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STYRETS ÅRSMELDING 2019 
 

 

TILLITSVALGTE 
 

Styret Leder: Svein Hjorth-Olsen 

 

 Nestleder: Valter Tinderholt  

 Medlemmer: Marianne Løvseth 

  Helge Liltved 

  Bjørg Sissel Høyheim 

 

 Vara medlemmer: Ove Bach 

  Bjørn Eilert Andersen  

  Erling Steen 

Frode Mathiesen 

   

Rådet Leder: Dag Pettersen 

 

 Medlemmer: Torstein Olsen 

  Jarle Hille 

  Torleiv Moseid 

  Kjell Sandåker 

Ingeborg Lobben Gjennestad 

   

Valgkomitéen Leder: 

 

Medlemmer: 

Jens Dahlum 

 

Lise Aarli 

  Gunn Lisbeth Kismul 

Byggekomitéen Leder: Valter Tinderholt 

 

 Medlemmer: 

 

Walter Pedersen 

Johan Christian Frøstrup 

  Dag N. Fagermyr 

   

Nærturgruppa Leder/turleder: Ove Bach  

 Turledere: Torstein Olsen, Kåre Mogstad, Erling 

Steen, Dag Pettersen, Gunnar Dag 

Tørå, Kari Ann Falkenberg, Ingeborg 

Lobben Gjennestad, Karin Johansen, 

Turid Aanonsen og Kristian Aas.  

   

Turgruppa  Leder: 

 

Turledere:  

Kjell Sandåker 

 

Inger-Johanne Mækelæ-Johansen, Kåre 

Mogstad, Jarle Hille, Torstein Olsen,  

Ingeborg Lobben Gjennestad,  

Trine Tjøgersen, Dag Pettersen,  



3 

 

 

Gunnar Dag Tørå, Kennet Lyding og 

Ove Bach. 

 

Fjellsportgruppa Leder: Nils Julian Krämer  

 Styremedlemmer: 

 

Jostein Aalvik, Solvor Ek Hayes og 

Audun Finstad 

 

 Valgkomite: Irina Nilsen og Axel Bjelke 

Ungdomsgruppa Leder: Jens Dahlum 

  Stein Olav Kjerland 

   

Barnas Turlag 

Tvedestrand & Vegårshei 

Leder: Tor Olav Hagestad 

 Turledere: Tallak Bakken, Jakob Hagelia og 

Fredrik Dale 

   

   

Barnas Turlag Arendal Leder: Bjørg Sissel Høyheim 

 Turledere: Stein Olav Kjerland, Monica Bakken, 

Lise Aarli, Elisabeth Larsen, Stein Bø 

Mørland, Torbjørn Aarli,  Marta Lisa 

Arnebø Vigsnes, Audun Solli, Kai 

Helge Vorland og Tommy Bryn 

   

   

Barnas Turlag Grimstad Leder: Ingvill Thune 

 

 

 

 

 

 

Barnas Turlag Havrefjell 

Turledere: 

 

 

 

 

 

Leder:  

 

Turleder: 

Stig Rønning, Kjetil Ribe 

Øyjordsbakken, Andrea Heimvik Lied, 

Ulrike Schenk, Ann Christin Bjørke, 

Sissel Gjennestad og Bendik Nesland 

 

  

May Yvonne Hjellvik 

 

Ståle W. Øylandsdal 

Barnas Turlag Åmli Leder: Tonje Ramse Tredal 

 Turledere: Anja Mogensen Mølmen, Margit 

Ramse Aamlid, John Salve Sigridnes, 

Jørund Smeland og Norman Sivertstøl 

 

   

Trillegruppa Turledere: Preben Rasmus Kojan og Vidar 

Konradsen   
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Hyttetilsyn Tjørnbrotbu: May Zwilgmeyer, Siv Tamlag, Helge Liltved og 

Anne Dalen 

 

 Berdalsbu: Maria Schenk, Axel Bjelke,  

Unni Thorkildsen og Isabell Glad 

 

 

 Hovstøyl: Kjell Sandåker 

 Torsdalsbu:  Jens Ragnar Larsen, Hanne Brit Larsen og  

Jon Bjarne Johnsen 

 

 Nystøyl: Audun Finstad og Trine Tjøgersen  

 

 

 Nutevasshytta: Inger-Johanne Mækelæ-Johansen,  

Kurt Nedenes, Sandra Lyding Fosse og  

Kåre Gundersen 

 

 Granbustøyl:  Espen Eikemo, Renate Eikemo, 

Astrid Bachke og Carl Christian Bachke 

 

 

 Hengeltjørnloftet:  Jens Dahlum og Anne Karin S. Terjesen 

 

 

 Mjåvasshytta: Valter Tinderholt, Erna Tinderholt,   

Curt Mathisen og Hildegard Jensen 

 

 

 Grunnetjørnsbu: Walter Pedersen, Jostein Vikingsdal og  

Kari Vikingsdal  

 

 

 Skarsvassbu: Ove Bach, Bjørn Eilert Andersen og 

Kennet Lyding 

 

 

 Olandsbu: Knut Olaf Knudsen, Gunnar Dag Tørå og  

Dag Pettersen 

 

 

 Torungen: Knut Mørland og Torleiv Moseid 

 Lyngør: Erling Steen og Kari Ann Falkenberg 
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Løypevedlikehold Leder: Daglig leder i AAT 

   

 Medlemmer: Ingeborg Lobben Gjennestad, Thorleif Gjennestad,  

Einar Skarpeid, Kjell Sandåker, Jens Ragnar Larsen,  

Jon Bjarne Johnsen, Rolv Pettersen,  

Johan Fredrik Marcussen, Eva Moseid, Torleiv Moseid, 

Walter Pedersen, Dagfinn Myhren, Oddvar Vehusheia, 

Svein Sivertsen, Wilfred Ånonsen, Knut Olaf Knudsen, 

Ove Bach, Kennet Lyding, Bjørn Eilert Andersen,  

Arild Homstøl Tveit, Valter Tinderholt,  

Hans Jakob Kløvstad, Finn Atle Grønås og  

Ole Andreas Hopstock. 

   

Redaksjon 

medlemsbladet 

«Austheiene»  

Leder: Johan Christian Frøstrup 

 Medlemmer: Kjell Sandåker, Erling Steen og Dag N. Fagermyr. 

