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Fjellsportgruppa har de siste årene vært nede i en liten bølgedal med mange avlyste 
turer, så i 2004 la vi lista litt lavere og annonserte 5 turer hvorav alle ble arrangert. I 
tillegg til ”våre” turer var vi med Barnas Turlag på den årlige klatrehelgen til 
Mjåvasshytta.

Det begynte med skitur i Austheiene 5 – 7.  mars. Turens 4 deltakere gikk på ski fra 
Birtedalen til Granbustøyl fredag kveld,  25 minus og et nydelig  måneskinn. Lørdag 
gikk så turen videre til Nystøyl i kjempevær, ny overnatting og retur til bilen i 
Birtedalen på søndag.

Fredag 19 mars reiste 6 medlemmer fra Fjellsportgruppa til Hovden. Overnatting på 
på Hovden Fjellstoge der også 3 medlemmer av Turgruppa  i AOT hadde planer om 
tur til Sloaros. Turen innover lørdag formiddag gikk greit, været ble stadig bedre, og 
det ble også tid til en tur i området rundt Sloaros før servering en fortreffelig middag 
på kvelden. Før returen søndag holdt Geir og Rune et mini-skredkurs for deltakerne. 
Konklusjon - det er ikke lett å finne folk med søkestang.. 

Helgen 11 - 13. juni ble den årvisse Klatrehelgen sammen med Barnas Turlag avviklet
på Mjåvasshytta. 30 forhåndspåmeldte og ventelister. Her fikk de som ville prøve seg 
i rappellering og klatring på topptau. Vi fikk god klatreteknisk hjelp av Stig Magne og
Bjarne slik at flere kunne holde på samtidig. Denne turen er nok kommet for å bli.  

Helgen 11-12. september hadde vi et flott arrangement i samarbeid med Arendal 
Kajakklubb. 20 påmeldte møtte opp på vår base-camp ved Landvikvannet. Vi startet 
lørdagen med tur til Støle for de med padleerfaring, og en innføring i padling for 
nybegynnerne. Utpå ettermiddagen var det samling i Reddalskanalen, der Rune Solhøi
og Jostein Aalvik ga en innføring i klatringens mysterier. Mange fikk seg en 
overraskelse her. Vi fikk også besøk av pressen, noe som ga fin omtale av våre 
aktiviteter. Dessverre ble det litt tøffere enn antatt grunnet regn.
På kvelden var det tid for grilling med heimelaga potetsalat og grillet banan.
Søndag gikk turen inn til Reddalsvannet, deretter ut kanalen for å delta i offisiell 
kanalåpning etter at kanalen ble opprustet. Her la vi oss bakerst i konvoien av sjekter 
– et flott skue.
Denne turen ble en ubetinget suksess, og står allerede på neste års program.

Helgen 2 – 3. oktober gikk turen til Skarsvassbu med topptur til Lindeknuten som 
høydepunkt. Været verken var eller ble det beste, men 11 optimister trasket i vei fra 
Øvre Ramse i Tovdal lørdag formiddag, og etter en god lunsj på hytta bestemte vi oss 
for å finne Lindeknuten (580 moh). Med både regn og tåke benyttet vi kart og 
kompass, og omsider fant vi toppen, sikkert flott i solskinn, men i vind og regn og 
kalde fingre ble turen lang og oppholdet på toppen  kort. Neste gang benytter vi oss av
en lett omskrevet fjellvettregel 4 ”lytt til erfarne kjentfolk” så slipper vi å gå ekstra 
omveier for å finne fram.

Årets siste tur gikk til Hovden lørdag 11. desember. Egentlig var målet Tjørnbrotbu, 
men grunnet snømangel ble det en ”kosetur” hvor 5 av gruppas medlemmer deltok.


