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Bodø og Omegns Turistforening

VINTER 2018/19
TURPROGRAM

TURUNGEN

Barnas Turlag Gildeskål og 
Barnas Turlag Meløy

GENERELL INFORMASJON  
Barnas Turlag er for barn fra 0 til 12 år og deres turfølge/familie. 
Når vi er på tur, legger vi vekt på kos og turglede hos barna, og 
gjennom bål, aking, skileik og andre morsomme aktiviteter gjør 
vi turen til en spennende og lærerik opplevelse. Alle som vil, kan 
være med oss på tur! 

Bodø og Omegns Turistforening (BOT), med sine lokale turlag, 
er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT), hvor Barnas 
Turlag er en av flere grupper. Hvis du får lyst til å bli medlem i 
Barnas Turlag, er det bare å snakke med turlederne eller melde 
seg inn på bot.no. 

I tillegg til å få turprogrammet vårt «Turungen» i postkassen to  
ganger i året, overnatter barn gratis på alle BOTs hytter til de 
fyller 12 år, og du får medlemsrabatt hos blant annet Sport 
Norge i Bodø og i DNTs nettbutikk. Medlemskapet koster 130 
kroner (for ungdom og voksne gjelder andre priser og medlems-
fordeler). Familiemedlemsskap, som koster 1250 kr kan være 
en god deal dersom både barn og voksne i familien ønsker å 
være medlemmer (lønner seg hvis det er 2 voksne + 2 eller flere 
barn). 

Både Barnas Turlag Gildeskål og Barnas Turlag 
Meløy er på Facebook. 

Både Barnas Turlag Gildeskål og Barnas Turlag Meløy er på 
Facebook. Her finner du blant annet bilder fra turer vi har vært 
på, og annen nyttig informasjon. Hvis det blir endringer i en 
tur, annonseres det på Facebook-sidene, i tillegg til at det blir 
lagt ut på bot.no, og i tirsdagsannonsen i Avisa Nordland før 
turen.  

Du er også hjertelig velkommen på tur med Barnas Turlag 
Bodø, eller på tur med noen av våre andre turgrupper som  
arrangerer turer som passer for barnefamilier. Sjekk bot.no.

Kontakt oss gjerne!
Har du spørsmål angående turer eller veibeskrivelse, ta gjerne 
kontakt med en av turlederne som er oppført på den aktuelle 
turen. Dersom du kunne tenkt deg til å være med å bidra i  
Barnas Turlag, som turleder eller annet, eller har forslag til 
turmål, ta gjerne kontakt med oss!

Barnas Turlag Gildeskål: 
Anne-Grethe Kristiansen, 416 37 062, agetre@hotmail.com

Barnas Turlag Meløy:
Silje Brevik, 934 39 663, siljeramona@gmail.com 

Lag TURMAT med

Kanelbol le på bål
Dette er en hit som vi stadig kommer 
tilbake til når vi er på tur, og den smaker 
ekstra godt i varmen fra et bål med en 
kopp kakao eller kaffe til!  

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 lunkent vann
En boks med sukker og kanel blandet sammen

OPPSKRIFTEN ER ENKEL:
Bland det tørre. Spe med vann og olje til deigen har god konsistens 
og er lett å trille. Form en klump deig til en pølse og tvinn denne 
rundt en pinne, og så kommer selve trikset! Rull pinnebrødet i 
sukker og kanel-blanding før du steker det langsomt over glørne 
på bålet. Når det er sukker utenpå må du være litt ekstra forsiktig 
med varmen for at det ikke skal bli svidd. Hold det i bevegelse ved 
å rulle sakte på pinnen til brødet er gjennomstekt (da slipper det 
pinnen når du drar den forsiktig ut). Spis og nyt! 

Tips: Du kan også tvinne deigen rundt en pølse på spidd slik at 
det blir «pølse i slåbrokk», eller kna litt ost eller andre smaks-
tilsetninger inn i deigen. Så her har man både lunsj/middag og 
dessert i en og samme deig! 
  
LYKKE TIL, OG GOD TUR!

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!  



Barnas Turlag
GILDESKÅL
Lørdag 1. desember: Julegrantenning ved Storsteinan 
Vi inviterer store og små til hyggelig julegrantenning. En tradi-
sjon som har vært i mange år. Vi starter ved GIBOS kl.17.00 og 
synger noen sanger før turen går videre opp i Lysløypa og Stor-
steinene. Vi går i samlet flokk med hodelykt. Det blir koselig 
stemning med bål, julesang, og kanskje får vi besøk av nissen. 
Vi vil servere saft, pepperkaker og kaffe. Ta med deg sitteun-
derlag og evt kveldsmat, så møtes vi til en koselig kveld ved 
bålet. Turledere: Anne-Grete Kristiansen 416 37 062, Catrine 
Festvåg, Annabell Kroknes og Linn Sakariassen.

