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Bodø og Omegns Turistforening

SOMMER/HØST 2022
TURPROGRAM
TURUNGEN

Barnas Turlag Bodø

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 1325,- 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: Kari Saksenvik

Foto: Runar Mellem

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 tur-
grupper. Medlemskapet for barn koster 140 kr pr år, og dersom hele fami-
lien har lyst til å bli medlemmer kan vi anbefale å bli familiemedlem. Det 
koster 1325 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 til-
sendt i posten to ganger i året, fortrinnsrett på noen turer og arrangemen-
ter med begrensede plasser, og rabatt hos Sport 1 i Bodø. For info om BOT, 
Barnas Turlag og for å melde deg inn, kan du klikke deg inn på bot.no.

Ansvar: Vi minner om at du som deltager på turer i regi av BOT er med 
på eget ansvar og at foresatte har ansvar for egne barn. Turledere har 
ofte egne unger med, så vær grei og bidra, så får alle en god opplevelse!

Barnas Turlag Bodø på Facebook og Instagram
For å nå raskt ut til mange bruker vi Facebook-siden vår og Instagram 

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! I 
sommer ønsker vi å invitere dere med på en liten fotokonkurranse med tema 
«Med barn på sommertur». Har du knipset noen fine stemningsbilder, noe 
spektakulært eller koselig? Send oss bildene på e-post til viktoria.skipnes@
dnt.no, eller del dem på Instagram med #sommerturBarnasTurlagBodø og 
tagg barnasturlag_bodo, og bli med i konkurransen! Deltar du i konkurransen 
må du også synes det er 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 kårer vinnere ca. 1. desember, og lover fine premier!

Komiteen i Barnas Turlag stiller opp og svarer gjerne på spørs- 
mål dersom det er noe du lurer på:
 Silje Normann:  461 99 835 (leder)
 Ida Johanne Nova:  940 50 045
 Rune Lundli:  992 48 811
 Inger Trælnes:  415 06 844

Onsdag 9. november: Reflekstur i Maskinisten
Høsten er ankommet, og vi er inne i en tid som bare blir mørkere. Dette 
gir perfekte forhold til refleksløyper! Barnas Turlag inviterer deg til å gå 
rundt i maskinisten med hodelykt/lommelykt, og delta på en løype fra re-
fleks til refleks i skogen. Merk! Du behøver ikke å orientere med kart, du 
vil se neste refleks fra den siste du har funnet. Vi henger opp 10 reflekser 
og ved hver refleks er det en quiz. Oppmøte: Parkeringen i Maskinisten 
kl 17:00. For de som ikke rekker oppstarten er dere hjertelig velkommen 
til å bli med ved et senere tidspunkt. Vi rydder opp løypen klokka 19:00. 
Vi lager bål ved gapahuken, så det er mulighet for kveldsmaten ute. Vi 
stiller med bålkaffe til de voksne og varm kakao med krem til barna. Vel-
kommen til store og små, nye og tidligere turdeltakere til en spennende 
tur i mørket! Påmelding på bot.no innen tirsdag 8. november. Turledere: 
Eva, 917 99 393 og Charlotte.

Barnas TurlagL Gildeskål
Søndag 22. mai: Markering av frivillighetens år
Velkommen til en fantastisk vårdag i flotte omgivelser i Nordvågen. Pro-
gram kommer fortløpende. Men vi kan nevne bading (Hvor mange kla-
rer vi å samle til et felles hopp i havet?) SUP, fellestur i Kirkestien, buld-
ring, 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. 

Onsdag 1. juni: Kirkestien fra Inndyr til Gildeskål Kirkested 
Turen starter fra Kirkestua på Inndyr kl.18.00 og følger kirkestien langs 
Nordvågen til kirka på Gildeskål. Enkel tur som passer for alle. For de 
som vil, går vi samme vei tilbake. Turens varighet ca. 2,5 time og er 6,2 
km t/r Turledere Kari Meland, og Heidi Meland, 957 00 163.
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bord, bålplass og lett fremkommelig for trillende og gående. Vi stiller med 
bål og mat. Velkommen til en hyggelig ettermiddag med oss! Turledere:  
Silje, 461 99 835 og Ida.

Onsdag 31. august: Middag på bål i Maskinisten
Barnas Turlag inviterer til utemiddag ved bålet, i gapahuk nummer 2 i 
Maskinisten. I Maskinisten ligger det flere koselige gapahuker midt i sko-
gen, dette er en perfekt plass for å ta middagen med i sekken, etterfulgt 
av lek og herjing i skogen. Vi møtes ved den andre gapahuken, rett ved  
treningsparken, der det er et stort uteområde rett ved. Bålet er fyrt opp 
fra kl. 16:30. Ta på klær etter været og pakk ønsket mat og drikke i sek-
ken. Et sitteunderlag 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 med barnevogn. Turen krever hverken mye 
planlegging eller mye utstyr. Turledere: Connie, 416 57 004 og Anastasia.
 

Søndag 4. september: 7-toppsturen
Vårt bidrag til Kom deg ut-dagen er 3- og 7-toppsturen. DNT ung vil 
være ved Svartvatnet der barna kan komme og prøve seg på SUP, Stand 
up paddle mellom kl 11-15.00. Kanskje frister det med et forfriskende 
bad i vannet? Turbo tar også turen og lover god stemning og musikk. 
Langs løypene til 3- og 7-toppsturen er det også quiz for barna med  
premietrekning. Håper dere vil komme innom for å slå av en turprat og 
litt lek og moro ved Svartvatnet før dere går videre til neste topp. Turleder: 
Silje, 461 99 835.

