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3. STYRETS ÅRSBERETNING 2009

Referat fra årsmøte 24. mars 2009.
Arendal og oppland Turistforening avholdt sitt 95. årsmøte 24. mars 2009 i Austegdelagets
lokaler i Arendal. Ca 50 medlemmer var til stede.
Årsmøtet var annonsert, og saksliste med årsberetning, regnskap mv var lagt ut på nettet og
tilgjengelig innen fastsatte frister. Årsmelding med bilag i papirutgave var lagt ut under møtet.
Sak 1.

Valg av møteleder og referent.

Dag Pettersen ble valgt som møteleder, enstemmig.
Arne Lemme ble valgt som referent, enstemmig.
Sak 2.

Godkjenning av møteinnkalling.

Innkalling av årsmøtet ble godkjent, enstemmig.
Sak 3.

Styrets årsberetning m/vedlegg.

Leder Svein Hjort-Olsen gikk gjennom årsberetningen og gav en fyldig orientering om de
fleste punktene.
Innledningsvis nevnte han at det bare er 5 år til foreningen kan feire sitt 100 års jubileum, og
at det nyvalgte styret i god tid vil forberede feiringen av denne begivenheten.
Ellers understreket han at foreningen ved årsskiftet hadde 3171 medlemmer og at vi har fått
flere nye medlemmer, - relativt sett, enn de fleste foreningene på landsbasis. Aktiviteten i
foreningen har vært stor innenfor de fleste områder og undergrupper.
Besøkstallene for hyttene viser en gledelig oppgang på knapt 20 prosent til ca 4.000 samlet
sett for alle hyttene. Økningen var størst på Torungen, men også de fleste andre hyttene hadde
framgang. Styret vil legge stor vekt på å opprettholde det gode omdømmet foreningen har,
men det krever at vi opprettholder og fornyer standarden på hyttene. I den forbindelse takket
han hyttetilsynene og andre for stor dugnadsinnsats. Som et ledd i å opprettholde standarden
på hyttene, har styret tilsatt Ole Martin Skjulestad i en deltidsstilling som hytteinspektør.
Økonomien i foreningen er god. Årsresultatet var bedre enn budsjettert, ca kr 143.000.
Torungen bidrar sterkt til det gode resultatet, men også andre deler av virksomheten har gitt
overskudd. Driften fra Torungen går nå inn i foreningens regnskap og bidrar til at tallene ikke
uten videre kan sammenlignes med tidligere år.
Foreningen har mottatt et tilbud fra Roald W Knutsen om å kjøpe Hengeltjørnloftet for kr
600.000. Etter at en finansieringsplan gikk i orden, sa styret ja til tilbudet.
AoT har lagt ned et betydelig arbeid for å sikre Lyngør fyr for allmenheten. Dette ser nå ut til
å gå i orden, og foreningen vil sannsynligvis få et ansvar for driften av fyret på linje med
Torungen. Det nye laget i Tvedestrand og Vegårshei vil trolig få en viktig funksjon her.
En representant for undergruppene orienterte om virksomheten i 2008. Aktiviteten synes å
være høg i alle gruppene.
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Ole Jakob Bråten la fram årsmelding for Havrefjell Turlag. Aktiviteten har vært stor og
deltakerantallet på de ulike arrangementene er imponerende.
Etter en kort gjennomgang av regnskap og budsjett for 2009, takket leder alle som har deltatt
med dugnadsinnsats, tillitsmenn for øvrig og tilsatte for arbeidet i 2008. Uten denne innsatsen
hadde det ikke vært mulig å drive foreningen.
Sak 4.

Nytt foreningsnavn.

I tråd med uttalelse på forrige årsmøte, har styret foretatt en grundig vurdering av spørsmålet
om navneendring. Saken er drøftet med DNT og med rådet. Etter en samlet vurdering vil
styret foreslå at navnet endres til Aust-Agder Turistforening. Dette er i samsvar med råd fra
DNT og rådet.
Etter en kort diskusjon, ble forslaget vedtatt mot 2 stemmer.
Sak 5.

Nytt Turlag.

Etter at spørsmålet om oppretting av et nytt turlag i Tvedestrand og Vegårshei ble utsatt i fjor,
har styret gjennomgått saken og drøftet spørsmålet med representanter for det nye laget. En
del prinsipielle spørsmål er avklart og nye vedtekter for laget er klare. Med årsmøtets
tilslutning vil styret godkjenne det nye laget.
Enstemmig vedtatt.
Sak 6.