Lørdag 12. januar: Skøytetur til Storgjerdet
Vi møtes kl 12.00 og sjekker ut den nye gapahuken som har 
kommet opp, med grill og benker! Isen vil være brøytet, så ta 
med skøyter og hjelm, noe å spise og drikke. Vi gleder oss over 
at dette området nå er gjort tilgjengelig for ekte turkos og glede 
året rundt! Turleder: Anne-Grethe Kristiansen 416 37 062.

Søndag 3. februar: Kom deg ut-dagen i Bakåsen
Vi drar til Bakåsen kl 12.00, håper og tror på snø, og da blir det 
lek med alt som hører snøen til! Så ta med ski, akebrett, spade 
eller hva du måtte ønske for å ha en super dag ute i snøen.
 Vi lager bål, så ta med det du måtte ønske av mat å drikke, og 
gjerne noe å sitte på også, så får vi en supert dag ute sammen! 
Vi har også to fuglekasser hengende i området som vi skal se 
til. Turledere: Anne-Grethe Kristiansen 416 37 062, Annabell 
Kroknes, Cathrine Festvåg og Lin Renee Sakariassen. 

Lørdag 27. april: Hengekøyetur til Sundsvannet
Pakk tursekken og vær med på et døgn i naturen, vi sover i 
hengekøyer spent opp mellom trærne og det kommer til å bli 
magisk! Ta med mat og drikke til eget forbruk så ordner vi med 
bål. Turen har begrensede plasser (14 hengekøyer), men selv-
følgelig plass til fler med egen hengekøye eller telt. Påmelding 
innen 22. april til Cathrine Festvåg 982 55 997. Turledere 
Cathrine Festvåg og Per Arne Elle. 

Barnas Turlag 
MELØY
Fredag 28. desember: Romjulstur til Lavolden
Barnas Turlag Meløy og Meløy Turlag arrangerer romjulstur til 
Lavolden, med eller uten ski alt etter hvordan været er og om 
det har kommet snø. Oppmøte på Coop kl 11.00 med klær og 
utstyr etter været. Det blir bål og grilling, så ta med grillmat og 
drikke, og gjerne en vedpinne til bålet. Turledere: Ola Arnfinn 
Loe 469 63 142, og Thomas Sæle 971 05 964.

Søndag 13. januar: Skøytedag 
Vi inviterer til skøytedag for store og små på Neverdalsvatnet 
og på Grønåsvatnet i samarbeid med Meløy Turlag, med forbe-
hold om sikker og god is. Oppmøte på parkeringen Grønåsvat-
net – Halsa og Parkeringsplassen til Neverdalsvatnet kl 11.00. 
Det blir bål og mulighet for grilling, så ta med mat og drikke. 
Har du ikke skøyter, så husk at Meløy Bibliotek og Halsa skole 
har utlånssentral for skøyter. Følg med på vår Facebook-side 
om evt endringer av tidspunkt og dag dersom været ikke er 
helt på vår side. Turledere: Sverre Birkelund 986 17 466, Ola 
Arnfinn Loe 469 63 142, Åge Magnussen 907 96 782, og Stian 
Bjørklund 922 15 002.

Søndag 3. februar: Kom deg ut-dag i bakken på Reipå
Det blir skikkelig akedag i bakken på Reipå i anledning den 
nasjonale Kom deg ut-dagen. Oppmøte kl 11.00 ved bakken, og 
i sekken er det lurt å ha med mat og drikke for dagen  
(det blir bål, så grillmat er mulig), akebrett/ski og godt humør. 

Husk at Meløy Bibliotek har utlånssentral for utstyr dersom 
du mangler noe. Turledere: Aleksander Gumos 945 03 540, 
Silje Brevik 934 39 663, Trine Hansen 468 07 123, og Tanja 
Solhaug 414 77 849.

Søndag 17. mars: Skitur i Spilderdalen 
Vi møtes ved skianlegget i Spilderdalen kl 11.00, for felles 
skitur innover dalen. Meløy Turlag er med på laget, og vi  
legger opp til bål og grilling, samt skilek og aking om snø-
forholdene er gode. Turleder: Åge Magnussen 907 96 782.

Søndag 14. april: Tur til Bjærangen
Små og store inviteres til påsketur i skianlegget i Bjærangen, 
og krysser fingrene for silkeføre, masse snø og godt vær. 
Oppmøte på anlegget kl 11.00. Vi fyrer bål slik at vi kan 
grille, og i tillegg legger vi opp til aking og skileik. Turledere: 
Silje Brevik 934 39 663 og Sverre Birkelund 986 17 466.

4.-6. mars: Vinterleir på Lønsstua for aldersgruppe 
10-13 år. Bli med på trivelige dager med ski og aking, 
isfiske, snøbading og kos på hytta. Påmelding på bot.no 
åpner for medlemmer 7. januar og for ikke-medlemmer 
14. januar

Søndag 25. mai: Tur til Solvold gård i Mevika 
Vi er så heldig og få komme på besøk til fantastiske Solvold 
gård, her er det gris, sau, hest, kanin og enda fler og vi gleder 
oss til å hilse på. Ta med godt humør og det du måtte trenge til 
en herlig dag på gården. Oppmøte kl 12.00.
Turleder Anne-Grethe Kristiansen telefon 416 37 062.
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