Tirsdag 6. september: Ettermiddagstur til Pallfjellet 
Bli med oss på en bynær tur midt i uka! Vi starter turen fra Røvik kirke  
kl. 17.00 og går sammen oppover mot Pallfjellet. Dette er relativt kort tur 
på 1,5 km, hovedsakelig på sti. På toppen blir vi belønnet med flottutsikt 
over byen! Vi tar en pause på turen, sannsynligvis ved Pallvannet. Kanskje 
det passer å spise kveldsmaten sin her? Husk å ta med niste og drikkevann. 
Vær obs på at det er noen partier der det kan være litt bratt og det er viktig 
at alle passer på sine egne barn der terrenget er ulendt. Pallfjellet er en av 
årets Ti på topp. Påmelding på bot.no innen 5. september. Turledere: Guro,  
909 92 765 og Rune.

10. - 11. september: Overnattingstur til Beiarstua (5-12 år)
Barnas Turlag inviterer små og store familier til overnattingstur på  
Beiarstua. Dette er en fin mulighet til å prøve en av BOT sine hytter for å 
se hvordan det er. Det er bilvei helt frem til hytta. Like ved hytta er det en 
fin kulp og foss, og gapahuken like ved gjør dette til en flott lekeplass for 
barnefamilier. Dette er en lavterskel tur med fokus på kos og lek, og med 
fine muligheter for å bli kjent med andre familier som deler interessen for 
å dra på tur. Påmelding innen 7. september på bot.no. Turledere: Connie, 
416 57 004 og Charlotte.

Barnas Turlag Bodø 
Sommerturprogram 2022
Påmelding på alle turene gjøres på bot.no

Lørdag 21. mai: Markering av frivillighetens år
Velkommen til stand ved Stormen konserthus i sentrum kl 11.00-15.00.  
Maskoten Turbo fjellrev kommer. Det blir quiz, leker, grilling av pinne-
brød, dansing og konkurranser for barna. En kjempefin utedag i sentrum 
for barna! En ypperlig mulighet til å bli kjent med Barnas turlag og våre 
frivillige. Turledere: Silje, 461 99 835 og Alva. 
 
Tirsdag 24. mai: Rusletur rundt Svartvatnet ved Keiservarden
Bli med på rusletur med Barnas turlag og nyt kveldsmaten din ute! Vi 
går sammen opp til Svartvannet og tar turen rundt (2 km). Ta med mat-
pakke og drikke, så spiser vi kveldsmat sammen i gapahuken på enden 
av vannet. Vi stiller med ved til bålet og noe digg tursnacks! Ta gjerne 
med en vedkubbe om du har. Turen passer best for barn over 4 år som 
er litt turvante fra før. Oppmøte på parkeringsplassen på Turisthytta, 
ved treningsparken, kl 17.00. Turledere: Carina, 934 17 728, Connie og 
Anastasia.

Onsdag 1. juni: Kajakk på Vatnvatnet for 8-12-åringer
Bli med Barnas turlag på en spennende og morsom dag til Heggmoen 
på Vatnvatnet! Denne turen er kun for medlemmer av Barnas turlag. Vi 
inviterer til en ettermiddag der barna kan være med å prøve ut hvordan 
det er å sitte i en kajakk under veldig trygge forhold sammen med andre 
barn. Foreldre er med på aktiviteten fra land. Dette blir gøy! De som 
er med introduseres til kajakken og utstyret man bruker, og via enkle 
praktiske øvelser lærer man 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. Oppmøte på Heggmoen ved parkerin-
gen til høyre for kraftverket kl 17.00. Påmelding innen 30. mai på bot.no. 
Turledere: Silje, 461 99 835 og Ida.

Mandag 13. juni: Tilrettelagt tur i Ausvika
Velkommen til en koselig ettermiddagstur til Ausvika sammen med  
Barnas turlag og DNT ung. Denne turen er for alle og er spesielt tilpasset 
for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Her tar vi med oss forskjel-
lig aktiviteter; kubb, badminton, frisbe, ringspill og bøtte og spade. Det 
blir bål og sosialt samvær som passer for alle! På menyen står det fiske- 
burgere med salat og Smore’s til dessert. Maskoten til Barnas turlag, 
fjellreven Turbo tar turen innom og vi lover musikk og god stemning. 
Ha med deg varme klær, kopp og evt sitteunderlag. Oppmøte ved par-
keringen til Ausvika kl 17:00. Her møter dere en av turlederne som tar 
dere med til platået like før stranden i Ausvika. Her er det både benker, 

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.
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17 - 18. september: Overnattingstur til Tverrbrennstua 
(5-12 år)
Barnas turlag inviterer familier med barn mellom 5-12 år til over- 
nattingstur til Tverrbrennstua. Om høsten byr Beiarfjellet på spennende 
natur og stort antall fiskevatn. Dette er en fin mulighet til å bli kjent 
med flere turfamilier med samme interesser. Hyttene er velutstyrt slik 
at små og store familier kan samles til felles aktiviteter. Velkommen 
til store og små, nye og tidligere turdeltakere til en hyggelig overnatt-
ingstur på Beiarfjellet. Påmelding innen 14. september på bot.no.  
Turledere: Rune, 992 48 811 og Eva.

Søndag 9. oktober: Kveldstur med spøkelseshistorie for 
8-12-åringer
Tør du vandre opp til grillhytta på Skaug (Nordsia) med oss? Vi lager  
en spennende tur opp til grillhytta ved vanntårnet. Oppmøte kl 17.00 ved 
Grendehuset ved Skaug. Ta med deg venner eller familie som tåler Hallo-
ween-stemning. Greier du å se noe merkelig på veien? Vi legger opp til å 
lage en spøkelses historie sammen rundt bålet. Håper vi sees. Påmelding 
på bot.no innen fredag 7. oktober. Turledere: Inger, 415 06 844 og Eva. 


