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Fjellsportgruppa har i 2011 hatt et år med varierte aktiviteter både sommer og vinter. Sommerturen til 
Sulitjelma ble en suksess og vårt ambisiøse og varierte turprogram stort sett fulgt. 

 
 
1. TURER (se fullstendige referater på vår hjemmeside http://www.dntfjellsport.no/arendal/). 
 
Året startet med Skitur på Øynaheia 6. februar i forbindelse med Kom deg ut dagen i regi av Barnas 
Turlag. 4 medlemmer stilte opp og demonstrerte søking med søkestenger og elektronisk skredsøkere. 
Vel 15 personer forsøkte de forskjellige søkemetodene, ikke så mange fjellsportere, men de som fikk 
prøve synes det var interessant. 
 
Årets første tur gikk til Hillestadheia - Grunnetjørnsbu 26-27. februar med 3 deltakere. Avreise fra 
Harebakken mot Hillestadheia lørdag kl 10:00. Silkeføre i oppkjørt løype til Nasvatn og så videre i eget 
spor mot Grunnetjørnsbu og med nysnø på isskorpe tok 2 timers turen over 4 timer. Hytta var tom, 
ble fyrt opp, og så en bedre middag. Retur 1100 og med bedre føre tok tilbaketuren rundt 2 timer. Alle 
3 var godt fornøyd. 
 

Nord i Austheiene 18-20. mars. Planen denne helgen var å overnatte på Hovden og så gå på 
ski til Bjørnevasshytta med overnatting på Berdalsbu. 6 deltakere dro fra Harebakken og 
bilene ble så strategisk plassert i forhold til ankomst søndag slik at siste etappe gikk med buss 
fra Valle til Hovden. Lørdag morgen viste det seg at en av deltakerne hadde pådratt seg 
omgangsyke, noe som førte til at programmet ble endret slik at pasienten ble på Hovden 
mens resten av gruppa tok et par dagsturer rundt Auersvann, den ene via Tjørnbrotbu. Via 
bekjentskaper fikk gruppa låne en privat hytte i Oterosåsen og fikk en flott helg med det beste 
været på lørdag. Søndag retur med buss til Valle og så med bil resten.  
 
Padle og fjelltur 17-19. juni. Padling i Nisser med utgangspunkt Vrådal og så Lårdalstigen 
mellom Eidsborg og Lårdal på lørdag sto på programmet til de 8 som dro fra Arendal fredag 
ettermiddag. Leirplass i Nisser med lavvo og grilling. Lørdag med biler til Dalen der en ble satt 
igjen ved kaia, så opp til Eidsborg. Turen over Lårdalstigen skal ta 8 timer men da følget skulle 
returnere med Victoria til Dalen måtte det speedes opp. Tunge bakker og flott utsyn, 848 moh 
på toppen. Ved ankomst viste det seg at Victoria hadde grunnstøtt så det ble lokal skyss de 20 
kilometerne tilbake til Dalen. Bading og middag etter ankomst og en regnfull og grå søndag. 
Lårdalstigen anbefales.   
 
Sommercamp Sulitjelma 23-28. august var årets høydepunkt på tursiden og krevde god 
planlegging da første delen gikk med fly til Bodø. 8 deltakere og basecamp på Nye Sulitjelma 
Fjellstue som ligger 90 km øst av Bodø. Etter henting av utstyr på det lokale DNT kontoret gikk 
første turen til Per Karlsatind 1056 moh med utgangspunkt nær Saltstraumen, dessverre 



gråvær på toppen. Deretter et besøk til selveste Saltstraumen før proviantering på Fauske og 
videre mot hytta. 
Neste dag topptur til Kokedalstind (1450 moh) i nydelig vær og på kvelden tur til 
Svarthammergrotta da med lokal guide. 
Dag 3 ble det rundtur i Rago Nasjonalpark, 1.5 timers kjøring fra hytta.  
Dag 4 dro 4 av deltakerne på topptur mot Saulo (1700 moh), denne ligger på grensa mellom 
Norge og Sverige. Resten slappet av ved hytta eller dro til Fauske. Toppen ble grunnet både 
avstand og tåke ikke nådd, men grenserøys 236 ble behørig besøkt. 
På dag 5 sto Sulitjelmabreen for tur da med innleid brefører. Breen hadde trukket seg en del 
tilbake og var både skitten og steinete men de 6 som var med fikk prøvd seg i isen. 
Dag 6 ble turen avsluttet i Bodø badeland før alle satte seg på kveldsflyet til Kjevik. En 
spennende og opplevelsesrik tur i en ny og ukjent del av Norge. 
 