   

Havrefjell Turlag Leder: Ole Jakob Bråten 

 Styret: Anne Drage, Rune Aasbø Lystad, Sølvi Monica Strand og 

Ståle Waasjø Øylandsdal 

 Vara styret: Helge Wroldsen og Knut Hagelia 

 Valgkomite: Kari Margrete Homdrom Eskeland (leiar), Ingrid Felli 

Sandåker og Magnus Hovet. 

   

Tvedestrand og 

Vegårshei Turlag  

Leder: Jan Ove Aslaksen 

 

 Styret:   Arne Skaali, Eva Vågsmyr Kristensen, Turid Aanonsen, 

Marit Aass, Lars Bakken, Vidar Haugenes og Grete 

Jensen. 

 

 Valgkomité: Ellen Futtrup og Geir Arne Vegerstøl. 

 

   

Fyresdal Turlag Leder: Sven Lie 

 Styret: Ragnhild Berge, Gunhild Momrak, Grethe Lassemo og 

Sigmund Nærum. 

   

 Furøya: 

 

 

Seilerhytta: 

Dag Søraker og Erling Steen 

 

 

Dag Søraker og Erling Steen 
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MEDLEMSOVERSIKT 
 

 

I DNT var det 318 713 medlemmer pr 31.12.2019. Medlemstallene viser fortsatt en positiv 

utvikling, og totalt i DNT hadde vi en økning på ca. 1 % prosent fra året før. Veksten var dog 

noe mindre enn tidligere år.  

 

I 2019 hadde AAT en nedgang på 43 medlemmer og totaltallet ble 4352 medlemmer, ned ca. 

1%.  

 

Arendal er fremdeles den kommunen med flest medlemmer (1989) etterfulgt av Grimstad 

(1053).   

 

Tvedestrand kommune har størst andel medlemmer i prosent (5,9 %) mens gjennomsnittet i 

våre kommuner er 4,5 %.  

 

 

Medlemsutviklingen totalt i AAT de siste 10 årene vises slik: 
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I AAT fordeler endringene seg slik etter medlemskategori de siste 5 årene: 
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Kommunevis ser utviklingen i AAT slik ut de siste 3 årene: 
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FJELLHYTTENE  
 
Alle våre hovedhytter på fjellet bærer preg av godt vedlikehold til tross for at det er lenge 

siden de ble satt opp. Det er likevel behov for innvendig oppgradering og på sikt å skifte ut 

vedovnene til rentbrennende de fleste steder. Det er også behov for å skifte kjøkkeninnredning 

på en del fjellhytter. Dette tas som en del av det løpende vedlikeholdet.  

 

Tjørnbrotbu 

Dette er vår desidert mest besøkte fjellhytte (1073 besøk i 2019). Hytta har hatt ordinært 

tilsyn gjennom året. Siv Tamlag og May Zwilgmeyer har tatt over som tilsyn etter Aud 

Mogen og Trine Tjøgersen. Helge Liltved og Anne Dalen fortsetter. Ola Belland er også 

tilbake som nytt tilsyn i 2020. 

 

 
Tjørnbrotbu – slik den kan se ut om vinteren. Foto Ola Belland 

 

 
Hovedhytta er i teknisk god nok stand, men lite er blitt gjort innvendig siden hytta ble bygd. 

Gulvbelegget har svimerker i stua og mange etterspør nytt kjøkken.  

 

Annekset er i dårlig forfatning pga dårlig fundamentering. Deler av gulvet i gangen er skiftet. 

Muren under stuegulvet må fjernes for å kunne få på plass bedre fundamentering. Spørsmålet 

er hva vi gjør med annekset. Her er det flere alternativer, herunder å rive og bygge nytt.  Siden 

hytta er så populær, kan det være aktuelt å erstatte annekset med en ny hytte med utvidet 

sengekapasitet og en bedre toalett-løsning.  

 

Styret vil prioritere å renovere annekset på Tjørnbrotbu og har satt ned en arbeidsgruppe med 

mandat til å utrede alternativer og komme med en anbefaling.   
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Berdalsbu 

Dette er vår nest mest besøkte fjellhytte (768 besøk i 2019). Hytta har hatt ordinært tilsyn 

gjennom året. Tilsyn er Axel Bjelke, Unni Thorkildsen, Isabell Glad og Maria Schenk. Det er 

lite som er gjort innvendig siden byggingen og det er behov for nytt kjøkken, gulvbelegg og 

ny innredning. Vollen ble ryddet for bjørkekratt i 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovstøyl 
Hytta fikk en stor utvendig utbedring i 2018 og ble malt i 2019. Det ble også lagt ny pilar og 

nye drensrør. Det er en grei standard innvendig både i hovedhytta og annekset. Tilsyn er 

fortsatt Kjell Sandåker.  

 

Torsdalsbu 
Det har vært ordinært tilsyn gjennom året. Tilsyn er fortsatt Jens Ragnar Larsen og Hanne-

Brit Larsen, samt Jon Bjarne Johnsen.. Det er behov for snekkerkyndig bistand til lekkasje 

ved pipa og til å skifte takrenne. 

 

Vollen ved Berdalsbu ble trimmet. Foto Isabell Glad 
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Nystøyl  
Det er utført ordinært tilsyn gjennom året, samt en fellesdugnad med Fjellsportgruppa i 

spissen i slutten av mai. I 2019 ble hytta jekket opp og fundamenter utbedret. Begge hyttene 

og doen er malt utvendig. Brønnen fylles litt tilfeldig. Det bør graves ny, eventuelt nye 

tilførselsgrøfter til den nåværende. Den originale sofaen skal byttes ut i 2020. Trine Tjøgersen 

har gått inn som tilsyn sammen med Audun Finstad.  

 

Nutevasshytta 
Det har vært utført mye utvendig og innvendig vedlikehold på dugnad de siste årene. Veggene 

ble malt i 2019. Hovedvinduet er skiftet og det er kommet på plass en ny sofa. Den gamle 

kanoen er også byttet ut. Tilsyn er fortsatt Inger-Johanne Mækelæ-Johansen, Sandra Lyding 

Fosse, Kåre Gundersen og Kurt Nedenes.  

