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TIL FJELLS

OVERNATTINGSTURER

VINTERTURER
Er du fersk i friluftsliv, ikke så kjent i marka eller bare vil ha noen å gå sammen med? Da er fellesturene våre
perfekte for deg! Her finner du turer til varierte turmål, som både er for nybegynnere og mer erfarne. Noen turer
kan du ta på hverdager etter jobb, mens andre er lagt til helgene og har litt lengre varighet. Så det er bare å finne
fram kalenderen og skrive inn hvilke turer du vil være med på! Du finner mer informasjon om turene på bot.no

Foto: Per Arne Skjelvik.
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Overnattingsturer

Navn på turen

Område

15.-17. februar
15.-17. februar
22.-24. februar
22.-24. februar
1.-3. mars
15.-17. mars
21.-24. mars
22.-24. mars
23.-24. mars
5.-7. april
5.-7. april
6.-7. april
12.-14. april
26.-28. april
11.-12. mai
24.-26. mai
7.-9. juni

Vintertur til Tussvatnet
Tverrbrennstua-Jordbruhytta-Røkland
Jentetur til Sulis
Nybegynnertur med pulk
Tverrbrennstua-Bjellåvasstua-Røkland
Pulktur med telt
Vintertur Tverrbrennstua-Bolna
Pulktur med telt fra Tollådalen
Topptur til Skjelåtinden med overnatting på Beiarstua
Helgetur til Lønsstua og Addjektind
Tollådalen-Bjellåvasstua-Krukkistua-Bolna
Tur over Lahko
Isfisketur til Bjellåvasstua
Tverrbrennstua-Bjellåvasstua-Lønsdal
Suliskongen
Tåkeheimen – på ski over Svartisen
Helgetur til Tåkeheimen

Bodømarka
Saltfjellet
Sulis
Saltfjellet
Saltfjellet
Saltfjellet
Saltfjellet
Saltfjellet
Beiarn
Saltfjellet
Saltfjellet
Lahko nasjonalpark
Saltfjellet
Saltfjellet
Sulis
Svartisen
Svartisen
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Navn på turen

Område

Torsdag 13. desember
Onsdag 26. desember
Tirsdag 8. januar
Mandag 21. januar
Søndag 27. januar
Fredag 1. februar
Søndag 3. februar
Tirsdag 19. februar
Onsdag 27. februar
Lørdag 9. mars
Søndag 10. mars
Søndag 17. mars
Torsdag 21. mars
Lørdag 23. mars
Torsdag 28. mars
Tirsdag 2. april
Søndag 7. april
Søndag 28. april

Luciapadling i Nordvågen
Romjulstur til Tussvatnet
Hodelykttur til Erlingbu
Nordlystur under fullmånen til Vigdelvatnet
Hopen-Erlingbu-Heia
Natt i naturen under stjernene
Kom deg ut-dagen: Erlingbu-Bostoliskaret
Måneskinnstur til Erlingbu
Soløyvannet rundt
3-toppstur på ski - Svensdalsfjellet-Skautuva-Storfjellet
Pallrakken
Hopen-Erlingbu-Maskinisten
Måneskinnstur fra Gildeskålkjelen til Jelstad
Rundt Bostoliskardet (27-40 år)
Med hodelykt til Grytviktinden
Bynær kveldstur; første av ni uker
Topptur til Istinden
Tur til Botntind i Kilvika

Gildeskål
Bodømarka
Bodømarka
Gildeskål
Bodømarka
Gildeskål
Bodømarka
Bodømarka
Bodømarka
Bodømarka
Beiarn
Bodømarka
Gildeskål
Bodømarka
Gildeskål
Bodømarka
Meløy
Meløy

DAGSTURER

Dagsturer

Foto: Karl Skålbones.

TIL FJELLS 2/2018

3

BARNAS TURLAG

Barnas Turlag Bodø

Navn på turen

Område

Onsdag 26. desember
Søndag 20. januar
Søndag 3. februar
Lørdag 16. februar
Mandag 25. februar
4.-6. mars
Søndag 17. mars
30.-31. mars
Søndag 28. april
Søndag 28. april
Lørdag 25. mai

Romjulstur til Tussvatnet
Sol- og skøytedag på Rønvikfjellet
Kom deg ut-dagen ved Skihytta
Skredvettdag i Vestvatn Alpinanlegg
Skøytetur på Nordsia
Vinterleir på Lønsstua
Skileiktur i Fridalen
Påskeoppvarming og isfiske på Tverrbrennstua
Grottetur til Lønngangen
Fisketur med Faxsen
Vårtur til Ausvika

Bodømarka
Bodømarka
Bodømarka
Misvær
Bodømarka
Saltfjellet
Valnesfjord
Beiarfjellet
Gildeskål
Bodø
Bodømarka

Barnas Turlag Gildeskål

Navn på turen

Område

Lørdag 1. desember
Lørdag 12. januar
Søndag 3. februar
Lørdag 27. april
Lørdag 25. mai

Julegrantenning ved Storsteinan
Skøytetur til Storgjerdet
Kom deg ut-dagen i Bakåsen
Hengekøytetur til Sundsvatnet
Tur til Solvold Gård

Gildeskål
Gildeskål
Gildeskål
Gildeskål
Mevika

Barnas Turlag Meløy

Navn på turen

Område

Fredag 28.desember
Søndag 13. januar
Søndag 3. februar
Søndag 17. mars
Søndag 14. april

