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Årsmelding 2015 

 
Fjellsportgruppa er godt fornøyd med årets aktiviteter selv om 3 vinterturer og 2 sommerturer 
måtte avlyses, delvis grunnet sykdom, delvis grunnet dårlig vær. Det viser seg også å være vanskelig 
å få et tilstrekkelig antall deltakere på vinterturene noe vi håper vil bedres i 2016. 
For å opprettholde et bredt tilbud til medlemmene samarbeider vi regionalt med DNT Sør og Vinje 
turlag (Telemark) om felles markedsføring og koordinering av programmet. 
 
Vi har ikke opplevd noen uønskede hendelser under årets turer og vi håper at risikovurderingen i 
forkant har vært til hjelp. 
Aktivitetene som bør nevnes spesielt er Klatrekurs for nybegynnere med 17 deltakere fra 5. til 7. 
juni, turen til Gaustatoppen via Nordeggen 14. til 16. august med 10 deltakere, turen til Aust-Agder 
Høyeste topp, Sæbyggjenuten på 1507 moh 7. til 9. august med 10 deltakere og ikke minst turen 
opp den nyåpnede Via Ferrata ruten på Straumsfjellet i Setesdal 28. juni med hele 18 deltakere. 
 
1. TURER 
Som Fjellsportgruppe har vi vel i det siste vært mer en turgruppe så for å holde ”fjellsportprofilen” 
satser vi nå på at noen turer skal inneholde klatring eller via ferrata, sistnevnte harde siste årene 
blitt mer og mer populært med flere nye ruter, også på Sørlandet. 
 
Vi har registrert 162 deltakere på årets turer og antallet deltakere har variert mellom 2 og 18 med 
et gjennomsnitt på 8, noe vi bør være godt fornøyd med. 
 
2. ÅRSMØTE 
Årsmøtet ble denne gangen holdt i Sør Amfi den 14. januar 2015. 
18 stemmeberettigede ble ønsket velkommen av Fjellsportgruppas leder Axel Bjelke som også ble 
valgt som møteleder og som så presenterte kveldens saksliste.  
En av sakene som ble vedtatt var Fjellsportgruppas navn ble endret fra «DNT fjellsport Arendal» til 
«DNT fjellsport Aust-Agder». Grunnen til endringen var at gruppas arbeid spenner over hele fylket, 
ikke bare Arendalsdistriktet.  
Etter behandling av ordinære årsmøtesaker ble det avholdt valg og styret for 2015 ble bestående 
av: 
 
Leder:   Axel Bjelke (gjenvalg) 
Sekretær:  Jostein Aalvik (gjenvalg) 
Medlemmer:  Kåre Gundersen (gjenvalg) 

Nils Julian Krämer (gjenvalg) 
Sandra Lyding (gjenvalg) 
Kirill Zlobin (ny) 

Valgkomité:  Preben Trondal Nilsen (leder) og Dagfinn Hjemås (begge gjenvalgt) 
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Etter at den formelle delen av årsmøtet var avviklet ble det medlemsmøte hvor turprogrammet for 
2015 ble presentert. Det ble servert frukt og kake og Sandra hadde laget og viste en fin 
årskavalkade over turene fra året som gikk, denne ligger tilgjengelig på gruppas Facebookside 
https://www.facebook.com/fjellsportgruppa, klikk på ”Se video” på profilbildet. Protokoll fra 
årsmøtet finnes på gruppas hjemmeside. 
 

3. STYREMØTER 
Gruppa har i 2015 hatt 3 styremøter, 16. februar, 8. juni og 12. november. 15 saker har blitt 
behandlet og de viktigste har vært gruppas handlingsplan, turprogrammet, kick-
off/planleggingsmøte, forbedring/oppgradering av nettsiden, risikovurdering av turene, 
samarbeid/fellesarrangementer med Sør og Telemark. 
 
4. MEDLEMSMØTER 
Det har vært avholdt to medlemsmøter, begge på høsten. Den 4. november var 19 deltakere 
samlet for å diskutere og komme fram til forslag til turprogram 2016. 
Den 10. november inviterte gruppa til foredraget ”Finn Kongefølelsen” med den ikke ukjente Randi 
Skaug som var første norske kvinne på Mount Everest og som har besteget ”Seven Summits” som 
er de høyeste toppene på 7 kontinenter. Over 70 personer var møtt fram og de fikk høre et 
personlig og interessant foredrag som på ingen måte bare dreide seg om å nå toppen på høye fjell. 
Overskuddet fra dette møtet gikk til utdanningsformål hos Bhotefolket i Nepal. 
 
5. DUGNADER 
Med alt utstyret som AAT disponerer er det viktig at vi har oversikt over dette så gruppa har i år 
hatt 4 dugnadskvelder på lageret på Torbjørnsbu.  
2. til 4. oktober var 7 deltakere med på dugnadstur med utgangspunkt Hovstøyl. Det ble lagt ned 
nye klopper i noen bløte myrområder på Bispevegen mot Valle. 
 
6. KURS 
Som nevnt over arrangerte vi klatrekurs for nybegynnere i samarbeid med DNT fjellsport Telemark 
fra 5. til 7. juni, og vi hadde også 2 deltakere på grunnleggende turlederkurs (i samarbeid med DNT 
Sør). 
 
7. REPRESENTASJON 
Sandra deltok på årsmøte i DNT Fjellsport på Sagafjord Hotel, Sæbø ikke langt fra Ålesund fra 9. 
til 12. april der hun i løpet av en interessant helg ble oppdatert om hva som skjer sentralt og 
knyttet nye kontakter. Mer om dette finnes i referat fra styremøte 26. mai.  
 
8. ØKONOMI 
Gruppa disponerer egen bankkonto som primært benyttes til inn/utbetalinger i forbindelse med 
arrangerte turer men også til investering i utstyr. I 2015 hadde vi en ”omsetning” på over 44.000 
fordelt på 80 inn/utbetalinger. Pr 31.12 har vi innestående på konto kr 6.228,82 hovedsakelig 
grunnet et tilskudd fra AAT på kr 5.000,-. 
I forbindelse med klatrekurset fikk vi et godt tilskudd fra Erling Bjørstads stiftelse noe som gjorde at 
deltakeravgiften må betraktes som komfortabel. 
 
9. ANNET 
Som nevnt over er gruppa aktiv på sosiale medier, ikke minst på vår Facebookside der vi i 2015 fikk 
165 nye ”likes”. Her finnes også det meste av informasjon om turer og andre aktiviteter. På 

https://www.facebook.com/fjellsportgruppa
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Instagram ligger flotte turbilder og vi sender jevnlig ut nyhetsbrev. Da dette ble fornyet i 2015 
anbefales alle å melde seg inn på nytt her: https://aat.dntfjellsport.no/flg-oss/  
 
Nettstedet vårt https://aat.dntfjellsport.no/ ble i mai fornyet og her finner man turreferater, 
informasjon for turkoordinatorer med det som trengs av skjema for planlegging, risikovurdering og 
rapportering. Trafikken på nettstedet er doblet siden 2014, noe gruppa er svært fornøyd med. 
 
 
10. februar 2016 
Jostein aalvik 
Sekretær  

https://aat.dntfjellsport.no/flg-oss/
https://aat.dntfjellsport.no/