Valg.

Valgkomiteen hadde lagt fram forslag til valg av tillitsmenn for 2009. Se vedlegg.
Alle forslag fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt uten motforslag.
Sak 7.

Orientering ved styreleder.

Under kaffepausen ga styreleder en brei gjennomgang av ulike aktiviteter i året som gikk.
Før årsmøtet ble hevet, fikk styreleder en velfortjent takk for stort engasjement og vel utført
arbeid i året som gikk fra Ingeborg Lobben Gjennestad. Dette ble tiltrått av forsamlingen.
------------------------------------------Etter kaffepausen ga tidligere daglig leder Kjell Sandåker årsmøtet en grundig innføring i
hans sabbatsår med fiske og jakt over det hele land.
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TILLITSVALGTE 2009

Styret

Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Svein Hjorth-Olsen
Torleiv Moseid
Ingrid Henrichsen
Anne-Gro Gangenes
Ingebjørg Svenningsen

Varamedl.:

Nils Hermann Egeland
Simen Slotta
Hanne Britt Lunden
Olav Flaten

Rådet

Leder:
Medlemmer:

Dag Pettersen
Bjørn Wiik
Jarle Hille
Arne Lemme
Lisbeth Kismul
Kåre Mogstad

Valgkomité

Leder:
Medlemmer:

Torstein Olsen
Jens Dahlum
Ingeborg Lobben Gjennestad

Ruslegruppa

Ansvarlig:
Turledere:

Dag Pettersen
Kjell Woxmyhr, Gunnar Dag Tørå, Rolf B. Johansen, Hanne
Britt Lunden, Siri Bruun, Ove Bach, Knut Mørland

Turgruppa

Ansvarlig:
Turledere:

Kåre Mogstad
Ingeborg Lobben Gjennestad, Olav Flaten, Ove Bach,
Jan Holden Lien, Dag Pettersen, Kurt Knutsen Nedenes,
Susanne Prokosch

Fjellsportgruppa

Leder:
Styremedl.:

Siv-Lene Gangenes Skar
Frode Gorseth, Jostein Aalvik, Einar Lieng, Dagfinn Hjemås,
Rune Solhøi, Arne Thorsteinsen

Ungdomsgruppa

Ansvarlig:
Turledere:

Håkon Eugen Gustavsen
Arne Reily Thorstensen, Tore Buer Christensen, Olaf Martin
Skjulestad, Jan Nykvist, Per Olav Brøndbo, Sidsel Ellingsen,
Preben Rasmus Kojan, Tom Jacobsen, Pål Castberg, Kine
Høst Denstad, Ola Belland

Barnas Turlag

Leder:
Turledere:

Jens Dahlum
Agnar Risvik, Terri Jay, Irene Hegge Guttormsen, Ingrid
Sandbu Eskilt, Pål Castberg, John Nordby, Tordis
Vandeskog, Tone Anette Ottersland, Lena Tinghaug,
Henning Solheim, Bjørn Nyhus, Håkon Gustavsen

Seniorgruppa

Leder:
Turledere:

Arne Lemme
Bjørn Wiik, Tor Vik, Jens Ragnar Larsen
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Hyttetilsyn

Tjørnbrotbu:
Berdalsbu:
Hovstøyl:
Torsdalsbu:
Nystøyl:
Nutevasshytta:
Granbustøyl:
Hengeltj.loft:
Mjåvasshytta:
Grunnetj.bu:
Skarsvassbu:
Olandsbu:
Torungen:

Hytteinspektør

Håkon Eugen Gustavsen
Arne Leland, Carl Chr. Bachke
Kjell og Gjertrud Sandåker
Kåre B. Olsen, Tor og Wenche Vik
Solveig L. Ørum
Sten Arne Andersen, Kurt Nedenes, Jan Nykvist
Thor B Brobakken
Roald Knutsen og Svein Madsen
Egil Bjørnebakk
Walter Pedersen
Øystein Gundersen, Willy Torfinn Ødegård, Tore Olsen
Kåre B. Olsen og Tor Vik
Knut Mørland, Torleiv Moseid

