
DNT fjellsport Arendal

Årsmelding 2010

Fjellsportgruppa har i 2010 hatt et år med varierte aktiviteter både sommer og vinter. Dessverre 
måtte den planlagte sommerturen avlyses grunnet manglende påmelding, men ellers ble vårt 
ambisiøse og variert turprogram stort sett fulgt.

1. TURER (se fullstendige referater på vår hjemmeside http://www.dntfjellsport.no/arendal/).

Året startet med skitur Hovden – Tjørnbrotbu – Hovden 23 – 24. januar med 7 deltakere. På grunn 
av værforholdene snudde deltakerne og dro tilbake til Hovden der de fikk leid en liten hytte. Dagen 
etter bedret været seg og det ble en fin tur til Auvervasseggi der de også fikk hilse på Rudolf og 
vennene hans.

Skitur Haukeliseter – Sandfloegga – Middalsbu – Haukeliseter 19 – 21. mars med 8 deltakere. 
Dårlig vær denne helgen så det gikk i kolonnekjøring mot Haukeliseter. Nettopp på grunn av været 
ble turen avkortet og gikk til Hellevassbu der deltakerene møtte 16 ”Helberg damer” som var på sin 
årlige tur. Søndag forsøkte de seg på Sandfloegga der de siste måtte gi opp nær toppen pga 
snøforholdene.

Så var det sykkeltur ”På ville Vegårs veier” med ”Tustelauget” 6. juni. 5 deltakere med følgende 
agenda (som selvfølgelig ble fulgt til punkt og prikke):
Møte på Harebakken - kjøre til Vegårshei stasjon - sykle litt - bade litt - sykle litt mer - spise is og til
slutt ”budsjett, valg og eksklusjoner”.

Via Ferrata tur 19 – 20. juni, 5 deltakere, turen gikk til Jettegrytene i Åna Sira og så til Via Ferrata  i
havgapet ved på Li gård i Fidsel.

Sommertur til Rondane 10 – 15. august, dessverre måtte denne for andre år på rad avlyses på grunn 
av for liten interesse.

Padle og fjellturen 27 – 29. august derimot hadde 10 deltakere, 4 biler og de kjørte til 
Torsdalsdammen i Fyresdal, telte på knappene om det ble overnatting på Torsdalsbu eller leir i 
enden av vannet. Heldigvis ble siste alternativ valgt tross at det mørknet, da det i ettertid viste seg å 
være 14 gjester i hytta. Lørdag gikk turen i to grupper, den ene til Hovstøyl og over 
Himmelkvævristene og tilbake til dammen. Resten av gruppa padlet tilbake og tok turen i motsatt 
retning.

Høsttur til Skrimfjella i nærheten av Kongsberg 24 – 26. september med 6 deltakere. Regnvær på 
vei oppover, men bare halvtimen å gå til Ivarsbu. Lørdag til Snømyrsæter og senere på dagen en tur 
oppom ”Styggemann” (871 moh) som er Skrimfjellas høyeste topp og faktisk har en liten steinhytte 
på toppen. Denne var god å ha da det blåste godt. Søndag retur fra Snømyrsæter til bilen.
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Ut i det blå 6. november, 10 deltakere møtte på Harebakken og målet denne gangen var 
Ugleboknuten (136 moh).  Mens pølsene varmet seg bega noen av deltakerne seg på leting etter et 
flyvrak fra 2. verdenskrig (som ingen fant), så gikk turen tilbake til grillen. Flott høstvær denne 
gangen, særløig til å være november. 

2. ÅRSMØTE
Årsmøtet ble avviklet på Sjøboden i Arendal  12. januar med 15 fremmøtte medlemmer. Etter 
behandling av ordinære årsmøtesaker ble det avholdt valg og styret for 2011 består da av:

Leder: Urd Berntsen
Styremedlemmer: Dagfinn Hjemås og Preben T. Nilsen
Kasserer og sekretær: Jostein Aalvik
Webansvarlig: Rune Solhøi
Valgkomite: Frode Gorseth og Siv Lene Gangenes Skar

3. STYREMØTER
Vi har i 2010 avholdt 4 styremøter: 22. februar,  12. april, 4. oktober og 18. november. 

4. MEDLEMSMØTER
Det ble innkalt til medlemsmøte på Plankemyra 15. juni men da kun 2 medlemmer i tillegg til leder 
møtte ble det valgt å avlyse dette møtet.

5. DUGNADER
10 – 12 sept var det planlagt dugnad på Nutevasshytta, denne måtte dessverre avlyses på grunn av 
liten interesse for en slik dugnad.
Ellers så var gruppa med og hjalp AAT med flytting av sitt lager den 28. august.

6. KURS
Ingen kurs avholdt i 2010.

7. REPRESENTASJON
Ingen utsendinger fra gruppa til årsmøtet i DNT Fjellsport som foregikk på Glitterheim 18 – 21. 
mars. 

I og med at gruppa i flere år har hatt et fint samarbeid med Arendal Kajakklubb og planla padletur i 
slutten av august var vi til stede på deres medlemsmøte 21. april.
 

Januar 2011
Jostein Aalvik
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