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TURINFO – AUST-AGDERS HØYESTE TOPP 

20. - 22. september 2002. 
 

 
Denne helgen går turen til Sæbyggjenuten som med sine 1507 meter er Aust-Agders 
høyeste fjell. 
 
Program: 
 
Fredag 20. september: 
16:30 Vi samles foran Shellstasjonen i Arendal 
16:45 Avreise i privatbiler 
18:00 Evje, vi møter muligens flere turdeltakere der 
20:00 Vi ankommer parkeringsplassen  
22:00 Fottur til Berdalsbu, ca. 2 timer 
 
Lørdag 21. september: 
08:30 Frokost og smøring av nistepakke 
10:00 Fottur til Sæbyggjenuten som ligger 7 km øst for Berdalsbu, vi går i for 

oss ukjent terreng, så timene vil nok fly. 500 meter stigning fra start 
pluss opp og ned vil ta sin tid – været vet vi heller ikke noe om. 

18:00? Tilbake til Berdalsbu 
20:00 Felles middag mm.  
 
Søndag 22. september: 
09:00 – 12:00 Frokost  
10:00 Vi slapper av på hytta, mulig noen ønsker å reise hjem tidligere enn 

andre. Kanskje det blir litt aktiviteter dersom været tillater det – vi får se. 
15:00 – 16:00? Tilbake til bilen og hjemreise 
19:00? Hjemme  
 
Ta med sovepose/lakenpose.  
 
Hva koster så denne turen? Nøyaktig på krona er vanskelig, men hvis vi sier ca. 100,- for 
transport,  2x130,- for overnatting (DNT pris) og 100,- for det vi trenger av mat burde det 
vel holde. Til sammen ca. 500,-.  
Innkjøp besørges av turleder før avreise, kom gjerne med spesielle ønsker/forslag til 
meny. 
 
Blir det spådd snø må vi kanskje diskutere turen,  vi må ha et  forbehold om for få 
påmeldte deltakere. Se forøvrig Fjellsportgruppas motto.  Hva som trengs av turutstyr er 
opp til den enkelte, men du finner tips om dette under ”Pakkeliste” på 
www.turistforeningen.no. Stikk også innom vår hjemmeside www.grida.no/aot/fs. 
 
Påmelding innen torsdag 19. september til: josaalv@frisurf.no eller telefon 370 33507/900 
68470. 
 
Vel møtt på tur! 
Hilsen Jostein Aalvik 
 
 

FJELLSPORTSGRUPPA  MOTTO: 
Blir det for tungt tar vi taxi til nærmeste hotell 
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