Martin Håkonsen Skjulestad

Løypeansvarlige

Leder:
Medlemmer:

Administrasjon AAT
Arne Reily Thorstensen, Ingeborg. L. Gjennestad, Thorleif
Gjennestad, Carl Chr. Bachke, Arne Leland, Einar Skarpeid,
Frøydis Norma Tellie , Kjell Sandåker, Tor Vik, Kåre Bjørn
Olsen, Jens Ragnar Larsen, Jon Bjarne Johnsen, Jan Nykvist,
Øystein Henningsen, Torstein Olsen, Roald W. Knutsen,
Erling Steen, Walter Pedersen, Øystein Gundersen, Tore
Olsen, Tor Brobakken, Ola Belland

Redaksjon blad

Leder:
Medlemmer:

Eivind Berg
Anne Helene Lieng, Anne-Gro Gangenes, Ingrid Christensen

Redaksjon turbok

Leder:
Medlemmer:

Dag Pettersen,
Torstein Olsen, Roald W. Knutsen, Jens Ragnar Larsen, Anne
Helene Lieng, Nils Hermann Egeland, Jekke Liby,
Jon Rustand, Harald Heggland, Eyvind Berg

Beredskapskomité

Leder:
Medlemmer:

Tore Buer Kristensen
Jens Dahlum, Julie Ørum, Arne Lemme, Siv-Lene Gangenes
Skar, Kåre Mogstad, Dag Pettersen, Olav Flaten,
Ole Jakob Bråten

Havrefjell Turlag

Leder:
styret:

Ole Jakob Bråten
Tone Ellingsen, Jekke Liby, Olav Brokeland,
Unni Britt Hansen
Sondre Svalastog, Gerd Sørum,
Anne Marie Gryting, Stein Skåli, Lars Lindstøl,Truls
Marthinsen

vara styret:
div verv:

TVT Turlag

Leder:
styret:

Valgkomité:

Sverre Stiansen
Arne Skaali, Elisabeth Dawson, Roar Sommerset,
Ellen Futtrup, Aase Ellen Monrad Haugen,
Jens Ragnar Larsen
Marie Fløystad

5

Medlemsoversikt
I 2009 har vi hatt en økning på 344 medlemmer, fra 3171 i 2008 til 3515 i 2009. Det er en økning på
10,8 %. Det kan nevnes at DNT samlet har hatt en økning på 4,3 % i samme periode. Fra 2006 til
2009 har vi hatt en økning på 23,4 %.
I AAT fordeler endringene seg slik de siste fire årene:
2006
Hovedmedlemmer

2007

2008

2009

Endring

1509

1552

1667

1794

127

88

80

97

130

33

Skoleungdom

124

146

164

196

32

Honnørmedlemmer

252

260

275

303

28

Husstandsmedlemmer

604

630

664

747

83

Barn

233

232

266

308

42

39

37

38

37

-1

2849

2937

3171

3515

344

Student/ungdom

Livsvarige
Totalt

Hyttene:
Tjørnbrotbu
Ordinært tilsyn. Det er kjøpt inn nye gryter. Det er ny infoperm og nye oppslag. Tjørnbrotbu har nå fått
nytt tilsyn og det planlegges mye vedlikeholdsarbeid der i 2010.

Berdalsbu
Ordinært tilsyn. Det er ny infoperm og nye oppslag. Løypa fra Berdalsbru til Berdalsbu er vedlikeholdt
av tilsynet.

Hovstøyl
Ordinært tilsyn. Det er ny infoperm og nye oppslag. Løypa fra Hovstøyl til Nos er vedlikeholdt av
tilsynet.

Torsdalsbu
På Torsdalsbu har Kåre B Olsen og Tor Vik sørget for at det har blitt gravd ny dreneringsgrøft på
hyttens nordside, dette for å hindre innsig i kjeller. Tidligere sofakrok i stue er bygd om av Kåre B
Olsen og Bjørn Wiik til soverom. Her er det satt opp vegg og ny dør. Dette utvidet hytten med 3
sengeplasser. Det er også blitt bygget nye hyller i gang og kjeller. Løypa fra Torsdalsbu til Hovstøyl er
vedlikeholdt og oppjustert av tilsynet. Det er ny infoperm og nye oppslag på hytta.

Nystøyl
Ordinært tilsyn. Det er ny infoperm og nye oppslag.

