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SENIORTURER
SOMMER/HØST 2022

til 17-18 tida (væravhengig). Påmelding til bot.no innen søndag  
28. august. Turledere: Knut Storteig, 482 79 197 og Ninni Juli-
ussen, 952 21 802.

Tirsdag 6. sep: Sjurnakkhelleren i Tverlandsmarka
Lett tur til Sjurnakkhelleren som er et gammelt overnattings-
sted benyttet av reindriftssamer i gamle dager. Avgang Naur-
stadkrysset/RV80 kl 10.30. Turens varighet ca. 2 timer, men 
kan bli forlenget via Elvely. Ta med mat og drikke, klær og  
fottøy etter vær- og føreforhold. Påmelding innen søndag  
4. september til Alester. Turledere: Alester Hansen, 975 25 658 
og Kari Røed Hansen.

Tirsdag 13. sep: Maskinisten – Dyrlia – Løpsfjellet – 
Bertnesskaret – Maskinisten
Turen starter fra p-plassen i Maskinisten kl 10.00. Vi går via 
Asylsætra og på skogsvei og sti, med noe stigning mot gapahuken 
på Dyrlia/Løpsfjellet. Videre over Løpsfjellet (inngår i årets Ti 
på topp), ned Bertnesskaret og skogsvei tilbake til Maskinisten. 
Turen går i forholdsvis lett terreng, men noen synes turen er litt 
tung. Turen er ca. 12 km og tar ca. 5-5,5 timer. Ta med mat og  
drikke, klær og fottøy etter vær- og føreforhold. Påmelding til 
bot.no innen søndag 11. september. Turledere: Magne Peder-
sen, 416 35 541 og Irene Margrethe Nilsen, 909 41 357.

Tirsdag 20. sep til torsdag 22. sep: Beiarstua - Gråtådalen 
Samkjøring fra byen kl.09.00. Vi kjører til Beiarstua, innkvar-
tering og lunsj. Etter det blir det en lett tur i nærområdet.  
Onsdag kjører vi til Gråtådalen hvor vi besøker 1 eller 2 grot-
ter. Lett tur. Klær og godt fottøy etter værmelding. Maks 12  
deltakere inkludert turledere. Påmelding bot.no innen fredag 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 2022 er 580,- om du er født i 1955 
eller tidligere, eller er ufør. For andre er det 740,- og husstands-
medlem koster 405,-. Vi holder også seniorkaffe hver torsdag  
kl 11:30 utenom sommerferie og høytider der alle er velkomne 
på BOT-kontoret.

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.

Når det er påmelding på nett, er det viktig at du følger alle  
stegene i påmeldingene, slik at du får en e-post med bekreftelse 
om at du er påmeldt.
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16. sept. Turledere: Knut Storteig, 482 79 197 og John Arild 
Olsen, 901 66 239.

Tirsdag 27. sep: Evjenrunden 
Vi kjører bil til Evjen (Saltstraumenområdet). Lett tur – ca. 8 
km lang og tar ca. 3,5 timer. Turen starter ved Vanntårnet på 
Evjen, hvor vi møtes kl 10.30. Følger merket sti til Nattmålstuva 
(inngår i årets Ti på topp), videre ned til Gapahuken ved havet 
på Evjen hvor vi inntar medbrakt lunsj. Ta med mat og drikke, 
klær og fottøy etter vær- og føreforhold. Påmelding til Kjellaug, 
innen søndag 25. september. Turledere: Kjellaug Ellingsen,  
992 51 649, Karl Johan Ellingsen og Eve Evjen (kjentkvinne).

Tirsdag 4. okt: Skånlandsfjellet, 572 moh 
Turens lengde ca. 5 km t/r. og tar ca. 3,5 timer. Start fra parke-
ringsplass rett før kommunegrensa til Gildeskål (ca. 200 moh) 
kl 10.30. For det meste god sti og noen bratte stigninger, variert 
terreng. Ta med mat og drikke. Klær og sko etter vær- og føre-
forhold, fjellsko anbefales. Påmelding til Ninni innen søndag 
2. okt. Turledere: Ninni Juliussen, 952 21 802 og Karen Sand-
berg, 994 46 171.