 

 
Den nye sofaen på plass i hovedhytta på Nutevasshytta. Foto: Dag N. Fagermyr 

 

 

Granbustøyl 
Det ble gjort en stor jobb med fundamenter etter at hytta «knelte» for noen år siden. Det er 

utført godt vedlikehold utvendig, men terrassen siger. Det er en original innredning inne. En 

vedovn kom på plass i annekset i 2019. Mye gammel mat er også fjernet i 2019. Espen og 

Renate Eikemo fortsetter som tilsyn og har fått assistanse av Astrid Bachke og Carl Christian 

Bachke.  
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Ny ovn på plass i annekset på Granbustøyl. Foto Espen Eikemo 

 

 

 

Hengeltjørnloftet 
Ordinære tilsynsoppgaver er utført gjennom året. Litt slitent kjøkken og det er behov for ny 

sofa. Det er skiftet tak på doen og tregulvet utenfor. Hytta trenger beis. Tilsynet har deltatt i 

felles dugnad på veien og således bidratt til et godt naboforhold. Jens Dahlum og Anne Karin 

Terjesen fortsetter som tilsyn.  

 

Mjåvasshytta 
Det har vært utført ordinært tilsyn gjennom året. Curt Mathisen og Hildegard Jensen har gått 

inn som tilsyn sammen med Valter Tinderholt som trapper litt ned. Erna Tinderholt har 

dessverre måttet gi seg etter mange års flott innsats. Fra 2020 er Anne-Grete Jakobsen også 

tilsyn her. 
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Grunnetjørnsbu 
Det er en del utfordringer med fundamentene på hovedhytta. Hovedhytta er greit vedlikeholdt 

utvendig, men det har vært lite utskiftninger innvendig. Her trengs det blant annet en ny sofa. 

Vannbord og gesimser bør vedlikeholdes. Den nye sikringshytta fungerer svært godt med 

mange hyggelige tilbakemeldinger fra våre gjester. Tilsyn er fortsatt Walter Pedersen, Jostein 

Vikingsdal og Kari Vikingsdal. 

 

Skarsvassbu 
Det er utført ordinært tilsyn gjennom året. Det er behov for nytt taktekke, å reparere 

ytterkledningen og for å beise hytta. Ove Bach, Bjørn Eilert Andersen og Kennet Lyding 

fortsetter som tilsyn. Kai Helge Vorland fra Åmli vil også bistå fra 2020.  

 

Olandsbu 
Det er utført ordinært tilsyn gjennom året og hytta fremstår i god stand. Enkelte 

kledningsbord er byttet ut. Etter innspill fra våre gjester vurderes det å gå til innkjøp av en 

«godstol» på denne hytta.  

 
Olandsbu fikk også positiv omtale som et egnet sted å reise til for en barnefamilie gjennom en 

artikkel i Fjell & Vidde nr. 4 (2019) med tittelen «Glem ikke Olandsbu!» av Simen 

Tveitereid. 

 

 

 Mjåvasshytta - Foto Dag N. Fagermyr 
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Ny DNT Hyttebetaling-app  

Fra høsten 2019 tok AAT i bruk appen «DNT hyttebetaling». Våre erfaringer er svært gode 

og stadig flere besøkende benytter appen til betaling for mat og overnatting på våre fjellhytter. 

På sikt håper vi appen vil bidra til langt mindre arbeid knyttet til betalingsfullmaktene. Ved 

årsskiftet var appen tatt i bruk av 10 foreninger. 

 

 

 

 

 

Du kan fortsatt betale for hytteoppholdet på 

"gamlemåten" ved å fylle ut en betalingsfullmakt.  

 
 

KYSTLEDHYTTENE  
 

Torungene 
Ordinært tilsyn er utført gjennom sesongen i tillegg til vårdugnaden. Stua er malt. Det er lagt 

en infiltrasjonsgrøft for gråvann og utført reparasjoner på vakuum-toalettet. Vinduer er skiftet 

i kjøkkenet og inngangen. AAT har satt i gang et arbeid med å oppgradere innredningen i 

fyrvokterboligen.  

 

Kystverket har installert nytt brannvarslingsanlegg og renovert kai-anlegget bl.a. med ny 

elektrisk vinsj. Det er lagt ny el-kabel til Naustet.   

 

På Lille Torungen er det satt inn en avtrekksvifte i toppen for å bedre gjennomtrekken i tårnet.  

Torleiv Moseid har tilsynet og Knut Mørland følger opp gjestene på Lille- og Store Torungen 

fyr. Flere store arrangementer ble lagt til dette stedet i 2019.   

 

Lille- og Store Torungen fyr stod ferdige 1. september 1844 og kunne dermed feire 175 år i 

2019. Dette ble markert med et jubileumsforedrag med Ulrik Kirkedam i Arendal Bibliotek 

20.11.2019.  

 

Lyngør 
Det ble utført omfattende vedlikehold i 2017-2018 og hytta framstår som ny. Vårdugnaden 

samlet mye folk og ved siden av storvask og skifte av sengetøy, ble det satt opp dørpumper 

innvendig og nedløpsrør på annekset. Før jul ble det satt inn nye rentbrennende vedovner i 

stuene. Det blir bygget vedbod i 2020. Vi satser på å markedsføre hytta bedre for helårsbruk 

bl.a. ved å arrangere nyttårsaften. Til sommeren blir det arrangert en egen ‘padle-uke’ med 

Irina Nilsen som hyttevert.  For padlere er det planlagt en kajakk-brygge nede ved Naustet. 

Kari Ann Falkenberg og Erling Steen fortsetter som tilsyn.  



16 

 

 

 

Furøya 

Forpakterboligen 
Det har vært jevnlig tilsyn og bra besøk sommeren 2019. Hytta er populær blant barnefamilier 

og rosjekta ‘Terje Vigen’ er flittig i bruk.  Ingen spesielle vedlikeholdsoppgaver.  Dag 

Søraker og Erling Steen fortsetter som tilsyn.  

Gjestehuset  
AAT fikk i 2018 tilsagn om 830 000 kr i spillemidler til å sette i stand Gjestehuset som 

kystledhytte. Arbeidet ble satt i gang i samarbeid med Furøya IKS og Riksantikvaren. Dag 

Søraker er byggeleder. Se egen omtale. 

 

 

Seilerhytta i Tvedestrand 
Selv om hytta er relativt enkel og uten drikkevann og bad og med utedo, er den blitt populær 

med 299 besøk i 2018 og 361 i 2019.  

 

Det er et problem at de fine små sandstrendene er forurenset av flere generasjoners avlagte øl-

flasker. Vi har fått tillatelse til å skifte denne massen og regner med at dette arbeidet vil kunne 

gjennomføres i 2020. Eieren Rasmus Os vil bidra til å dekke 1/3 av utgiftene. Dag Søraker og 

Erling Steen fortsetter som tilsyn.  

