sandberg 994 46 171.

Tirsdag 13. juli: Evjenrunden
Vi kjører bil til Evjen (Saltstraumenområdet) og parkerer 
nede ved havet. Turen starter kl 11.00 og vi går mot vest forbi 
stor gapahuk og oppover til stikrysset mot Kviheia. Deretter 
mot nord til vanntårnet og krysser bilveien. Fortsetter langs 
Brattlia hvor vi kan se Sunnanstraumen på sitt smaleste 
og opp til Nattmålstuva. Følger sti og traktorvei tilbake til 
parkeringsplassen. Turen er ca 8,5 km. Ta med mat og drikke, 
klær og sko etter vær- og føreforhold. Påmelding på bot.no 
innen 11. juli. Turledere: Paul Bakke 905 97 114 og Ninni 
Juliussen 952 21 802.

Tirsdag 20. juli: Soløyvannsmarka/Mostimarka
 Lett tur, ca 6 km tur/retur, til gapahuken «Først til mølla» 
med start på Steinmoen. Ta med mat og drikke, klær og sko 
etter vær- og føreforhold. Mulighet for bålkos. Oppmøte 
på Steinmoen kl 10.30. Påmelding til turleder Karen innen  
19. juli. Turledere: Knut Storteig 482 79 197 og Karen Sandberg 
994 46 171.
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Tirsdag 27. juli: Løpsfjellet – Bertnesskaret – Maskinisten 
Tur fra Maskinisten (ca 12 km) langs skogsvei og sti med 
noe stigning til gapahuken på Løpsfjellet/Dyrlia. Videre 
over Løpsfjellet, ned Bertnesskaret og skogsvei tilbake til 
Maskinisten, beregnet tid ca 5 timer. Mulig å returnere fra 
gapahuken til Maskinisten sammen med en turleder. Start 
fra Maskinisten kl 10.00. Ta med mat og drikke, klær og sko 
etter vær-og føreforhold. Påmelding til turleder Magne innen  
26. juli. Turledere: Magne Pedersen 416 35 541, Trond Flateby 
900 19 495 og Ingebjørg Lund Bjørgvik 994 19 853.

Tirsdag 3. august: Falkflaug
Tur til Falkflauggårdene som starter fra P-plass brua ved 
Valnesvatnet og følger sti langs vantet og videre inn til gårdene. 
Orientering om historie og bosetting på stedet. Ved behov  kan 
det være mulig med båttransport over vatnet. Ta med mat og 
drikke, klær og sko etter vær- og føreforhold. Start fra P-plass 
kl 09.30. Påmelding bot.no innen 1. august. Turledere: Knut 
Storteig 482 79 197 og Terje Øiesvold.

Tirsdag 10. august: Tverlandsmarka – Elvely – Gamlifjellet 
Turen starter kl 10.30 fra den gamle idrettsbanen på Tverlandet 
og vi går på god sti og klopper til Elvely. Fortsetter etter en 
liten rast videre til Gamlifjellet, 280 moh. Fra Elvely kan det 
være litt vått, men deretter fast fint fjell å gå på. Turens lengde 
er ca 10 km. Ta med mat og drikke, klær og sko etter vær- og 
føreforholdene. Påmelding til turleder Magne innen 9. august. 
Turledere: Magne Pedersen 416 35 541 og Trond Flateby  
900 19 495.

Tirsdag 17. august: Festvåg
Lett tur på sti for å se på elvemusling langs Storelva til 
Svartvatnet. Videre ser vi på aktuelle blomster langs rundløype 
i forlengelse av stien. Oppmøte og parkering ved grendehuset 
i Festvåg kl 10.30. Ta med mat og drikke, klær og sko etter 
vær og føreforholdene. Påmelding til turleder Helga innen  
16. august. Turledere: Helga Vik 952 09 669 og Trond Flateby 
900 19 495.

Tirsdag 24. - torsdag 26. august: Lønsstua
Vi tar dagtoget til Lønsdal og overnatter på Lønsstua. Går 
dagsturer i området (Kjemågavatnet, Viskisvatnet, Lønsdal). 
Felles middager tirsdag og onsdag, tørrmat og drikke besørges 
av den enkelte deltaker. Retur med toget torsdag ettermiddag. 
Maks 12 deltakere inkl. turledere. Påmelding til bot.no innen 
21. august. Turledere: Knut Storteig 482 79 197 og Kjellaug 
Ellingsen 992 51 649.

Tirsdag 31. august: Vatnet /Heggmoen – Sørfjorden
Lett tur, ca 10 km, til Langnes/Sørfjorden med utgangspunkt 
på Krykkjenhøgda før skytefeltet i Heggmoen. Turen følger 

høyden på vestsiden av Klubbvannet, og vi passerer bro mellom 
begge vann. Videre inn i Sjunkhatten nasjonalpark hvor stien 
delvis er kloppet. Info om historiske hendelser underveis og 
ved fjorden. Ta med mat og drikke, klær og sko etter vær og 
føreforhold. Start fra Krykkjenhøgda kl 10.00. Påmelding til 
turleder Alester innen 30. august. Turledere: Alester Hansen 
975 25 658 og Kari Røed Hansen.

Søndag 5. september: 7-toppsturen
NaTURopplevelser for alle i Bodømarka! Ta med familie eller 
venner og bli med på en nydelig søndagstur i marka. Velg 
mellom 7-toppstur (25 km), 3-toppstur (10 km) og tilrettelagt 
løype. Nærmere info og påmelding på bot.no. 

Tirsdag 7. – torsdag 9. september: Sulitjelma
Vi kjører fra byen med egne biler kl 10.00 til Tjoarvihytta hvor 
vi overnatter. Dagsturer i området i lettgått terreng. Felles 
middager tirsdag og onsdag, tørrmat og drikke besørges av den 
enkelte. Maks ni deltakere inkl. turlederne. Påmelding bot.no 
innen 1. september. Turledere: Ninni Juliussen 952 21 802 og 
Knut Storteig 482 79 197.

Tirsdag 14. september: Heggmoen – Mjønesskardet
Turen starter fra parkeringsplassen på Heggmoen. Vi går mot 
grustaket og følger sti et stykke, krysser Heggmoelva og går 
i stigende terreng opp mot Mjønesskardet. Ta med mat og 
drikke, sitteunderlag, klær og sko etter værforholdene. Start fra 
øverste parkeringsplass på Heggmoen kl 10.30. Påmelding til 
turleder Jenny. Turledere: Jenny Isaksen 473 04 876 og Svenn 
Åge Isaksen.

Foto: Irene M. Nilsen


