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SENIORTURER

GENERELL INFORMASJON 
Du behøver ikke 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 50 kr), får rimelig overnatting på DNT-hyttene 
i hele landet og får medlems rabatt flere steder. Dessuten får de 
tilsendt tidsskriftet «Fjell og vidde», BOTs medlemsblad «Til 
fjells» og DNTs årbok. Medlemskontingenten for 2019 er 540 
kr om du er født i 1952 eller tidligere, eller er ufør. For andre 
er det 695 kr, og husstandsmedlem koster 380 kr.

Bodø og Omegns Turistforening (BOT) har kontor i 
Sandgata 3, 2. etasje (inngang fra Storgata). Tlf: 75 52 14 13.
Epost: post@bot.no. Se også vår nettside: bot.no. 

VINTERPROGRAM 2019

Foto: Jenny Isaksen

Tirsdag 9. april: Valnesfjord
Lett tur i oppkjørte løyper fra parkeringsplassen ved Røde 
Kors-hytta i Fridalen innover til Sætervatnet hvor vi raster. Ta 
med mat, drikke, sitteunderlag og klær etter værforholdene. 
Påmelding til Karen Sandberg 994 46 171 innen mandag 
8.april. Turledere: Karen Sandberg 994 46 171 og Knut  
Storteig 482 79 197.

Tirsdag 7. mai: Mørkvedbukta – Fenes
Lett vårtur langs fjæra mot Fenes med informasjon om  
aktiviteten som har vært i området i tidligere tider. Rast ved 
naustene. Ta med mat, drikke, sitteunderlag og klær/sko etter 
vær- og føreforholdene. Oppmøte Maskinisten kl 1000 for 
samordning av kjøring eller P-plass i Mørkvedbukta kl 1030. 
Turledere: Ole Martin Jarlodd 913 87 998 og Ingebjørg Lund 
Bjørgvik 994 19 853.
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Tirsdag 22. januar: Måneskinnstur til Hunstadtoppen
Tur opp veien fra Hunstad barneskole til Hunstadtoppen.  
Ta gjerne med hodelykt og litt varmt i koppen. Klær og sko 
etter vær- og føreforholdene. Oppmøte i Maskinisten kl 1730 
for felles kjøring, eller møt opp på P-plassen ved Hunstad  
barneskole kl 1800. Turledere: Ingebjørg Lund Bjørgvik  
994 19 853 og Evelyn Sivertsen 907 98 365.

Tirsdag 12. februar: Tussvatnet 
Lett tur på ski eller til fots, etter føreforholdene, til BOTs  
nyeste turmål ved Tussvatnet.Ta med mat, drikke, sitteunder-
lag og klær /sko etter vær- og føreforholdene. Oppmøte  
Maskinisten kl 1000 for felles kjøring, eller møt på P-plass ved 
Arlia (Soløyvannsveien) kl 1030. Turledere: Karen Sandberg 
994 46 171 og Trond Flateby 900 19 495.

Tirsdag 26. februar: Hopen skistadion– Appelsinhaugen 
Lett tur på ski i oppkjørte spor fra skistadion i Hopen til gapa-
huken kalt Appelsinhaugen. Hvor vi raster før vi snur nesen 

tilbake. Ta med mat, drikke, sitteunderlag og klær etter været. 
Oppmøte i Maskinisten kl 1000 for felles kjøring, eller ved 
skistadion i Hopen kl 1030. Turledere Kjellaug 992 51 649 og 
Karl Johan Ellingsen.

Tirsdag 12. mars: Vatn-Vatnet – Sørfjorden
Tur på ski i slakt og lettgått terreng fra Vatn-Vatnet til Sør-
fjorden, 10 km tur/retur. Vi går til jeger- og fiskhytta ved  
Sørfjorden og raster der. Ta med mat, drikke, sitteunderlag  
og klær etter værforholdene. Oppmøte i Maskinisten kl 1000 
for felles kjøring, eller P-plassen før Vatnet gård kl 1030.  
Turledere Jenny og Svenn Åge Isaksen 472 42 400.

26.-28. mars: Saltfjellet
Vi tar toget til Lønsdal, overnatter på Lønsstua og går dagsturer 
i rolig tempo i området Kjemåga/Dybendal før vi returnerer 
med toget til Bodø torsdag ettermiddag. Maks 15 deltakere. 
Påmelding til bot.no innen 22.mars. Turledere Hans Kristian 
Smines 482 10 203 og Reidar Gabrielsen 901 41 864. 
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