 
 

Sofakrok med havutsikt. Foto Frode Gustavsen, Tvedestrandsposten 
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LØYPENETTET I AUSTHEIENE 
 

Løypemerking 
 

Gjennom de siste årene har hele løypenettet fått en betydelig standardheving og flere av 

løypene har blitt ryddet og merket også i 2019. Til sammen er det utført nesten 1200 timer 

dugnadsarbeid på løypene våre i 2019.  

 

Transport til hyttene 

 
Vi har fortsatt et meget godt samarbeid med flere fastboende i bygdene som vi benytter til 

transportoppdrag og andre oppgaver. Disse står for transport av ved, gass, proviant og søppel 

samt rent og skittent sengetøy og annet utstyr som må fraktes til/fra hyttene.  

 

På Tjørnbrotbu og Berdalsbu benytter vi Geir Anders Breive i Berdalen. Han kvister også 

vinterløype mellom Tjørnbrotbu og Bjørnevasshytta. Til Hovstøyl benytter vi Torgeir Lien i 

Kleivgrend. Han leverer også ved til Torsdalsbu. Pål Kjetil Kiland tar seg av transporten til 

Mjåvasshytta. Til Nystøyl, Nutevasshytta, Granbustøyl og Hengeltjørnloftet kjører Leiv 

Birger Tovslid i Birtedalen. Han tar også ned sengetøy og vasker dette. Kjetil Olstad på 

Austenå i Tovdal kjører til Grunnetjørnsbu og Børuf Ramse til Skarsvassbu. Magne Grimenes 

bistår med transport av ved til Olandsbu ved behov.   

 

Løypekvisting 
 

Vi har videreført den kvistede turløypa forbi Auversvatn og opp til Tjørnbrotbu (2 km) og 

videre til Berdalsbu (ca. 11 km) og videre til Bjørnevatn. Vi bruker kun naturkvist til vår 

vintermerking.  

 

 
Kvistet løype i nærheten av Tjørnbrotbu. Foto Ola Belland 
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HYTTEBESØK 
 

Det totale besøkstallet på kyst- og fjellhyttene i 2019 var 7378. Dette er en liten økning på 

153 besøk (2,1 %) sammenliknet med 2018. 

 

 

Fjellhyttene 
Samlet besøkstall (dagsbesøk og overnattinger) på hyttene i Austheiene var på 4426 i 2019. I 

2018 var tallet 4241.  Dette er en økning på 4,2 %. 

Vår høyest beliggende hytte, Tjørnbrotbu, er fortsatt vår mest besøkte hytte med hele 1073 

besøk totalt, en økning på 11,4 % fra året før. Her kommer i tillegg mange dagsbesøk i påska 

som ikke blir registrert. Berdalsbu følger hakk i hæl med 768 besøk. Lenger ned i løypenettet 

er Mjåvasshytta den mest populære hytta med 573 besøk i 2019.  De øvrige fjellhyttene hadde 

fra 139 (Torsdalsbu) til 339 (Hovstøyl) besøk i 2019.  

 

Kystledhyttene 
Kystledhyttene utgjorde i 2019 40 % av besøkene totalt sett selv om det ikke registreres 

dagsbesøk her. Lyngør Fyr er fortsatt vår mest besøkte kystledhytte med 1206 mens Store 

Torungen hadde 861 overnattinger. Seilerhytta i Tvedestrand åpnet sommeren 2018 og er blitt 

meget populær. Samlet hadde kysthyttene imidlertid en liten nedgang i besøkstallene på 1,1 % 

fra 2984 i 2018 til 2952 overnattinger i 2019.  Når Gjestehuset på Furøya åpner, vil AAT ha 

til sammen 86 senger i kysthyttene hvorav 60 i Tvedestrandsområdet.  

 

 

"Hyttebesøk" på Lyngør fyr! - Foto Dag N. Fagermyr 
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AKTIVITETER 

 

 

UNDERGRUPPENE 

 

Trillegruppa 
Trillegruppa har gjenopptatt aktivitetene og gjennomført 11 turer i 2019.  

 
 

Barnas Turlag  
Det var i 2019 gjennomført 42 turer i regi av Barnas Turlag i Arendal, Grimstad, Havrefjell, 

Åmli og Tvedestrand & Vegårshei med til sammen over 900 deltakere. Turlederne har gjort 

en stor innsats gjennom året. Aktivitetene har vært godt fordelt mellom kvelds- og dagsturer i 

nærmiljøet, helgeturer til hyttene våre sommer og vinter, tematurer som klatre- og 

padlehelger, fisking, orreleik etc. samt klatreaktiviteter innendørs. Flere av turlederne ga seg i 

løpet av 2019 siden barna er blitt for store. Det er svært viktig at vi klarer å rekruttere nye 

frivillige 
 

 

Folksomt på alltid populære juleturen med Barnas Turlag til gapahuken ved Dømmesmoen. 

Foto Barnas Turlag Grimstad 
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Ungdomsgruppa 
Det har vært liten aktivitet i denne gruppa de siste årene. I 2019 ble det gjennomført 1 tur til 

Merdø sammen med Barnas Turlag i Arendal.  

AAT og Havrefjell Turlag arrangerte også OPPTUR til Havrefjell i Nissedal for 8-klassinger i 

Risør, Nissedal, Fyresdal, Åmli, Vegårshei og Tvedestrand med 250 deltakere.  

 

 

Fjellsportgruppa 
Se egen årsmelding. (Vedlegg 4).   

 
 

Turgruppa 
I 2019 ble det gjennomført 11 forskjellige turopplegg med både sommertur, helgeturer og 

dagsturer fordelt utover året. Det var til sammen 194 deltakere, det samme som året før.  

 

 

Nærturgruppa/Turmarsjer/Turer på Dagtid  
I 2019 ble det gjennomført til sammen 22 turmarsjer og Turer På Dagtid (Aktiv i 100) med til 

sammen over 780 deltakere.  Særlig populær var turen til Olandsbu som samlet 92 deltakere. 

Det var kjøpt inn kringle til deltakerne som da fikk 1/8 stykke hver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forsiden på brosjyren for nærturer i 2019. Foto: Ove Bach 
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NASJONALE TURDAGER 

 

Kom deg ut-dagene 
AAT hadde hele 8 arrangementer i 2019 med 1235 deltakere takket være stor innsats av 

frivillige på Groos, Kleivvatn, Vegårshei og i Risør.  
 

 

Her fra Kom deg ut-dagen på Groos. Foto: Barnas Turlag Grimstad 

 

OPPTUR  
AAT arrangerte også i 2019 OPPTUR som er DNTs landsomfattande satsing der 

8. klassinger inviteres til å delta. Også i år ble OPPTUR lagt til Havrefjell med over 256 

elever fra Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Nissedal, Vegårshei og Åmli. Arrangementet ble 

gjennomført i tett samarbeid med Havrefjell Turlag.   