Nutevasshytta
Hytta er nesten ferdigmalt utvendig. Det er ny infoperm og nye oppslag. Tilsynsmann Jan Nykvist har
ønske om ytterligere standardheving i 2010.

Granbustøyl
Oljet rekke, trapp og platting. Det er ny infoperm og nye oppslag. Løypa fra Birte til Granbustøyl er
vedlikeholdt av tilsynet.
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Hengeltjørnloftet
Peisen i stue nede er revet og erstattet med ny ovn, Nytt gassapparat i 1. og 2. etg. Flyttet klesskap
fra 1. til 2. etg. Nye hyller til proviant i 1. etg. Ny trapp fra veranda 2. etg til veranda 1. etg. Oljet
vinduer. Felt trær rundt hytten. Lagt om kabel til solcellepanel. Satt opp ny vegg ved utedo tilknyttet
hytten. Det er ny infoperm og nye oppslag. Rømningsveier på oppholdsrom er tilrettelagt. Ny levegg
på terrasse 1. etg. Tilsynet har også vedlikeholdt løyper tilknyttet hytten.

Mjåvasshytta
Verandaen på hyttens sør vegg er revet. Denne medførte råteskader på laft. Det er 8 nye madrasser
på hytten. Det er ny infoperm og nye oppslag.

Grunnetjørnsbu
Ordinært tilsyn. Det er ny infoperm og nye oppslag. Løypa fra Grunnetjørnsbu til Austenå er
vedlikeholdt av tilsynet.

Skarsvassbu
Nye benker til spisebord, nye skuffer under sengene. Det er ny infoperm og nye oppslag. Ryddet rundt
hytten. Laget ferdig gapahuk utenfor hytten. Kjøpt inn en del nytt verktøy. 8 nye madrasser. Løypa til
Skarsvassbu er vedlikeholdt av tilsynet.

Olandsbu
Ordinært tilsyn. 4 nye madrasser. Tilsynet har vedlikeholdt løyper tilknyttet hytten.

Store Torungen
På Store Torungen er det i 2009 blitt utført store vedlikeholdsoppgaver. Tak på anneks og vokterbolig
har gjennomgått betydelige reparasjoner. Det er også satt inn nye vinduer i tilsynsboligen. Torungens
Venner har hatt ansvaret for dette arbeidet. Kystverket bevilget ca 420 000,- kroner til dette arbeidet,
som er utført av betalte fagfolk.

Lille Torungen
Ordinært tilsyn utført av Torungens Venner. Inngangsdøren er blitt reparert etter hærverk. Noe
vedlikeholdsmessig malerarbeid er utført.

Lyngør Fyr
Styreleder Svein Hjorth-Olsen har jobbet med å få på plass avtaler og økonomi rundt bygningsmassen
som skal leies ut. Dette har medført en rekke møter med Kystverket, DNT og Redningsselskapet. Det
har vært nedlagt en stor jobb for å lande dette prosjektet.
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Besøk på hyttene
Samlede besøkstall (dagsbesøk og overnattinger) på hyttene i Austheiene viser oppgang i forhold til
de siste årene, og er de beste samlede besøkstallene vi har hatt på mange år. Vi må likevel vurdere
en oppjustering av hytter, løypenett og økt markedsføring for å stimulere til mer besøk i fremtiden,
samt ha fokus på de hyttene som viser nedgang. Overnatting på Store Torungen har økt betraktelig i
inneværende år.

2008
Overnatt.

2008
Dagsb.

2008
Tot.

2009
Overnatt.

2009
Dagsb.

2009
Tot.

Tjørnbrotbu

724

209

933

619

127

746

-105

-82

-187

Berdalsbu

440

29

469

449

35

484

9

6

15

Hovstøyl

210

5

215

208

6

214

-2

1

-1

Torsdalsbu

112

4

116

134

8

142

22

4

26

Nystøyl

114

5

119

133

12

145

19

7

26

Nutevasshytta

117

20

137

142

6

148

25

-14

11

Granbustøyl

172

25

197

201

21

222

29

-4

25

Hengeltjørn

76

9

85

134

9

143

58

0

58

Mjåvasshytta

371

54

425

350

40

390

-21

-14

-35

Grunnetjørnsbu

123

12

135

142

27

169

19

15

34

Skarsvassbu

145

23

168

194

22

216

49

-1

48

Olandsbu

12

60

72

29

10

39

17

-50

-33

Store Torungen

924

11

935

1237

11

1248

313

0

313

ALLE HYTTENE

3540

466

4006

3972

334

4306

432

-132

300

Hytte

Endring Endring
Overnatt. Dagsb.