Tirsdag 11. okt: Kvalvåg – Ørnvassbu – Veten på  
Hopsfjellet, (402 moh)
Turen er ca. 10 km t/r og tar ca. 4 timer. Middels krevende 
tur. Følg riksveien til Kvalvåg og kjør over jernbanebrua til 
parkeringsplass på høyre side av veien. Vi starter turen 10.00 
og følger Malmveien via Ørnvassbu til gruvene på Hopsfjellet  
og Veten 402 moh (inngår i årets Ti på topp). Ta med mat, 
drikke, sitteunderlag og klær etter vær og føreforhold. Påmeld-
ing til bot.no innen søndag 9. okt. Turledere: Trond Flateby,  
900 19 945 og Elsa Karin Rødelv, 918 41 625.

Tirsdag 18. okt: Skålbones - Godøynes 
Lett kupert tur, ca. 7 km, ca. 3 timer gangtid. Turen går fra  
Skålbones (hjemmet til turleder Ann Elisabeth Szell) til Sørlia 
trimkasse (67°15’36.67”N 14°44’44.65”Ø), 110 moh. Parkering  
ved Skålbones gård, Tverlandsveien 819, avgang derfra  
kl 10.30. Ta med godt humør, mat, drikke, klær og sko etter 
vær- og føreforhold. Påmelding på bot.no innen søndag 16. 
oktober. Tur-ledere: Ann-Elisabeth Szell, 992 58 087 og Magne 
Pedersen, 416 35 541.

Kilvik turlag arrangerer seniorturer i Meløy. Kontakperson er: 
Sverre Birkelund, 986 17 466.
 
Gildeskål turlag arrangerer seniorturer i Gildeskål. Disse vil bli 
annonsert på bot.no samt Facebook-siden «Gildeskål turlag».
 
Søndag 22. mai: Markering av frivillighetens år
Arr: Gildeskål Turlag, Barnas Turlag og Seniorgruppa.  
Velkommen til en fantastisk vårdag i flotte omgivelser i Nord-
vågen. Program kommer fortløpende. Men vi kan nevne bading 
(Hvor mange klarer vi å samle til et felles hopp i havet?) SUP, 
fellestur i Kirkestien, buldring, mat, bålkaffe, kakao og alt som 
er godt. Ta med hele storfamilien og legg søndagsturen hit  
kl. 12.00-16.00. Turleder: Cecilia Lundbakk, 976 40 245.

Foto: Jenny Isaksen 

SENIORTURER GILDESKÅL 
OG MELØY



Hei alle turglade.

Programmet varierer annen hver uke med en lett 
tur og turer som er litt mer krevende, men gjennom-
førbare for de fleste med god helse. På denne måten 
ønsker vi at alle skal finne turer som passer med egne  
forutsetninger.

Vi vil takke alle frivillige som har bidratt på forskjellige 
måter, slik at alle aktiviteter kan gjennomføres. En spesiell 
takk til alle turledere. Vi ønsker både medlemmer og nye 
fjes velkommen til mange fine og hyggelige turer.

Tirsdag 10. mai: Pallfjellet
Turen er ca. 4 km og tar 3-4 timer. Start fra Rønvik kirke kl 
10.00. Vi går veien opp til Linken. Derfra opp til Pallfjellet 
(inngår i årets Ti på topp) og opp til Pallvatnet hvor vi tar mat-
pause. Ta med mat og drikke, klær og sko etter vær- og førefor-
holdene. Påmelding til bot.no innen søndag 8. mai. Turledere: 
Trond Flateby, 900 19 945 og Elin Kosmo, 905 64 653.

Onsdag 18. mai: Vågøyvannet rundt
Turens lengde er ca. 7 km. Beregnet tid ca. 2-3 timer. Vi starter 
i Maskinisten kl 10.00 og følger lysløypa og tar til høyre ved 
Vågøyvannet, videre langs stien på sørsiden av vannet. Ta med 
mat og drikke, klær og sko etter vær- og føreforholdene. På- 
melding til turleder Ingebjørg innen søndag 15. mai. Turle-
dere Ingebjørg Lund Bjørgvik, 994 19 853 og Karen Sandberg,  
994 46 171.

Lørdag 21. mai: Markering av frivillighetens år
Stand ved Stormen konserthus kl 11.00-15.00. 
Kontaktperon: Karen Sandberg, 994 46 171.