 

 
   OPPTUR til Havrefjell mai 2019. Foto: Ståle W. Øylandsdal.  
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KURS 
 

AAT har hatt 7 kurs i 2019 med til sammen 72 deltakere. Havrefjell Turlag har arrangert 

Ambassadør-kurs, Nærturlederkurs, løypemerkekurs og kurs i havpadling i Risør. I Arendal 

har det vært 1 ambassadørkurs og i Grimstad et nærturlederkurs. Ove Bach har vært kursleder.  

I tillegg har Barnas Turlag i Tvedestrand og Vegårshei arrangert et kurs i tur-orientering.  

 

 

PROSJEKTER OG ARRANGEMENTER 
 
 
Offisiell åpning av Barnas Kystbibliotek på Seilerhytta i Tvedestrand 

Fredag 1. november ble vårt 16. Barnas Kyst- og Fjellbibliotek offisielt åpnet på Seilerhytta i 

Tvedestrand. Vi var her så heldige å få besøk at helseminister Bent Høie og generalsekretær i 

DNT Dag Terje Klarp Solvang til å stå for den offisielle åpningen.  

 

Dette ble en veldig fin markering av vårt mangeårige samarbeid med Aust-Agder Bibliotek- 

og Kulturformidling som bidragsyter til dette biblioteket. Mari Senumstad Hauge ble 

hedret for sin mangeårige aktive rolle i dette prosjektet.  

 

Tidligere daglig leder i AAT, Trine Tjøgersen, og tidligere leder for Barnas Turlag, Henning 

Solheim, var også spesielt invitert på grunn av sine aktive deltakelser i starten av prosjektet. 

RAGG sørget for god mat og bevertning denne kjølige novemberdagen.  

 

 

  

Helseminister Bent Høie sto for åpningen av Barnas Kystbibliotek. Her står han foran til venstre 

sammen med vår daglige leder Dag N. Fagermyr. Bak til venstre DNTs generalsekretær og Høies 

ektefelle Dag Terje Klarp Solvang og AATs styreleder Svein Hjorth-Olsen. 
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Friluftsbokfestivalen 2019  

Temaet for Friluftsbokfestivalen 2019 var friluftsliv før og nå.  

Festivalen startet høyt og luftig med selveste Mount Everest-klatrer, eventyrer og forfatter 

Stein P. Aasheim og deretter Ture Bjørgen, redningsklatrer i Rogaland Alpine Fjellgruppe og 

forfatter av boka «På død og liv – norsk fjellredning fra innsiden». 

Først ut i lørdagsprogrammet tok Maria Philippa Rossi oss med på «Friluftsliv under andre 

himmelstrøk» - en imponerende turportefølje fra en ung og entusiastisk verdensvandrer. Så 

tok vi turen hjem igjen til Marius Nergaard Pettersen, som på sin engasjerende måte fortale 

om hvordan han har funnet, registrert og dokumentert hemmelige hytter land og strand rundt i 

Norge. 

 

Etter lunsj ga vi scenen til de unge friluftsentusiastene og friluftsbloggerne Isak Knutsen og 

Line Victoria Sverdrup. Isak og turkamerat Simon fra Tromøy er 17 år, går Norge på langs og 

har gjort suksess som hovedpersonene i TV-serien “Villmark uten voksne” på TV2 Sumo. 

Line Victoria er etterkommer av Fritjof Nansens medarbeider Otto Sverdrup, Hun elsker 

friluftsliv og fokuserte på nærturer og hvordan dagens unge promoterer friluftsopplevelser i 

sosiale medier. 

 

Så var det tid for å rette fokus mot Helge Ingstad og Hjalmar Dale, en virkelig stor og en litt 

mer glemt pioner i norsk friluftslivhistorie.. Først ut var Randulf Valle som har skrevet boken 

«Hjalmar Dale – den glemte eventyrer» og så var det Eirik Sandberg Ingstad som fortalte om 

sin bestefar Helge Ingstad og hans betydning for sitt eget friluftsliv. 

 

 
Eirik Sandberg Ingstad fra foredraget «Alt bestefar fortalte var sant» Foto Øivind Berg 

 

 

Lørdagsprogrammet ble avsluttet med et foredrag om friluftsmannen og DNTs 

grunnlegger Thomas J. Heftye av den anerkjente forfatteren Karsten Alnæs. 

 

Søndagens program rettet søkelyset mot kysten og sjøen. Vi ble først med Øivind Berg på 

en spennende og flott reise til fyrene langs kysten i Agder. Festivalen ble avsluttet med 

fortellinger om eksotiske steder, menneskelige møter og dramatiske hendelser fra vår 
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lokale jordomseiler Harald Solfjeld, som fortalte fra sin 7-årige lange seilas på de store 

hav. 

 

Oppsummert ble det hele 11 foredrag med til sammen over 750 deltakere denne helgen. 

Tusen takk til vår samarbeidspartner Hotel Lyngørporten, som sto for flott service og godt 

stell av alle våre gjester.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidragsytere til Friluftsbokfestivalen 2019. Bakerste rekke fra venstre: Harald Solfjeld, Ture Bjørgen, 

Øyvind Bergh. Midtre rekke fra v:Stein P. Aasheim, Line Victoria Sverdrup og Karsten Alnæs. 

Forreste rekke: vår egen Dag N. Fagermyr,  Maria Phillippa Rossi og Svein Hjorth-Olsen. 
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Gjestehuset på Furøya  
Utvendig oppussing ble sluttført i 2018. Innvendig oppussing ble startet opp i 2019. Det ble i 

2019 utført 950 timer dugnad av til sammen 24 dugnadsarbeidere. Samtidig utfører 

profesjonelle håndverkere elektriker-, snekker- og rørleggerarbeid. Arbeidet ledes med fast 

hånd av Dag Søraker og påregnes fullført i 2020.  

 

 
Dag Søraker har stålkontroll over arbeidsoppgavene og Georg Solfjeld er godt i gang med nok en 

malejobb.  Foto May Zwilgmeyer 

 
Kjelleren i Gjestehuset ligger såpass lavt at springfloa vil trenge inn. Den kan derfor foreløpig 

ikke innredes til oppholdsrom, men vil bli brukt til lager.  

 

I begge etasjer blir det 3 soverom med tilsammen 9 sengeplasser, stue, bad og kjøkken. 