Tur til Kjerag 9-11. september. 3 deltakere dro fra Arendal mot Lysebotn fredag ettermiddag 
for å rekke hurtigbåten til Stavanger. Denne stopper ved behov stopper på Flørli der første 
overnatting ble i Flørli Turiststasjon, en av de gamle boligene som er overtatt av Stavanger 
Turistforening og fungerer som en av deres hytter. Her ble det middag og så en tidlig kveld. 
Lørdag morgen 4444 trinn og 700 m opp Flørlitrappa langs den gamle rørgaten til toppen, 1 
time og 50 minutter. Så videre mot Langavatn, dagens mål som ble nådd etter 9. 5 timer. 
PÅ hytta møtte gjestene 4 andre turgåere til en hyggelig kveld med god middag. Søndag gikk 
turen mot Kjerag langs merket sti og vel framme etter 5 timer. 
Imponerende utsikt men ingen av deltakerne prøvde seg på den berømte ”bolten”. Videre 2 
timer til parkeringen ved kafeen ”Ørneredet” og haik med buss ned bakkene til bilen i 
Lysebotn og så hjem.   
 
Tur til Mjåvasshytta 1-2. oktober. Seks påmeldte møtte forventningsfulle på Harebakken og 
med en bra værmelding og lovnad om treretters middag begge dager måtte det bli en fin tur. 
Oppover lia mot Mjåvasshytta i strålende sol, da svetten rant hos flere var en liten matpause 
med strålende utsikt kjærkommen. 
Vel oppe på hytta valgte de fleste en liten topptur for å få flere bakker, resten koste seg i sola. 
Gruppa var ikke alene på hytta, men sengefordelingen gikk greit. Og treretters middag ble 
det. Melon med spekeskinke som forrett, biff med alt av tilbehør til hovedrett og creme 
brulee til dessert. Kvelden ble avsluttet med en rolig stund på tunet og en fantastisk flott 
stjernehimmel.  
Neste dag var det litt mer grått i været så turen ble delt da damene tok korteste tur til 
Vindilhytta og mannfolka tok en litt lenger tur. Ved ankomst Vindilhytta begynte det å regne 
så tålmodigheten ble satt litt på prøve mens følget ventet på resten – hadde de gått seg bort? 
Til slutt kom de slitne men fornøyd. Etter nok en bedre middag dro alle fornøyde hjem. 
  
Årets Blåtur 6. november gikk til Olandsbu med 8 deltakere i to biler. Norges sørligste 
turisthytte dersom man ser bort fra fyrene som nå også fungerer som ”hytter”. Fra parkering 
er det en halvtimes tur til hytta så med litt omvei på lite brukte stier var gruppa framme etter 
et par timer, delvis ved hjelp av GPS.  Så bål av medbrakt ved og ymse middagsretter samt en 
time i sola før retur til bilene langs ”normalveien”, en tur som tok i underkant av halvtimen. 
 

  



2. ÅRSMØTE 
Vi starter året med årsmøte på Bark (tidligere Sjøloftet)  den 11. januar, 15 frammøtte pluss  
AAT’s sekretær Dag N. Fagermyr. Etter behandling av ordinære årsmøtesaker ble det avholdt 
valg og styret for 2011 ble bestående av: 
 
Leder:   Urd Berntsen 
Sekretær:  Jostein Aalvik 
Vara for sekretær:  Urd Berntsen 
Medlemmer:  Dagfinn Hjemås og Preben T. Nilsen  
Web ansvarlig: Rune Solhøi 
Valgkomite:  Frode Gorseth og Siv Lene Gangenes Skar 
 
3. STYREMØTER 
Vi har i 2011 avholdt 3 styremøter: 21. mars, 26. september, 14. november samt at planlagt 
møte 9. mai ble avlyst grunnet mangel på saker .  
 
4. MEDLEMSMØTER 
Ingen ordinære medlemsmøter holdt, kun informasjonsmøter for deltakerne til sommerturen. 
 
5. DUGNADER 
Som nevnt over var gruppa representert på AAT’s ”Kom deg ut dag” på Øynaheia 6. februar. 
 
6. KURS 
To representanter fra gruppas styre deltok på AAT’s Ambassadørkurs 23. november. 
 
7. REPRESENTASJON 
Ingen utsendinger fra gruppa til årsmøtet i DNT Fjellsport som foregikk i Bergen 11. mars.  
 
 
Januar 2011 
Jostein Aalvik 
 


