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FJELLSPORTSGRUPPAS MOTTO: 
”Blir det for tungt tar vi taxi til nærmeste hotell” 

 
 

Oppdatert 08. september 2005 

Hvem er vi? 
 
Vi er en undergruppe av Arendal og Oppland 
Turistforening, som drar på alle slags turer. Vi 
forsøker å legge opp til alt fra rene sosiale turer 
til noen litt mer typiske fjellsportturer. 
 
 

Hva har vi gjort i år? 
 
Skitur på Hardangervidda 
Vi startet året med skitur fra Haukeliseter til 
Hellevassbu 8.-10. april. Vi var ti stykker og 
hadde en flott tur.  
 

 
Lunsj på hardangervidda i 10-seteren. 
 
Padle-/klatretur i Grimstads 
skjærgård 
Vår årlige padle-/klatretur arrangeres i 
samarbeid med Arendal Kajakklubb med vekt 
på det sosiale. Vi hygger oss med god mat og 
bruker god tid på padling og klatring. Turen 
begynner med et kort nybegynnerkurs for de 
som ikke har sittet i kajakk før, mens de andre 
tar en litt lengre tur. Lørdag ettermiddag ble 
brukt i klatreveggen i Reddalskanalen, og på 
søndag dro vi alle på en fellestur i kajakk. 
 

Lysefjorden/Kjerag 
 

 
Kjeragbolten. 
 
12.-14. august var vi 18 stykker som reiste vi til 
Lysefjorden og Kjerag. Vi tok ferga fra Lysebotn 
og inn til Fløyrli hvor vi overnattet på DNT sin 
hytte. Neste dag gikk opp verdens lengste (?) 
trapp med 4444 trappetrinn fra Fløyrli og opp til 
toppen av fjellet. Vi vandret så videre til 
Langavatn for overnatting. Derfra over Kjerag 
på søndag. Dette var en kjempetur som kan 
anbefales! 
 

Epostliste 
Vi har en e-postliste der vi distribuerer 
informasjon om turene våre og annet 
fjellsportstoff. Send epost til Rune Solhøi for å 
bli satt opp på epostlista – dette er helt gratis. 
rune.solhoi@gard.no
 

Medlem i Fjellsportgruppa 
Vi har ikke noe eget medlemsregister. De fleste 
som er med på våre turer er DNT-medlemmer, 
men dette er ikke noe krav – men en fordel. 
 

Oppdatert informasjon 
Følg med på våre websider: 
http://www.dnt-fjellsport.no/arendal

mailto:rune.solhoi@gard.no
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Turprogram 2005/2006 
 

Høsttur i Austheiene: 16.-18. september 

I midten av september arrangerer vi høsttur i 
Austheiene. Vi kjører opp til Berdalen og går inn 
til Berdalsbu på fredag kveld. Lørdagen går vi 
videre til Bjørnevasshytta hvor vi koser oss med 
god mat og drikke. På søndag får turen videre 
via Mjågeskòr til Bykle.  
Påmelding til Frode Gorseth innen 13. sept.: 
fgorseth@online.no, tlf: 412 13 184. 
 
Sykkeltur til Olandsbu: 2. oktober 

Tur til AOT sin sydligste hytte (utenom fyrlys).  
Turen går på sykkel fra Harebakken, opp til 
Froland og videre så langt vi kan sykle. Deretter 
er det noen minutters gange inn til hytta.  
Oppmøte kl. 10.00 på Harebakken. 
Påmelding til Geir Køien innen 29. september: 
geir.koien@hia.no, tlf: 907 52 914. 
 
Klatrekveld i Grimstad: 7. november 

For nybegynnere arrangerer vi klatring i 
klatrehallen til Grimstad klatreklubb. Det blir 
også omvisning i hallen og gjennomgang av 
sikringsteknikk. Pris: 50,-/pers. 
Oppmøte ved Uglandbygget v/E18 kl 18.00.  
Påmelding til Rune Solhøi innen 1. november: 
rune.solhoi@gard.no, tlf: 975 59 331. 
 
Styremøte: 3. januar kl. 19.00 

Send en epost til Rune Solhøi hvis du har noe 
på hjertet som bør tas opp på styremøtet: 
rune.solhoi@gard.no, tlf: 975 59 331. 
 
Årsmøte og Medlemsmøte:  
10. januar kl. 19.00 
Årsmøtet er også et medlemsmøte. Vi får se 
bilder fra fjellvandring i Himalaya. Følg med på 
websidene for nærmere informasjon om sted. 
Ta med ost, kjeks og drikke (vin/brus/...). 
Ingen påmelding. 

Skitur til Tjørnbrotbu: 14.-15. januar 

Vi drar til Hovden og går inn til Tjørnbrotbu på 
lørdagen hvor vi slapper av og får oss en god 
middag. Hvis tid og vær tillater det, så blir det 
et besøk på Austheienes (ligger i Telemark 
fylke) høyeste fjell: Kvannfjellet (1537moh). 
Påmelding til Geir Køien innen 10. januar: 
geir.koien@hia.no, tlf: 907 52 914. 
 
Skredkurs: 2.-5. februar 

I samarbeid med Fjellsportgruppa i Kristiansand 
arrangerer vi NF-kvalifiserende kurs der lederen 
for DNT Fjellsport sentralt, Anders Bahr, blir 
med oss som kursholder. Maks 8 deltagere.  
Påmelding til Rune Solhøi innen 1. januar: 
rune.solhoi@gard.no eller 975 59 331. 
 

 
 
Skitur i Setesdalsheiene: 24.-26. mars 

Foreløpig plan er at vi kjører til Ljosland i Åseral 
og går inn til Lakkenstua på fredag. På lørdag 
går vi til Josephsbu/Gaukhei, for så å gå tilbake 
til Ljosland på søndag.  
Påmelding til Arne Thorstensen innen 20. mars: 
arne.thorstensen@kitron.com, tlf: 37 01 29 74. 
 
Kebnekaise/Sarek: Slutten av april 2006 

Ski- og telttur til Sveriges høyeste topper. Sett 
av 8-10 dager i slutten av april 2006. Begrenset 
antall deltagere. Meld din interesse allerede nå: 
geir.koien@hia.no, tlf: 907 52 914. 

Padle-/Klatrehelg: 20.-21. mai 

Vi fortsetter suksessen fra tidligere år! Dette er 
en sosial tur der man kan melde seg på selv om 
man ikke har klatret eller padlet kajakk 
tidligere. 
Påmelding til Frode Gorseth innen 15. mai: 
fgorseth@online.no, tlf: 412 13 184. 
 

 
 
Jotunheimen: 9.-13. august 
Årets store tur går til Jotunheimen. Vi ligger i 
telt, men baserer oss på basecamp slik at vi 
ikke bærer tung sekk så langt. 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.  
 
 

Ansvar på turene 
Vi har ingen turleder på turene våre. Vi har 
derimot en turkoordinator som koordinerer 
fellesaktivitetene slik som transport, fordeling 
av proviant, kjøring etc. Turkoordinatoren står 
også for ruteplanleggingen, men har ikke noe 
overordnet ansvar for turdeltakerne. Enhver 
turdeltaker er med på turene på eget ansvar. 
 
 

Velkommen på tur! 
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