 

Målsetningen er å ferdigstille prosjektet i løpet av 2020. Da vil AAT ha 4 hytter med opptil 60 

sengeplasser i Tvedestrand kommune.  

 

 

Gjestehuset på Furøya. I bakgrunnen ses Forpakterboligen. Foto: AAT 



28 

 

Arendalsuka 

Også i 2019 arrangerte DNT og Aust-Agder Turistforening middag ute på Store Torungen 

fyr under Arendalsuka. Årets hovedgjest var digitaliseringsminister Nikolai Astrup. I 

tillegg var både lokale politikere, representanter fra andre friluftsorganisasjoner og andre 

samarbeidspartnere tilstede. Fint vær og trivelige folk fra hele landet gjorde det til en særdeles 

hyggelig kveld. 

 
Styreleder i DNT ønsker inviterte gjester velkommen til middag på Store Torungen. 

 Foto: Dag N. Fagermyr. 

 

Mandag og onsdag under Arendalsuka fikk vi også besøk av Bergans Tour de Sy-turne. 

Fokuset her var å få satt søkelys på å forlenge levetiden på klær og utstyr og det ble tilbydt 

gratis reparasjon av ALLE klær disse dagene. Det var en god del som benyttet seg av dette 

tilbudet.  

 
AAT-kontoret/butikken ble midlertidig omgjort til systue. Foto AAT 
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Vi hadde også flere politiske gåsamtaler med politikere fra Energi- og Miljøkomiteen der vi 

fikk fremmet våre synspunkter om landbasert vindkraft i urørt natur.  

 

 

 

 

 

 
De  

 

Politisk gåsamtale under Arendalsuka 2019. F.v. styreleder i AAT Svein Hjorth-Olsen,  

stortingsrepresentant Tore Storehaug (Krf) og generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Solvang.  

Foto Monica Langen 

 

 

De politiske gåsamtalene startet og stoppet utenfor AAT-kontoret på Langbryggen 21. 

F.v. styreleder i DNT Per Hanasand, generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp 

Solvang, stortingsrepresentant i Energi- og miljøkomiteen Stefan Heggelund (H) og 

daglig leder i AAT Dag N. Fagermyr. Foto: Monica Langen 
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Nyttårsaften ved Lyngør fyr 
Hytta ved Lyngør fyr er som kjent en tidligere tomannsbolig for fyrbetjentene og er godt 

egnet for opphold hele året. For å vise dette arrangerte AAT nyttårshelgen 2018-2019 for 

første gang nyttårsaften på hytta. Arrangementet samlet deltakere fra Stavanger til Oslo. De 

fikk en fantastisk solnedgang 31.12 og en like fin soloppgang i det nye året samt en 

tradisjonell nyttårsmiddag med kalkun og riskrem. Selv om det var mildt i været, kom en 

heftig vestavind ut over nyttårsdagen og minnet oss om naturkreftene langt ut i havet. 

Agderposten skrev etterpå at dette var en ny tradisjon og arrangementet ble gjentatt 

nyttårshelgen 2019-2020 med god oppslutning.  

 

 
Like før soloppgang. Utsikt mot Lyngør fyr.  Foto: Tore W. Martinsen 

 

 

Skoleprosjektet til AAT   
Daglig leder tok over prosjektlederansvaret i 2019.  

Følgende arbeidsoppgaver har blitt prioritert:   

• Vi har opprettholdt og styrket vårt samarbeid med ulike skoler.  

• Skolehyttene (og andre hytter) har blitt benyttet i langt større utstrekning enn 

forventet.  
 

 

Aktivisering av nye grupper  
AAT fikk i 2017 og 2018 tilskudd fra Aust-Agder Fylkeskommune for å iverksette aktiviteter 

for å få nye grupper ut på tur. I 2019 ble det to turer. Den ene turen gikk til Hovstøyl med 

innvandrere. Her var Frode Mathiesen og Helge Liltved turledere. Den andre turen var med 

funksjonshemmede til Vindilhytta med Henning Solheim som turleder.  
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Nye bruer i Birtedalen og ved Geiskeliåni 
Vår dyktige dugnadsgjeng har sørget for at hele tre bruer er bygget og utbedret gjennom 

året. Brua over Tovslielva var i dårlig forfatning og er nå byttet ut med en ny. I tillegg er brua 

over Birte blitt rehabilitert.  

Til mange turgåeres glede er det kommet på plass ei bru over Geiskeliåni på løypa mellom 

Berdalsbu og Tjørnbrotbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dugnadsgjengen på den nye brua over Tovslielva. Fra venstre Svein Sivertsen, Dagfinn 

Myhren og Sigmund Knutsen. Foto: Kirsten Knutsen 
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Nytt brodekke på brua på Birte. Foto Wilfred Ånonsen  

 

 
Den nye brua over Geiskeliåni kom på plass juli 2019. Foto: Oddvar Vehusheia 
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ØKONOMI  
 
Driftsinntektene i AAT ble i 2019 på kr 4.620.332,15, som er kr 424.667,85 mindre enn 

budsjettert. Driftskostnadene for 2019 beløp seg til kr 4.287.458,22. Dette er kr. 464.541,78 

under budsjett.  

 

Totalt sett har vi et samlet overskudd på kr. 38.182,25. Regnskapet er satt opp under 

forutsetning av fortsatt drift. 

 

 

MARKEDSFØRING 
 

Også i 2019 har vi fått god mediedekning.  AAT har hatt flere radioopptredener i NRK 

Sørlandet og avisene i vår geografi anser pressemeldinger fra oss som godt stoff og er gode 

samarbeidspartnere. 

 

På tur med NRK Sørlandssendinga 
Våre dyktige turledere Ove Bach, Jan Ove Aslaksen og Astrid Haukenes Bråten møtte Yngve 

Stiansen fra NRK Sørlandssendingen Radio i Tvedestrand en dag i april. Det ble da spilt inn 

en serie med turforslag og turomtaler som har blitt sendt på radio utover i 2019.  

 

 
På tur med Yngve Stiansen fra NRK Sørlandssendinga Radio. Vår representant i venstre bilde er 

Astrid Haukenes Bråten fra Havrefjell Turlag og i høyre bilde leder i Tvedestrand og Vegårshei 

Turlag Jan Ove Aslaksen. Foto Ove Bach 
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Turleder Ove Bach og daglig leder Dag N. Fagermyr fikk også anledning til å orientere om 

våre nærturer i direktesendt radio fra Hasseltangen i NRK Sørlandets morgensending fredag 

14. juni 2019. 

