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Bodø og Omegns Turistforening

SOMMER/HØST 2021
TURPROGRAM
TURUNGEN

Barnas Turlag Bodø

Lag TURMAT med

Pinnebrød med Pinnebrød med 
mange variantermange varianter

Du trenger: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 lunket vann

S lik gjør du:S lik gjør du:
Bland det tørre. Spe med vann og olje til deigen har
plastelinakonsistens. Form en klump deig til en pølse og
tvinn denne rundt en pinne. Stek brødet over glørne
til det er gjennomstekt og slipper pinnen. Brødet kan
fylles med f.eks syltetøy. Du kan også tvinne deigen
rundt en pølse på spidd og lage pølse i slåbrokk. TIPS!
Bruk gjerne andre smakstilsetninger som f. eks kanel,
O´boy eller revet ost i deigen. For en italiensk vri,
ha hakket soltørket tomater, frisk basilikum og sort
hakket oliven i deigen. Det beste spiddet lager du av
en grein av frisk tre. Spikk av barken på den øverste
delen hvor maten skal sitte.

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. 

Bli familiemedlem i DNT!
Det betyr en pris og en faktura – for hele familien.
 
Til dere som er medlem allerede:
Gå inn på www.dnt.no/minside og oppgrader til familiemedlemskap. 
Da kan dere også legge til så mange familiemedlemmer som dere  
ønsker, uten at det blir dyrere.
 
Til nye medlemmer:
Gå inn på dnt.no/medlem og meld inn hele familien.
 
Pris og nyttig info:
- Familiemedlemskap i BOT koster kr 1300,- for hele familien.
- Tilbudet gjelder husstandens barn og inntil to voksne over 26 år
- Familien må ha samme adresse
- Barna får tilsendt en velkomsthilsen

Foto: Marie Stabell Rødsand

Foto: Ragnhild Olsen

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 
turgrupper. Medlemskapet for barn koster 140 kr pr år, og dersom hele 
familien har lyst til å bli medlemmer kan vi anbefale å bli familiemedlem. 
Det koster 1300 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 arrangementer 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! 
Har du knipset noen fine stemningsbilder, noe spektakulært eller koselig? 
Send oss bildene på e-post til monika.holand@dnt.no, eller del dem på 
Instagram med #sommerturBarnasTurlagBodø. Om du sender inn bilder 
til oss må det også være 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 håper vi får inn noen fine bilder! 

Komiteen i Barnas Turlag stiller opp og svarer gjerne på 
spørsmål dersom det er noe du lurer på:
Silje Normann:  467 99 835 

Moira Hutchinson:  472 92 324 

Ida Johanne Nova:  940 50 045 

Kari Jentoft Saksenvik:  456 73 493 

Guro Katrine Piil Prestegård:  909 92 765



5. til 6. juni: Telttur til Ausvika 
Bli med på en telttur for hele familien til idylliske Ausvika.  
Vi setter opp telt på stranda og er på plass ca 14.00 og lager etter hvert 
mat på bål. Det er kort vei til parkeringsplassen, som også har doer, 
så dette er en perfekt telt-destinasjon dersom du ikke er så kjent med 
friluftsliv fra tidligere. Ta med mat og drikke til familien, og gjerne 
noe å grille på bålet.  Her er det fint å leke på stranden, utforske fjæra 
og kanskje fiske? Vi håper på godvær og litt varme, så det blir fint å 
være på stranden. 
Turledere: Silje Normann (461 99 835) og Guro Katrine Giil 
Prestegård 

Søndag 20. juni: Grottetur til Løngangen
Bli med på en spennende grottetur for barn og foreldre! 
Dette er en enkel men fin grottetur for barn fra ca fire år og oppover. 
Lønngangen er ei karstgrotte hvor vann og is har gravd ut fasinerende 
formasjoner i fjellet. Grotta er ca 300 m lang og man kan gå oppreist 
hele veien. Det fins også flere små huler og ganger i fjellet som kan 
utforskes. Det er bålplass under tak utenfor grotta i tilfelle regn. Ta 
gjerne med noe å grille på bålet. Ta med klær som tåler å bli skitne, 
hjelm (sykkelhjelm fungerer fint) og hodelykt til voksne og barn. 
Vi møtes på Forstranda i Gildeskål kl 12.00 og går sammen de ca 30 
metrene fra veien og opp til grotta. Det tar i underkant av 90 min å 
kjøre fra Bodø sørover langs Kystriksveien. Ta av til Novika og 
Forstranda på Fv 475 umiddelbart før Storvikskartunnelen. 
Vi gleder oss til en spennende tur for store og små - det er plass til 
30 deltakere, så husk å meld deg og familien på! 
Turledere: Moira Hutchinson (472 92 324) og Kari Jentoft Saksenvik 
(456 73 493) 