Tirsdag 24. mai: Finnkonnakken, 518 moh
Turens lengde t/r ca. 8 km. Beregnet tid ca. 4-5 timer. Start 
kl 10.30 fra parkeringsplassen mellom Nordlivatn og Svartvatn 
(55 moh). Turen går i skog, noe myr og snaufjell. Noen bratte 
stigninger. På toppen nyter vi utsikt og medbrakt mat og drikke.  
Klær og sko etter vær- og føreforhold, fjellsko anbefales.  

Påmelding til turleder Ninni innen søndag 22. mai. Turledere 
Ninni Juliussen, 952 21 802 og Elsa Karin Rødelv, 918 41 625.

Tirsdag 31. mai: Gjælentunet – Skånland
Turen er på ca. 4 km hver vei. Vi møtes på parkeringsplassen  
Gjælentunet kl 10.30. Der samles vi og går til Gjælentunet, 
hvor vi tar en titt på anlegget der. (Ca. 100 meter til høyre 
for Kårstua ligger Førrhaugen som inngår i årets Ti på topp).  
Ta med mat og drikke, klær og sko etter vær- og føreforholdene.  
Varighet ca. 4-6 timer. Påmelding til bot.no innen søndag 22. 
mai. Turledere Reidar Gabrielsen, 901 41 864 og Elin Kosmo, 
905 64 653.

Tirsdag 7. juni: Tverlandsmarka – Elvely – Gamlifjellet
Turens lengde er ca. 11 km. Beregnet tid ca. 4-5 timer. Turen 
starter kl 10.00 fra den gamle idrettsbanen på Tverlandet og vi 
går på god sti og klopper til Elvely (inngår i årets Ti på topp). 
Ta med mat og drikke, klær og sko etter vær- og føreforhold. 
Påmelding til bot.no innen søndag 5. juni. Turledere: Magne 
Pedersen, 416 35 541 og Irene Margrethe Nilsen, 909 41 357.

Tirsdag 14. juni: Skaug – Forsan
Lett tur fra parkeringsplass ved Skaug grendehus. Avgang 
Skaug grendehus kl 10.30. Flott sti gjennom skogen, langs 
berg og videre til gapahuken på Forsan, videre over myr, følger 
bergkammen til turens høyeste punkt. Ta med mat og drikke, 
klær og fottøy etter vær- og føreforhold. Påmelding på bot.no 
innen søndag 12. juni. Turledere Anne Helgesen, 470 10 976 
og Jorunn Stavnes, 918 31 819.

Tirsdag 21. juni: Heia – Svensdalsfjell, 607 moh
Turen er ca. 10 km t/r og tar ca. 5 timer. Start fra parkerings-
plassen på Heia kl 10.00.  Deltakerne må være i god fysisk 
form – mye motbakke. Vi går via Sandjordlia (inngår i årets Ti 
på topp) og Karlsenhytta. Ta med mat, drikke, sitteunderlag 
og klær etter vær og føreforhold. Påmelding til bot.no innen  
søndag 19. juni. Turledere: Paul Bakke, 905 97 114 og Trond  
Flateby, 900 19 945.

SOMMER/HØST 2022 

TURPROGRAM 
Tirsdag 28. juni til torsdag 30. juni: Værøy med  
overnatting 
Opplev tørrfiskøya ytterst i Lofoten med spektakulære fjell og 
hvite strender. Ta med sykkelen og møt på fergekaia kl 0545 
tirsdag 28.juni. Manglende søvn kan du ta på ferga som går 
innom Moskenes før Værøy. Pr dags dato reiser passasjerer 
uten bil gratis. Retur fra Værøy med ferge kl 2045. Påmelding 
på bot.no innen fredag  24. juni. Turledere: Bjørnar Nystrand, 
970 92 736 og Ninni Juliussen, 952 21 802

Tirsdag 5. juli: Saltstraumen – Storbranden, 173 moh 
Oppmøte på parkeringsplass ved Saltstraumen kirke kl.1030. 
Turen er ca. 6 km t/r og tar ca. 3,5 time. Vi følger god kjerrevei 
og sti til vi kommer til et lite vann. Denne strekningen er flat 
og lettgått. Ta med mat og drikke, klær og sko etter vær og føre-
forhold. Påmelding innen søndag 3. juli til Kjellaug. Turledere: 
Kjellaug Ellingsen, 992 51 649 og Karl Johan Ellingsen.