Romjulstur til Lavolden
Skøytedag på Neverdalsvatnet
Kom deg ut-dagen i akebakken på Reipå
Skitur i Spilderdalen
Påsketur til skianlegget i Bjærangen

Meløy
Meløy
Meløy
Meløy
Meløy

Foto: Eva Cecilie Simensen.
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Navn på turen

Område

Torsdag 13. desember
Fredag 28. desember
Søndag 3. februar
Lørdag 16. februar
Onsdag 27. februar
Lørdag 2. mars
15.-17. mars
5.-7. april
Lørdag 4. mai
Tirsdag 7. mai

S'mores i Maskinisten
Romjulsgrotting i Singelhola
Kom deg ut-dagen med airboards og bål
Skredvettdagen i Vestvatn Alpintanlegg
Skøytetur til Øvre Vollvann
Skitur til Sørfjorden
Alpintur til Sulis
Studenttur fra Øvre Tollådal-Bjellåvasstua-Tverrbrennstua
Nasjonal strandryddedag
S'mores ved Soløyvannet

Bodømarka
Valnesfjord
Bodømarka
Misvær
Bodømarka
Tverlandsmarka
Sulis
Saltfjellet
Bodø
Bodømarka

DNT UNG

DNT ung Bodø

Foto: Sara Kanutte Skjelvik.
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DNT FJELLSPORT

DNT fjellsport Bodø

Navn på turen

Område

Mandag 21. januar
Lørdag 16. februar
Tirsdag 19. februar
23.-24. mars
5.-7. april
18.-20. april
26.-28. april
Onsdag 1. mai
10.-12. mai
Lørdag 11. mai

Fullmåne-topptur
Skredvettdag i Vestvatn Alpinanlegg
Fullmåne-topptur
Helgetur med overnatting i Sørfold
Toppturhelg
Lovecamp Meløy
Mistfjorden Basecamp
Tretopptur i Meløy (P1031, Galtskardtind og Rundtind)
Tåkeheimen over breen
Topptur til Ørtfjelltind

Bodø
Misvær
Bodø
Sørfold
Beiarn
Meløy
Bodø
Meløy
Svartisen
Rana

Kurs

Navn på kurs

Område

Lørdag 12. januar
Tirsdag 22. januar
Onsdag 30, januar
Torsdag 7. februar
22.-24. og 30. mars
Tirsdag 9. april

Dagskurs skred, NF-standard
Beeper-kveld: Trening med sender/mottaker
Beeper-kveld: Trening med sender/mottaker
Beeper-kveld: Trening med sender/mottaker
3,5-dagers grunnkurs skred, NF-standard
Ambassadørkurs

Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø

Foto: Bente Sunde
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Nå har du mulighet til å reservere seng på tre av
hyttene våre (Beiarstua, Tverrbrennstua og Bjellåvasstua) før du drar ut på tur. Det er et begrenset
antall senger som kan reserveres, så hytta er fortsatt
åpen og tilgjengelig også for de uten reservasjon.
Reservasjon kan gjøres på dnt.no/booking.

KJEKT Å VITE
Hvem kan delta på tur?
Du kan delta enten du er medlem eller ikke.
På noen turer kreves spesielle ferdigheter
eller god fysisk form. Rådfør deg med turleder dersom du er usikker på om du kan
klare turen.
Forsikring
Deltakelse på BOTs arrangement skjer på eget
ansvar. BOT påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte
inntreffe under gjennomføringen av arrangementene. Deltakerne oppfordres til å tegne en
kombinert reise- og ulykkesforsikring.

INFORMASJON BOT

Reserver seng når du skal
på tur

Tenk på miljøet
De fleste turene lagt opp slik at en kan benytte
kollektivtransport eller kjøre flere i samme
bil. Vi oppfordrer til å fare skånsomt fram mot
naturen og ta med søppelet hjem.
Har du spørsmål om turene?
Send til post@bot.no eller ring 75 52 14 13.

Foto: Geir Kristiansen

Byens minste turbutikk
Kanskje har vi den minste turbutikken i byen, men vi har den beste kunnskapen om turmulighetene og hyttene i området
rundt Bodø. Vi har et godt utvalg av lokale kart til medlemspriser, og hjelper deg gjerne med løypevalg, medlemskap og
annen turinfo. Vi har også litt annet turutstyr, som kartmapper, gode luer fra Devold og et bredt utvalg av turbøker.
Velkommen innom i Sandgata 3, midt i Bodø sentrum!

Foto: Frank Melby

BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING
Besøksadresse:
Åpningstider:

Sandgata 3, 2. etasje (inngang fra Storgata)
Tirsdag 10.00 –15.00, Onsdag 10.00 –15.00
Torsdag 10.00 –17.00
Fredag 10.00 –15.00

Medlemskap, DNT-nøkkel og BOT-info fås også hos Sport Norge på Koch.
Postadresse:
Kontakt:
Stoff til bladet:

Boks 751, 8001 Bodø
75 52 14 13 – E-post: post@bot.no – www.bot.no
post@bot.no

Våre samarbeidspartnere:
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Returadresse:
Bodø og Omegns Turistforening
Boks 751
8001 Bodø

TURGAVETIPS
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God tur!
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PÅ TUR I BODØ finner du
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Kristine 13 år

Bodø og Omegns Turistforening
Turistforening
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Bodø og Omegns Turistforening
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