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FJELLSPORTSGRUPPAS  MOTTO: 

Blir det for tungt tar vi taxi til nærmeste 

hotell 

 
Folderen er oppdatert 08. januar 2007 

Forventes oppdatert i løpet av januar 2008 

Hvem er vi 
Vi er en undergruppe i Arendal og Oppland 
Turistforening. Vi drar på forskjellige slags 
turer. Vi prøver å ha noen sosiale turer og noen 
litt mer typiske fjellsportturer. Nedre 
aldersgrense på turene våre er vanligvis 18 år. 
 
 

Medlem i Fjellsportgruppa 
Vi har ikke eget medlemsregister. De fleste som 
er med på tur er DNT medlemmer, men dette er 
ingen nødvendighet. 
 
 

Epostliste 
Vi har en epostliste der vi distribuerer 
informasjon om turene våre og annet 
fjellsportstoff. Send epost til Rune Solhøi: 
solhoi@start.no for å bli satt opp på epostlista. 
Dette er helt gratis. 
 
 

Oppdateringer 
Følg med på internett for de siste 

oppdateringer:  
http://www.dnt-fjellsport.no/arendal 

 
 

Ansvar på turene 
Vi har ingen turleder på turene våre. Vi har en 
turkoordinator som organiserer slikt som 
transport, fordeling av proviant, kjøring etc. 
Turkoordinatoren har ikke noe overordnet 
ansvar for turdeltakerne. Enhver turdeltaker er 
med på eget ansvar. 
 
 

Velkommen på tur! 

Turene våre høsten 2006 
 
Jotunheimtur 
Vi hadde basecamp ved Gjendebu i 
Jotunheimen 9.-13. august, og vi fikk med oss 
flere 2000-meters topper. Hele 16 deltakere. 
 

 
Alle deltakerene på Slettmarkhøe 2190 moh. 

 
Urdalsknuten i september 
Helgetur til Vest-Agders høyeste topp på 1434 
moh. Overnatting på Svartenut. 
 
Dagstur til Solhomfjellet i nov. 
Litt sur vind på toppen, men sola skinte og vi 
fikk med oss branntårnet på toppen av 
Solhomsfjellet.  
 
Inneklatrekurs i oktober 
Vi hadde inneklatrekurs for nybegynnere og 
forsetter å klatre vinteren gjennom første 
tirsdag i måneden enten i Grimstad eller i 
Arendal. 



Turprogram 2007 
 

Tjørnbrotbu 13.-15. januar 
Vi satser på fint vær og greit føre. Avreise fra 
Harebakken lørdag morgen kl 07.30. Vi reiser i 
privatbiler til Hovden og går inn til hytta der vi 
har en bedre middag. Vi satser på en tur til 
Kvannfjellet (1537 moh) søndag før vi setter 
kursen mot Hovden igjen. 
Påmelding til Einar Lieng innen 8. januar: 
einar.lieng@losmail.no. Tlf: 994 26 114. 
 
Skitur 17.-18. feb. Skarsvassbu? 
Stedet er litt usikkert, men vi prøver å finne et 
sted med snø. Skarvassbu og Grunnetjønnsbu 
er to alternativer. Avreise lørdag morgen fra 
Harebakken og tilbake søndag kveld.  
Påmelding til Jostein Aalvik innen 10. februar: 
Jostein.Aalvik@Subsea7.com. Tlf: 37 03 35 07. 
 
Hovdentur 16.-18. mars 
Avreise fredag ettermiddag. Vi overnatter på 
hytte(r) på Hovden og renner i bakken eller går 
langrenn. Hvis det er interesse for det blir det 
kurs i telemark og snøbrettkjøring. 
Påmelding til Frode Gorseth innen 5. mars: 
frode.gorseth@utel.no. Tlf: 412 13 184. 
 
Folgefonna 27. april–1. mai 
Skitur på denne tiden er ofte veldig fint. Det 
kan nesten være sommertemperatur samt godt 
skiføre. Vi kjører privatbiler til Rosendal og går 
Keiserstien opp til Folgefonna. Overnatting i telt 
på breen. 
Påmelding til Einar Lieng innen 15. april: 
einar.lieng@losmail.no. Tlf: 994 26 114. 
 

 
 
Klatre/Padlehelg 2.–3. juni 
Vi fortsetter suksessen med denne sosiale turen 
som er et samarbeid med Arendal Kajakklubb. 
Stedet er som i fjor, nemlig Grimevann. Dette 
er en tur der man kan melde seg på selv om 
man ikke har klatret eller padlet kajakk 
tidligere. 
Påmelding til Rune Solhøi innen 25. mai: 
solhoi@start.no. Tlf: 975 59 331. 
 

 
 
Medlemsmøte tirs. 19. juni kl 19.00 
Vi møtes på Sjøloftet og får informasjon og kan 
stille spørsmål om sommerturen. Vi spiser pizza 
mens vi ser bilder fra tidligere turer. De som er 
usikre på om de vil være med på sommerturen 
kan møte opp for siste påmeldingsfrist. 
 

Sommertur 15.–19. august 
Vi prøver å gjenta fjorårets suksess med 
basecamp og dagsturer til topper og/ eller isbre. 
Stedet er ikke bestemt enda. Det vil være mulig 
å ta det rolig for de som ønsker det og for de 
toppfrelste, kan de få med seg mange fine 
topper.  
Påmelding til Anne-Gro Gangenes innen 19. Juni 
anne-gro.gangenes@bergshav.com. 
Tlf: 957 66 455. 

 
 
Gaustatoppen 14.-16. september 
Vi besøker Gaustatoppen med sine 1883 moh. 
De spreke går kanskje fra Rjukan?  
Påmelding til Dagfinn Hjemås innen 1. sept.: 
d-hjema@online.no. Tlf: 913 87 144. 
 
Høsttur i Austheiene 12.–14. okt. 
Vi benytter oss av nærområdet og kjører til 
Birtedalen og går inn til Granbustøyl på 
fredagen. Lørdag videre til Nutevasshytta, og 
tilbake til Birtedalen på søndag. 
Påmelding til Frode Gorseth innen 5. oktober: 
frode.gorseth@utel.no. Tlf: 412 13 184. 
 
Oppstart inneklatring 16. oktober 
Vi satser på inneklatring første tirsdag i 
måneden gjennom denne vinteren også. Det blir 
nok litt veksling mellom klatrehallen i Grimstad 
og klatreveggen i Birkenlundhallen. Den første 
gangen blir det mulighet for et enkelt 
nybegynnerkurs. 
Påmelding til Rune Solhøi innen 10. oktober 
dersom nybegynner kurs ønskes: 
solhoi@start.no. Tlf: 975 59 331. 
 

Ut i det blå 10.–11. november 
Vi drar på overnattingstur. Ukjent sted og 
ukjent gjøremål…  
Påmelding til Rune Solhøi innen 1. november: 
solhoi@start.no. Tlf: 975 59 331. 
 