Naturlosbrosjyren 
Naturlosbrosjyren for Aust-Agder og Vest-Telemark er et samarbeid mellom Friluftsrådet 

Sør, Aust-Agder Fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Idrettsforbund 

v/Aust-Agder Idrettskrets, Skogselskapet i Agder og AAT. Brosjyren blir distribuert i alle 

kommuner innen AATs geografi. AAT er den desidert største bidragsyteren i forhold til antall 

turer som blir presentert i brosjyren. 

 

Nettsider og Facebook 
AATs nettsider ligger under DNTs portal og driftes av kontoret til AAT. Fjellsportgruppa 

drifter sine sider selv. Havrefjell Turlag og Tvedestrand og Vegårshei Turlag administrerer 

også selv sine sider.  

 

Både AAT og de fleste undergrupper og lokallag har nå egne Facebook-sider som fungerer 

svært effektivt. Vi får stadig flere følgere og ønsker at denne utviklingen fortsetter i årene 

fremover.  

 

Raet nasjonalpark-film på TV Agder 
Kystledhyttene våre på Lyngør og Torungene ligger alle i Raet nasjonalpark. I 2019 lagde 

Media Service filmen «Opplevelser og fyrliv» som inngår som episode 3 av i alt 8 om Raet 

nasjonalpark. Serien vil blant annet bli sendt på TV Agder. Nasjonalparkfyrforvalter Knut 

Mørland og daglig leder i AAT Dag N. Fagermyr ble begge intervjuet i denne filmen.  

 

YouTube-filmer 

Det er laget to flotte YouTube filmer under AAT sin logo i 2019. Den ene med tittelen 

«Mjåvasshytta» og den andre «Via Ferrata Trogfjell». Førstnevnte viser Mjåvasshytta og 

området rundt fra fugleperspektiv i nysnølandskap høsten 2019 og sistnevnte er med 

Fjellsportgruppa i AAT på en spektakulær «klatre»-tur opp Trogfjell ved Åmli sentrum. 

Filmskaperen bak begge filmene er Kurt Nedenes.  

 

  

Fra YouTube-videoen "Mjåvasshytta" laget av Kurt Nedenes 
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NATURVERN 
 

Forum for Natur og Friluftsliv 
Forum for natur og friluftsliv Agder (FNF Agder) er et samarbeidsforum mellom natur- og 

friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Forumet fungerer som en møteplass der saker av 

felles interesse kan diskuteres, en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseheving, og 

et talerør i konkrete saker som har felles interesse i organisasjonene. I FNF Agder er 11 

organisasjoner tilsluttet, og de representerer over 20 000 natur- og friluftslivsinteresserte 

medlemmer. De tilsluttede organisasjonene er 4H Norge – Region Agder, Agder botaniske 

forening, Aust-Agder Turistforening, DNT Sør, Lister Friluftsråd, Naturvernforbundet i 

Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-

Agder, Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelinga, Skogselskapet i Agder og Sørlandet 

krets av Norsk Speiderforbund. 

 
Hovedmål for arbeidet i FNF Agder i 2019 var følgende; 

• Arbeide for å få andre relevante organisasjoner med i forumet. 

• Fortsette å øke aktiviteten på samarbeidsfronten med kommuner, fylkesmann og 

fylkeskommunene. Arbeide for videreføring av samarbeidsavtalen med 

fylkeskommunen når Aust- og Vest-Agder slås sammen til Agder fra 01.01.2020. 

• Videreutvikle samarbeidet mellom organisasjonene i forumet med felles 

høringsuttalelser, arrangementer og kompetanseoppbygging. 

• Følge med og delta i arbeidet med regionale planer innen friluftsliv og miljø. 

• Arbeide med kommuneplanene i pressområder. 

• Politisk arbeid mot fylkespolitikerne for å gjøre forumets saker mer kjent.  

 

 
Politisk bålsamtale under Natt I Naturen 31. august 2019 i Hove Leir. Foto Jorunn Haugen 
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De viktigste sakene som det har vært arbeidet med i 2019 var NVE sitt forslag til nasjonal 

ramme for vindkraft på land, Vannforvaltningsplanene og nye stamvegutbygginger langs E18 

og E39. 

 
Friluftslivets uke ble gjennomført med en rekke aktiviteter i de tilsluttede organisasjonene den 

første uken i september. FNF Agder arrangerte politisk bålsamtale sammen med 

representanter for Aust-Agder Turistforening, NJFF Aust-Agder, Agder botaniske forening og 

Skogselskapet i Agder på Tromøya i Arendal.  

 

Av høringssaker har vi brukt mye tid på høringen av NVEs forslag til nasjonal ramme for 

vindkraft på land, innspill til planprogram og hovedutfordringer for vannregionen Agder, 

samt innspill til kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal-Grimstad. 

 

 

ADMINISTRASJON OG DAGLIG DRIFT 
 

 

DAGLIG DRIFT OG BUTIKK 

 
Kontorets ansatte har vært daglig leder Dag N. Fagermyr og kontormedarbeider Wenche 

Jacobsen. Begge har arbeidet i 100 % stilling. Erling Steen har hatt en 30% stilling og bistått 

administrasjonen med en rekke arbeidsoppgaver. Erling Steen og Johannes Fagermyr har vært 

sommervikarer. I tillegg har Rebecca Altenborg arbeidet som vaskehjelp.  Det er lagt ned en 

betydelig ekstrainnsats blant våre ansatte også i 2019. 

Daglig leder deltar fast på styremøter i AAT og utarbeider saksfremstillinger og er styrets 

referent. Han er også bindeledd mellom lokallag, Fjellsportgruppa og våre undergrupper og 

deltar på møter ved behov. Han har planleggingsmøter med samarbeidspartnere, andre 

foreninger og møter i DNTs sentralledd.  

 

STYRET OG STYREMØTER 
 

I tillegg til de ordinære styremøtene har styrets medlemmer deltatt på flere av AATs 

arrangementer, møter med tillitsvalgte, samarbeidspartnere, DNT sentralt, foredrag, 

administrativ bistand, løypearbeid og som turledere.  

Styreleder Svein Hjorth-Olsen representerer i tillegg DNT i den nasjonale kystledgruppen og 

har spesielt jobbet for å implementere kysten i DHTs veivalgs-dokument 2019–2023. 

Det er i alt avholdt 3 styremøter i 2019 og ett strategiseminar på Kvipt i februar 2020.  