21. - 22. august: Telttur og hengekøyetur til Låter på 
Kjerringøy 
Bli med på telttur og med hengekøyer til idylliske Kjerringøy 
Vi tar ferga som går fra Festvåg kl 12.40 på lørdag. Deretter kjører  
vi ca 17 km til ei kjempeflott strand. Der slår vi leir, bader, fyrer opp 
bål og koser oss. For de som vil overnatte i hengekøye er det herlig 
å sovne under åpen himmel mens man blir behagelig gynget i søvn. 
Neste morgen våkner vi alle til fuglekvitter – hva er vel bedre?  
Ta med det dere ønsker av mat og drikke til middag kvelds og frokost. 
Ta gjerne med litt ved til bålet, og grill gjerne pølser eller det dere 
måtte ønske på bålet. Når vi våkner neste morgen kan vi bare bruke 
tiden som vi vil, og alle kan reise tilbake når det passer dere. Vi tar 
med litt leker til barna – og ta gjerne med noe de synes er ekstra gøy! 
Turledere Guro Katrine Giil Prestegård (909 92 765) og Silje 
Normann (461 99 835) 

 

Søndag 5. september: 7-toppsturen
Vårt bidrag til Kom deg ut-dagen i år er 3 og 7-toppsturen. DNT Ung 
vil være ved Svartvatnet, og ha med SUP’er, og barna kan leke seg litt 
på disse, og kanskje ta seg et bad i det forfriskende vannet. Vi håper 
vi ser dere både på 7- eller 3-toppsturen, og at dere kommer innom 
på Svartvatnet for litt lek og moro! God tur!  

 
Torsdag 7. oktober: 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 tredje gapa-
huken, der det er et stort uteområde rett ved, og vi satser på å ha fyr 
i bålet fra kl. 17.00, så da er det bare å møte opp ved gapahuken. 
Ta på godt med klær etter været, og pakk mat og drikke i sekken. 
Et sitte-/liggeunderlag 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. Velkommen! 
Turleder Silje Normann (461 99 835) 

Barnas Turlag Bodø 
Sommerturprogram 2021

Torsdag 3. juni: Kajakk-dag med Rett Kjøl
Barnas turlag arrangerer en spennende og morsom dag på Vatnvatnet.
Barna kan få prøve å være i vannet i kajakk under veldig trygge for-
hold sammen med andre barn. Foreldre er med på aktiviteten fra land. 
Rett Kjøl er arrangør av kurset, og Sigurd Schultz er en veldig erfaren 
og dreven kursholder som har arrangert mange kurs sammen med og 
for barn. Vatnvatnet er et et vakkert område, og det er mange flotte 
perler og små strender rundt hele vannet. Det er et trygt sted å prøve 
ut kajakk for barn, da det er skjermet for vind. Foreldre må være med 
på aktiviteten, og vi vil ha bål ved vannkanten, så det blir ei hyggelig 
stund for alle. 
De som er med introduseres til kajakken og utstyret man bruker og vil 
via enkle praktiske øvelser lære å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Rett 
Kjøl holder alt av utstyr, og alle vil ha på seg tørrdrakt og flytevest. Det 
er lurt å ha to lag med klær, gjerne ull innerst, under vår tørrdrakt. 
Deltakerne må kunne svømme på egen hand. 
Tueledere: Moira Hutchinson (472 92 324) og Silje Normann 
(461 99 835) 

 

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 bilvei helt fram 
er  hytta velegnet for helgeturer, sær-
lig for barne familier. Her kan man la 

barna fiske i elva og avrunde dagen med fisk (eller pølse) grillet på bål. 

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.

Foto: Rune Dyping

Foto: Ragnhild Olsen Sommerleir i uke 33For barn mellom 10 til 14 år. Vi håper på å få til sommerleir i år, og planlegger denne mandag til fredag i uke 33. Mer info kommer på bot.no


