
AOT FJELLSPORTGRUPPA  - ÅRSRAPPORT 2006

Som nevnt i tidligere årsrapporter har deltagelsen på Fjellsportgruppas turer virkelig 
tatt seg opp noe som følgende turrapporter viser.

1. TURER.

Skitur i Vestheiene 24. – 26. februar med 11 deltakere.
Årets andre tur gikk til Vestheiene, fra Berg i Valle via Stavskar, Bossbu og Svartenut
til Brokke. Overnatting på Stavskar, så lunch på Bossbu og overnatting på Svartenut.
Søndag øst for Roskreppfjorden til Brokke – Suleskardveien og derfra fram til bilene 
på Brokke Skipark.

Skitur Ljosland - Lakkenstova - Josephsbu - Ljosland 24. - 26. mars  med 10 
deltakere.
Overnatting på Ljosland Fjellstue. Lørdag til Lakkenstova og videre til Josephsbu for 
overnatting. Søndag retur til Ljosland - fin tur.

Padle-/Klatrehelg ved Grimevann 20. - 21. mai med 19 deltakere.
Denne gangen var Vestre Grimevann mellom Lillesand og Birkeland valgt som base. 
Her er det fint å padle og flere fjell som er tilrettelagt for klatring.
Overnatting i lavvo/telt på Bjørketangen – en fin odde med grill og steinbord som 
egnet seg ypperlig som leirplass!
Først tok noen en padletur oppover Vestre og inn i Østre Grimevann, mens 
nybegynnerne andre fikk introduksjon i kajakkpadling av Morten Paulsen fra Arendal 
Kajakklubb. Etter lunch i "Beint kjøkken" (på en av øyene) var det tid for klatring. De
som ville fikk forsøkt seg på forskjellige utfordringer i flere ruter og var godt fornøyd.
Ut på kvelden ble det grilling, og så kom regnet. Kvelden ble reddet av en skikkelig 
presenning. Søndag morgen var det grått og trist med regn under frokosten. Heldigvis 
lettet det og mange fikk en fin padletur også denne dagen.

Sommertur til Jotunheimen 8. - 13. august med 16 deltakere.
Denne ble nok årets høydepunkt, basecamp ved Gjendebu og bestigning av 
Gjendetunga (1516), Nordre Svartdalspiggen (2137), over Bukkelægret, om Høgtunga
og ned Storådalen onsdag og torsdag. Sol og regn.
Fredag var målet for en del av gruppa Store Knutholstind, men den ble underveis 
byttet ut med  Nordre Knutholstinder/Knutseggi da skyene lå konstant over toppen. 
Mange nye topper denne dagen. Den andre gruppa hadde en fin tur inn til fossen i 
Storådalen deretter preparering av middage til ”Knutholstinderene” - snakk om 
service. Lørdag var Slettmarkhø (2190) felles mål, en drøy tur med mange pauser 
men; alle kom opp på breen som dekker toppen. Glittertind og Slettmarkhø er de 
eneste 2000 meterne der toppkronen er dekket av bre. Og ikke minst, 7 - 8 deltakere 
satte personlig høyderekord denne dagen. Søndag morgen var det så hjemreise med 
båten til Gjendesheim kl 08.35. Et  flott turopplegg som godt kan gjentas.

Urdalsknuten - Vest-Agders høyeste topp 15. - 17. september med 8 deltakere.
Årets første høsttur gikk til Urdalsknuten (1434) som er Vest-Agders høyeste. 
Avreise Harebakken fredag kl 13:00 i 2 biler. Først til Evje, Rysstad og høyfjellsveien
Brokke-Suleskard til parkering Øyuvsbu. 3.5 timer til  Svartenuthytta hvor også et par
reinjegere overnattet. 



Lørdag 4 timer til Urdalsknuten (som kan sees fra hytta) med retur nord om 
Gjuvvatnet - 3.5 timer tilbake. Et par elvekryssinger kan skape problemer på denne 
turen, men denne gangen gikk det greit (med litt hjelp).
Søndag retur via Evardalen for alle unntatt sjåførene. 

Dagstur til Solhomfjell og Spjotvassklova 12. november med 12 deltakere.
Turen gikk via Gjerstad og inn mot Havrefjell hyttefelt. Først på T-merket løype, så 
blåmerket mot toppen. Kald vind så vindtette klær, lue og votter måtte til.
Bål og lunsj på returen før et besøk i "Spjotvassklova", en loddrett fjellsprekk som er 
100 meter lang, 10-15 meter dyp og 2 meter bred. Virkelig verd et  besøk.

2. STYREMØTER
Vi har avholdt 4 styremøter: 16. januar, 8. juni, 7. september og 25. november

3. MEDLEMSMØTER:
Vi avholdt medlemsmøte 8. juni med 19 deltakere. Hovedtema denne kvelden var 
informasjon om sommerturen til Jotunheimen.

4. KURS:

Skredkurs på Hovden 2. - 5. februar – 11 deltakere.
I samarbeid med DNT Fjellsport Kristiansand ble det denne helgen arrangert 
skredkurs på Hovden med 11 deltakere. Instruktør var Anders Bahr som er leder for 
DNT Fjellsport sentralt og bl.a. har vært fjellfører i Alpene. 
Deltakerne overnattet på Hovden fjellstoge, og kurset begynte med presentasjon og 
teori før trening med nedgravde S/M (Sender/Mottager) enheter. Mer teori på 
ettermiddagen.
Lørdag var det snøkvalitet bl.a. med rutch-blokker samt åstedsvurderinger som var på 
programmet. 
Søndag ble det simulering av snøskred med 5-7 ”personer” (S/M-enheter) nedgravd. 
Organisering av redningsaksjon med såret person og overflatesøk, det er mye enklere 
å finne en S/M-enhet enn å lete med søkestenger.

GPS Kurs 14. februar - 6 deltakere.
Einar Lieng gjennomgikk GPS generelt, samt praktisk bruk av GPS.  

Innføring i innendørs klatring 24. oktober og 7. november.
Vi sendte ut invitasjon til våre medlemmer om at vi skulle arrangere innføring i 
innendørs klatring og fikk svært bra respons på dette. Til sammen n deltakere møtte 
opp disse to kveldene

5. INNENDØRS KLATRING.
I løpet av året har vi hatt 7 klatrekvelder; 3. januar, 7. februar, 7. mars og 4. april på 
våren. 24. oktober, 7. november og 7. desember på høsten. Litt variabelt oppmøte. 
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