Endring
Tot.

Transport til hyttene
Vi har et godt samarbeid med flere fastboende i bygdene. Disse benytter vi vesentlig til transportoppdrag, men også til andre oppgaver. På Tjørnbrotbu og Berdalsbu benytter vi Geir Anders Breive i
Berdalen. I tillegg til transport, tømmer han bøsser, tar ned skittent sengetøy og frakter det til vask på
Haukeligrend. Han kvister også vinterløype mellom Tjørnbrotbu og Bjørnevasshytta.
Til Hovstøyl benytter vi Torgeir Lien i Kleivgrend. Han kjører også ved til Torsdalsbu når det trengs.
Til Nystøyl, Nutevasshytta og Granbustøyl kjører Leiv Birger Tovslid i Birtedalen. Han tar også ned
sengetøy og vasker det.
Kjetil Olstad på Austenå i Tovdal kjører til Grunnetjørnsbu og Børulf Ramse til Skarsvassbu.
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Natur og miljø
Rovviltutvalget:

Daglig leder har vært representant i dette utvalget 2009.

FNF:

Daglig leder har vært representant i dette utvalget 2009.
(Forum for natur og Friluftsliv)

Naturlos:

Naturlosopplegget i 2009 har vært gjennomført omtrent som tidligere år. Det
finnes mange turtilbud. Tilbudene er som før hentet fra de forskjellige
organisasjonenes turprogrammer. Fra oss er det først og fremst dagsturene til
Ruslegruppa, Turgruppa, Seniorgruppa og Havrefjell Turlag som
markedsføres her. Naturlosprogrammet inneholder bare dagsturer.

Økonomi
Inntektene for 2009 ble bedre enn fjoråret og budsjett. Disse tallene skyldes bl.a. at Torungen nå er
blitt en del av vårt regnskap, men vi har også hatt en positiv økning på hyttene i fjellet, som utgjør ca
kr. 37.000,-. I 2008 hadde vi en tilsvarende økning på ca kr. 28.000,-. Særdeles gledelig er den
betydelige økningen i nye medlemmer. Vi ligger langt over gjennomsnittet i DNT og kan vise til en
økning på ca 23,4 % siden 2006. Mange faktorer har spilt inn; nytt kontor og økt synlighet har nok gitt
utslag. Vi har fått mye gratis utstyr til bruk i våre lokaler og inntektene fra kulturmidler, tildelte
fondsmidler og andre støtteordninger har økt. Årsresultatet ble på kr 117.945,-. Da er det utgiftsført
kr. 45.000 til mathefte for Barnas Turlag som inngår i posten for kortsiktig gjeld. I 2009 er det overført
kr. 47.355,- til Berdalsbufondet.
Styret er fornøyd med resultatet, men vil fortsatt jobbe for å styrke inntektssiden. Regnskapet er satt
opp under forutsetning av fortsatt drift.

Medlemskontingent
Medlemsmassen har i 2009 økt med 10,8 %. til 3515 medlemmer. Kontingentinntekter er økt fra
kr. 806.741 i 2008 til kr. 908.329 i 2009. En økning på kr. 101.588,-.

Salgsinntekter
Som nevnt i forrige årsmelding er ikke butikkdriften noen stor inntektskilde, men et viktig supplement
som trekker en del publikum til foreningen og kontoret. Unntak er omsetning av kart, et produkt som er
direkte relatert til vår turaktivitet. Her har vi det største utvalget i byen. Selv om varesalg ikke har vært
et satsingsområde har vi en økning på kr. 42 015,-. Vi omsatte i 2009 for kr. 197 015,-.
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Gave fra Sparebankstiftelsen DnBNOR
DNT gikk av med seieren i konkurransen om Årets Gave og mottok torsdag 4. oktober 2007 en
sjekk på 10 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DnBNOR. Dette er en helt unik mulighet for DNT
til å bygge ut et BaseCamp-tilbud for barn og unge over hele landet. 2008 har vært brukt til å vurdere
konsepter og lokalisering. Det var ønskelig å sette i gang utbygging av gapahuk/er og basecamp i
2009. Da avtale med grunneier i det aktuelle området har tatt noe lenger tid enn forutsatt, er dette
prosjektet forskjøvet til 2010. AAT vil i denne sammenheng motta kr 250.000, som skal fordeles
mellom Barnas Turlag og Ungdomsgruppa. Dette beløpet er enda ikke utbetalt fra DNT, og vises
således ikke i regnskapet.