Tirsdag 12. juli: Tussvatnet
Turen er ca.. 8 km t/r. Tid 3-4 timer. Lett tur på skogsveier 
til huset ved Tussvatnet. Oppmøte P-plass Arlia kl 10.00. Ta 
med mat og drikke, klær og sko etter vær og føreforhold. På- 
melding til turleder Karen innen søndag 10. juli. Turledere: 
Karen Sandberg, 994 46 171 og Anne Helgesen, 470 10 976.

Tirsdag 19. juli: Tverlandsmarka – Elvely – Vågfjellet, 515 
moh (NB ikke Vågnakken)
Turens lengde er ca. 12 km. Beregnet tid 5-6 timer. Turen 
starter kl 10.00 fra den gamle idrettsbanen på Tverlandet. 
Deltakerne må være i god fysisk form. Vi går på god sti og  
klopper til Elvely (inngår i årets Ti på topp). Fortsetter etter 
en liten rast videre til Vågfjellet. Ta med mat og drikke, klær 
og sko etter vær- og føreforholdene. Påmelding til bot.no innen 
søndag 17. juli. Turledere: Magne Pedersen, 416 35 541 og  
Irene Margrethe Nilsen, 909 41 357.

Tirsdag 26. juli: Soløyvannsmarka/Mostimarka
Lett tur, ca. 6. km tur/retur og tidsbruk på ca. 3 timer til gapa-
huken «Først til mølla» med start på Steinmoen. Oppmøte på 
Steinmoen kl 10.00. Ta med mat og drikke, klær og sko etter 
vær- og føreforhold. Mulighet for bålkos. Påmelding til tur- 
leder Karen, innen søndag 24. juli. Turledere: Knut Storteig,  
482 79 197 og Karen Sandberg, 994 46 171.

Tirsdag 2. aug: Heggmoen – Mjønesskardet
Turen er ca. 11-12 km og tar ca 5 timer. Start fra øverste par-
keringsplass på Heggmoen kl 10.30. Deltakerne må være i 
god fysisk form. Vi går mot grustaket og følger sti et stykke, 
krysser Heggmoelva og går i stigende terreng opp mot Mjø-
nesskardet (inngår i årets Ti på topp). Ta med mat og drikke, 
sitteunderlag, klær og sko etter værforholdene. Påmelding til 

turleder Jenny, innen søndag 31. juli. Turledere: Jenny Isaksen,  
473 04 876 og Svenn Åge Isaksen.

Tirsdag 9. aug: Løp – Geitvågen – Løp
Lett tur på Nordsida. Starter fra caravanplassen på Løp kl 10.30 
og går på sti, delvis i skog og delvis langs sjø. Rast i gapahuken 
i Geitvågen og retur til parkeringen, totalt 5-6 km. Påmelding 
til turleder Solfrid innen søndag 7. august. Turledere: Solfrid 
Smines, 909 20 576 og Randi Nissen, 951 17 750.

Tirsdag 16. aug til tors 18. aug: Trygvebu – Argalad med 
overnatting og dagsturer 
Samkjøring fra byen kl 09.00. Maks 12 deltakere med tur- 
ledere. Fremme på Trygvebu, innkvartering og lunsj. Etter det 
blir det tur i nærområdet. Middag ordner turledere til tirsdag 
og onsdag (spleis). Onsdag tur til Argalad – ca 15 km t/r. Ca. 3 
timer hver vei. Deltakerne må være turvant og i god form. Klær 
og fottøy etter værmelding. Husk laken/sovepose og termos. 
Påmelding til bot.no innen fredag 12. august. Turledere: Knut 
Storteig, 482 79 197 og Ninni Juliussen, 952 21 802.
 
Tirsdag 23. aug: Festvåg
Lett tur på sti for å se på elvemusling langs Storelva til Svartvat-
net. 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 søndag 21. august. Tur-
ledere: Helga Vik, 952 09 669 og Per Sundsfjord, 959 97 876.

Tirsdag 30. aug: Glomfjellområdet – Lahko nasjonalpark
Samkjøring fra byen kl 08.30. Maks 12 deltakere inkludert 
turledere. Vi kjører til demningen ved Storglomvannet og tar 
matpause. Corbels canyon, Corbels bro og Kvitsteindalsgam-
men er turmålene. Matpause underveis. Ta med mat og drikke. 
Klær og fottøy etter værmelding. Deltakerne må være turvant 
og i god form. Turen er ca 16 km. Regner med å være på tur 

Foto: Irene Margrethe Nilsen

Foto: Jenny Isaksen 

SENIORGRUPPA BODØ


