
AOT Fjellsportgruppa
AOT Fjellsportgruppa er ei undergruppe av Arendal og Oppland Turistforening (AOT). 
Fjellsportgruppa har nå eksistert i mer enn 10 år, og ønsker, som navnet antyder, å tilby noe 
som ligger litt på siden av det moderforeningen vår tilbyr. Ikke det at turene nødvendigvis er 
lengre og tyngre, men målet er å gi
medlemmene noen ekstra utfordringer i forhold
til valg av turområder, turløyper og aktiviteter.
Tradisjonelt sett gir fjellsportgruppene rundt
om i landet tilbud der bre- og klatre-aktiviteter
er sentrale, men vi har ikke hatt noe slikt miljø i
vår fjellsportgruppe - noe som kanskje kan
forklares med at avstanden til våre breer er
lang. Vi har derimot valgt å utnytte vår
fantastiske skjærgård her på Sørlandet med
padleturer, i tillegg til tradisjonelle turer i
heiene og på fjellet – sommer som vinter.

Storparten av medlemmene, både hos oss og på
landsbasis, er i aldersgruppen fra 25 til 45 der
hovedtyngden er i 30-årene. Mange av medlemmene er også aktive innenfor flere andre 
sportsgrupper her på Sørlandet, som for eksempel Grimstad Klatreklubb, Arendal Kajakklubb 
og Arendal Roklubb. Som følge av dette har også noen av turene våre blitt arrangert i 
samarbeid med disse gruppene. En fordel med slike fellesturer er at vi alle kan benytte oss av 
det utstyret som de ulike gruppene har tilgjengelig. Fjellsportgruppa har for eksempel kjøpt 
inn et par fjelltelt, spader, primuser, klatreseler og GPS som lånes ut til medlemmene.

De fleste av turene som arrangeres av Fjellsportgruppa går til Austheiene. Her arrangerer vi 
ulike typer turer som offroad-sykkeltur til vår sydligste hytte Olandsbu, fotturer og skiturer fra
hytte-til-hytte, teltturer og
snøhuleturer. I forhold til andre turer
som arrangeres i det samme området,
forsøker vi i Fjellsportgruppa å velge
litt andre ruter enn de merkede DNT-
rutene. Finnes det en liten topp i
nærheten legger vi gjerne inn en
avstikker innom denne også –
dersom omveien ikke blir alt for
lang. I den sammenheng kan vi
kanskje informere om
Fjellsportgruppa sitt motto: ”Blir det
for langt tar vi taxi til nærmeste
hotell.”

Utover de tradisjonelle hytte-til-hytte
turene har vi hatt suksess med å
arrangere snøhuleturer og padleturer. Den siste snøhuleturen gikk til Hovden-området, hvor vi
gravde snøhule like i nærheten av DNT sin turisthytte Sloaros. For det første er det relativt 
kort å gå fra Hovden og inn til Sloaros, og for det andre er det veldig praktisk med ei hytte i 

En liten rast på vei ned fra Aust-Agders høyeste topp (Sæbyggjenuten 
1507moh) retning Berdalsbu – fantastisk utsikt innover Nauteberdalen 
mot Dalen.fra 1424moh.

En liten pust i bakken på en av Fjellsportgruppa sine 
årlige førjulsturer i Hovden-Haukelifjell området – mye 
snø og dårlig med løyper.



nærheten for tørking av klær og tilberedning av en bedre middag. For som på alle våre turer så
er det sosiale det viktigste – ikke det at vi skal slite oss mest mulig ut! I så måte var 
snøhulegraving en ypperlig ”team-building”-aktivitet hvor alle måtte jobbe sammen over 
mange timer for å få til et krypinn for natten.

For de som synes aktivitets- og prestasjons-nivået til Fjellsportgruppa ligger litt lavt, så må vi 
tilføye at vi av og til skeier ut med en litt lengre og hardere tur. Slike turer arrangeres som 
regel i tilknytning til helligdager slik at man kan legge turen over noen flere dager enn bare en
helg. 1. mai-helga i fjor ble det for eksempel arrangert tur over Folgefonna – Norges 3. største
bre. Etter en sightseeing på baroniet i Rosendal gikk turen fra Sunndal og opp Keiserstien i 
strålende solskinn. Etter vel 1300
meters stigning overnattet vi på
DNT sin turisthytte Breidablikk.
Neste dag gikk turen videre mot
neste turisthytte ved foten av
Folgefonna - Fonnabu. Derfra gikk
vi over fonna i skikkelig snøvær og
med null sikt. Vi la likevel inn en
liten ”omvei” til fonnas høyeste
punkt (1662 moh) – bare for å ha
vært der  På stø kompasskurs
gikk vi mot turisthytta Holmaskjer
på andre siden av fonna – uten å
havne i en eneste bresprekk. Vel
fremme på Holmaskjer ble det
treretters middag med nødvendig
tilbehør, og på kvelden klarnet det
opp med god utsikt i blåtimen.
Siste dag tok vi fatt på
nedstigningen på vel 1500 høydemeter. I tett tåke, snøvær og etter hvert regn kom vi ned 
Tokheimskaret og ned til Odda. På tross av de varierende værforholdene – fra full sommer til 
full vinter – var alle enige om at dette hadde vært en fantastisk tur som må gjentas! 
Tilsvarende tur er tidligere blitt arrangert over Jostedalsbreen.

Hvis du synes Fjellsportgruppa høres spennende ut men ikke helt vet om dette er noe for deg, 
så anbefaler vi å bli med på Klatre- og Padlehelgen i Reddalskanalen i Grimstad 11.-12. 
september! Dette er et arrangement i regi av Arendal Kajakklubb, Grimstad Klatreklubb og 
AOT Fjellsportgruppa. Arrangementet er ment å være en sosial happening for alle som ønsker
å prøve klatring og/eller padling,
og for de som bare ønsker å bli
bedre kjent med miljøene. Her blir
det muligheter både for
nybegynnere og øvede! På kvelden
blir det sosialt med grilling og
overnatting i telt/lavvo for de som
ønsker. Arrangementet er åpent for
alle over 16 år, og påmelding skjer
til Astrid.Gissinger@lfr.no / tlf.
37251801 innen 7. september. God stemning på kosetur med Arendal Kajakklubb i Blindleia 16. mai i år.

Senere på dagen ble det grilling og bading i Bagervika på Kalvøya – like 
ved ”Lingehytta” eller ”Royale Castle” som den vel egentlig heter.

På vei fra Sunndal og opp mot Keiserstien. En av de mange brearmene på
Folgefonna skimtes i bakgrunnen – store kontraster først i mai mellom full
sommer nede i dalen og full vinter oppe på fonna.

mailto:Astrid.Gissinger@lfr.no


PS: Arendal Kajakklubb arrangerer sosiale padleutflukter fra sine lokaler i Ormevika hver 
onsdag kl. 18:00. Disse turene passer veldig godt for nybegynnere – bli med da vel! Se 
http://home.no.net/akajakk/ for mer informasjon.

For mer informasjon om AOT Fjellsportgruppa – se våre internettsider:
www.turistforeningen.no – under Arendal og Oppland Turistforening.

AOT Fjellsportgruppa
Leder Frode Gorseth (frode.gorseth@utelsystems.com)
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