Administrasjon og daglig drift
Kontorets ansatte er Ingrid Christensen og Eivind Berg. Åpningstiden er mandag-fredag kl 10-15.
Preben Rasmus Kojan har vært ferievikar i 2009.

Våre lokaler
I 2008 ble det kjøpt multimedia-skjermer som er plassert i vinduet og inne på kontoret. Dette har gjort
at vi får vist frem Austheiene på en ekstra fin måte. Spesielt på kveldstid har vinduene til AAT blitt et
populært stoppested for mange. Inneværende år har vi laget presentasjoner av foreningsdriften,
hyttene og løypene, som vises på disse skjermene. Nesten all innredning til lokalene har vært gitt av
lokalt næringsliv og blitt ytterligere supplert i 2009.

Kjøp av Hengeltjørnloftet
Hengeltjørnloftet har i mange år vært en naturlig del av løypenettet til AAT, uten at denne hytten har
vært i AATs eie. Da eier og dugnadsmann Roald W Knutsen i 2007 gav uttrykk for at han ønsket en
avklaring rundt hyttens fremtid i AAT nettet, var det naturlig for Styret å ta dette opp til vurdering.
Styret mener denne hytten kan være spesielt velegnet for barnefamilier, ungdom og seniorer med sin
lette tilgjengelighet. Hytten vil bli endelig overdratt til AAT i 2010.

Lyngør fyr
DNT har i flere år uttrykt et ønske om å styrke de kystnære aktivitetene. Styreleder Svein HjorthOlsen har lagt ned et betydelig arbeid i søknader og avtaler for å sikre deler av Lyngør fyr som en
fremtidig turistforeningshytte.

Turbok for Aust-Agder
Arbeidet med en turbok er godt i gang. Det er tenkt at boken skal inneholde turer fra hele Aust-Agder
katalogisert under stedsnavn. Turene vil ha ulik lengde og vanskelighetsgrad. Turbeskrivelsen skal
også inneholde informasjon om bilveier, parkering, kart, dyre- og planteliv, historikk og kulturminner.
Opprinnelig var 2010 satt som mulig utgivelse. For å sikre en god kvalitet er planlagt utgivelse nå
flyttet til 2011. Redaksjon består av 10 personer og ledes av Dag Pettersen.

Brosjyre over sommertilbud til barn og unge i Arendal
Arendal kommune har laget en brosjyre i samarbeid med flere lag og foreninger, deriblant AAT.
Hensikten er å synliggjøre flest mulig av aktivitetene og ferietilbudene som foregår i Arendal om
sommeren.

Møter/kurs/seminarer
Det er i alt avholdt fire styremøter. Et av disse var kombinert med en sosial samling og strategimøte
på Risøya ved Gjeving. Ole Jakob Bråten stilte fra Havrefjell Turlag. Arne Lemme, Lisbeth Kismul og
Dag Pettersen stilte for Rådet.

Daglig leder har deltatt på følgende møter
DNTs Landsmøte i Bergen, Strategimøte for ”Kom deg ut dagen”. Newton møte i Oslo. Gjentatte
møter i samtlige undergrupper. De fleste stands i foreningens regi. Planleggingsmøter med
samarbeidspartnere, undergrupper, andre foreninger, styremøter og møter i DNTs sentralledd.
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Styreleder
Styreleder har i 2009 vært særdeles aktiv i foreningen. Dette har vært innenfor strategisk arbeid, drift
av foreningen og deltakelse ved diverse arrangementer, samt gjentatte møter med DNTs sentralledd.
Styreleder har brukt betydelig tid overfor Redningsselskapet og Kystverket for å sikre Lyngør Fyr som
en ny AAT/DNT- hytte, denne vil bli innlemmet i Kystleden. Avtalen mellom Kystverket og AAT vil sikre
allmennhetens tilgang til fyret. Styreleder har også presentert AATs kystsatsning for ulike foreninger,
DNTs landsmøte og styret i DNT.