 

RÅDET 
 

Rådet har ikke sett behov for noe møte i 2019. Leder Dag Pettersen har deltatt på styremøter.  

 

LANDSMØTET I DNT 
 

Styreleder Svein Hjorth-Olsen, styremedlemmene Ove Bach, Erling Steen, Bjørn Eilert 

Andersen og daglig leder Dag N. Fagermyr deltok på årets landsmøte i Svolvær.   

 

 

 



37 

 

SAMARBEIDSPARTNERE 
 

• Sparebanken Sør er vår hovedsponsor og bankforbindelse. 

• Oslofjordens Friluftsråd. All booking på våre Kystledhytter kanaliseres fortsatt 

(mars 2020) gjennom deres online bookingsystem.  

• Torungens Venner gjennom driften av Store- og Lille Torungen.  

• Kystverket som eier av bygningene på Store- og Lille Torungen og Lyngør.  

• Furøya IKS, et selskap eiet av Tvedestrand kommune og Aust-Agder 

fylkeskommune som eier bygningene på Furøya.  

• Furøyas Venner, som ble stiftet i 2016 og har utført et betydelig dugnadsarbeid 

med å rydde skog og landskap på Furøya. 

• Rasmus Os som eier av Seilerhytta i Tvedestrand.  

• ATL Grafisk AS, vår hovedleverandør av alt som trykkes fra medlemsbladet og 

brosjyrer til t-skjorter og skilt. 

 

 

DUGNADSINNSATS 
 

Totalt sett ble det utført 11 560 dugnadstimer for AAT i 2019, en økning på 1000 timer fra 

rekordåret 2018. Rundt 1900 timer er knyttet til diverse komite/styrearbeid i AAT og 

lokallagene, mens ca. 8000 timer er praktisk arbeid på hytter og løyper. De resterende timene 

er annet dugnadsarbeid for foreningen der turledelse utgjør den største andelen. Totalt sett 

utføres det nesten 7 årsverk med dugnad for AAT, noe som er helt nødvendig for å 

opprettholde driften av foreningen på nåværende nivå. 

 

 

 
På strategisamling på Kvipt Gjestegard i Øvre Birtedalen februar 2020. Øvre rekke fra venstre: 

Erling Steen, Sven Lie, Svein Hjorth-Olsen, Valter Tinderholt, Marianne Løvseth, Jan Ove Aslaksen, 

Dag N. Fagermyr og Ole Jakob Bråten. Foran fra venstre: Frode Mathiesen og Helge Liltved. 
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FELLESTURER/AKTIVITETER/KURS 
 

Det ble gjennomført 203 forskjellige aktiviteter/turer/kurs/stands i 2019. 

Deltakertallet var 6149 mot 4760 året før. Økningen skyldes oppslutningen om Turer på 

dagtid og åpne arrangementer som Friluftsbokfestivalen.  

I tillegg til aktivitetene i tabellen kommer turpostturene i Fyresdal Turlag, Havrefjell Turlag 

og Tvedestrand og Vegårshei Turlag der det ble registrert flere tusen deltakere i 2019. 

 

 

       

Aktivitet 
Planlagt 

2017 

Deltakere 

2017 

Planlagt 

2018 

Deltakere 

2018 

Planlagt 

2019 

Deltakere 

2019 

Turgruppa 10 141 11 194 5 103 

Fjellsportgruppa 12 88 11 91 11 111 

Barnas Turlag 53 1347 43 1090 28 814 

Trillegruppa 6 16  0 11 89 

Nærturer, Sommer-serien og 

Turer På Dagtid 
16 420 18 459 23 781 

DNT Ung, OPPTUR og 

Newton Camp (ikke i 2019)  
5 790 6 327 2 256 

Havrefjell Turlag inkl 

onsdagsturer 
10 304 3 111 19 603 

Tvedestrand og Vegårshei 

Turlag 
10 190 8 160 8 127 

Fyresdal Turlag 50 490 55 460 55 466 

Åpne arr: 

Friluftsbokfestival, 

Arendalsuka, Rull-meg-

rundt, Natt i naturen, 

Bygdedag, Jolemarked. 

4 600 8 361 18 1215 

Kom deg ut - dagen 8 1051 6 1250 6 1235 

Kurs 4 41 5 36 7 72 

Medlemsmøter, årsmøter 20 193 6 181 8 257 

Nye Grupper 2 27 4 40 2 20 

TOTALT 210 5698 184 4760 203 6149 
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Turledere/verv 2017 2018 
Differanse 

2017-2018 
2019 

Differanse 

2018-2019 

Turgruppa  11 11 0 8 -3 

Fjellsportgruppa 5 6 1 11 5 

Barnas Turlag 35 36 1 32 -4 

Trillegruppa 3 0 -3 2 2 

Nærturgruppa/ 

turer på dagtid 
14 14 0 25 11 

Ungdomsgruppa 7 4 -3 2 -2 

Havrefjell Turlag 12 10 -2 18 8 

Tvedestrand og Vegårshei 10 8 -2 16 8 

Fyresdal Turlag  14 13 -1 24 11 

Valgkomitéer 3 6 3 11 5 

Styret AAT m/vara 9 9 0 9 0 

Rådet 6 6 0 6 0 

"Austheiene"  5 5 0 4 -1 

Løypeansvarlige 19 41 22 56 15 

Bok-redaksjon 0   0 0   

Beredskapskomité 4 4 0 4 0 

Hyttetilsyn  36 38 2 43 5 

TOTALT 193 211 18 271 60 

 

 

 

Arendal, 1.4.2020 
 

 

 

 

 
Svein Hjorth-Olsen     Valter Tinderholt    Helge Liltved     Bjørg Sissel Høyheim         Marianne Løvseth 

Styreleder                     Nestleder                   Styremedlem       Styremedlem          Styremedlem 
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Vedlegg 1  ÅRSMELDING FOR HAVREFJELL TURLAG 2019  
 
Vedlegg 2 ÅRSBERETNING 2019 FOR TVEDESTRAND OG 

VEGÅRSHEI TURLAG 

 

Vedlegg 3 ÅRSRAPPORT 2019 FYRESDAL TURLAG  

 

Vedlegg 4    ÅRSMELDING 2019 FOR DNT FJELLSPORT AUST-

AGDER 

 

Vedlegg 5 REGNSKAP 2019 

 

Vedlegg 6 BUDSJETT 2020 

 

Vedlegg 7 REVISJONSBERETNING 2019 

 

Vedlegg 8 VALG 2020 – Valgkomitéens innstilling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