Samarbeidspartnere
Nytt av året er at vi i samarbeid med Tekna (Teknisk naturvitenskapelig forening) og Universitetet i
Agder har arrangert NewtonCamp på Store Torungen. Universitetet stilte med 6 studenter, som
trengte praksis og var med på gjennomføringen av den 3 dager lange campen på Store Torungen i
høstferien 2009. Ideen med campen er at man skal ha praktiske aktiviteter som kan legge til rette for
teori innen realfag.

Kom deg ut dagen
Inneværende år har vi brukt store resurser på å arrangere "kom deg ut dagen". Dette er DNTs
nasjonale turdag og arrangeres over hele landet. Våre arrangementer ble i 2009 lagt til Øynaheia og
Merdø. Arrangementene får betydelig økonomisk støtte fra DNT og hadde i 2009 ca 1000 deltakere.
Barnas Turlag med leder Jens Dahlum har her gjort en fantastisk god jobb.

Presse og media dekning
De siste årene har vi hatt økende dekning i media. Dette skyldes dels at vi har vært oppsøkende, men
ikke minst at media også har vist større interesse. Inneværende år har vi hatt flere landsdekkende og
lokale innslag på TV og radio, samt en rekke reportasjer i våre lokale aviser.

Nytt Turlag
Etter endelig vedtak på årsmøte til AOT 2009 startet Tvedestrand og Vegårshei Turlag opp sine
aktiviteter. Turlaget har kommet godt i gang og arrangerte i 2009 5 turer i sine nærområder, samt en
tur til Mjåvasshytta. Leder for Turlaget er Sverre Stiansen. Turlaget er tiltenkt et særlig ansvar i forhold
til driften av Lyngør fyr.

Ny Undergruppe
Høsten 2009 startet AAT opp en Trilleguppe for foreldre med barn i vogn. Vi fikk økonomisk støtte fra
Arendal kommune til å gi ut en brosjyre, som ble plassert på en rekke helsestasjoner og legekontorer.
I løpet av noen få turer på høsten, ble over 200 med på tur. Gruppen har blitt ledet av Torunn Sundgot
i inneværende år. En utfordring med denne gruppen vil være at det er stor utskiftning av turledere.

Medlemsmøter
21. oktober 2009 hadde AAT og Austegdelaget et fellesarrangement der naturfotograf Anders Tveit
holdt et strålende foredrag om sørlandsnaturen. Vi fikk ta del i hans møter med elg, rev og rådyr
gjennom flotte filmopptak. I alt samlet møtet ca 70 personer.

Rådet
Rådet var i møte 11.02.09 med Svein Hjorth-Olsen. De fikk fremlagt planene for kjøp av
Hengeltjønnloftet. Rådets medlemmer gikk inn for dette kjøpet etter orienteringen.

DNTs Landsmøte
Styreleder Svein Hjorth-Olsen, styremedlem Anne-Gro Gangenes og daglig leder Eivind Berg deltok
på DNTs landsmøte i Bergen 5.-6. juni 2009.
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Stand
I tillegg til de planlagte turer og aktiviteter i gruppenes regi, har foreningen deltatt på en rekke
arrangementer og stands. Her kan nevnes:
-

Barneidrettsdagen på Fevik. Her deltok vi med klatrevegg. Ungdomslederne Preben
Rasmus Kojan og Tom Jacobsen hadde med seg Henrik Auestad og Albert Vareberg
fra ungdomsgruppa som medhjelpere.

-

Canal Street (Barne Street) Her stilte vi med stor stand i 2 dager. Følgende deltok:,
Jan Nykvist, Preben Rasmus Kojan, Tore Buer Christensen, Torleiv Moseid, Ingebjørg
Svenningsen, Henning Solheim, Ola Belland, Pål Castberg, Ingrid Christensen, Eivind
Berg

-

Stor stand på Trebåtfestiavlen i Risør. I alt mer enn 20 dagsverk ble lagt ned over 3
dager. Følgende deltok: Torleiv Moseid, Eva Moseid, Jan Nykvist, Nils Hermann
Egeland, Terri Jay, Jens Ragnar Larsen, Preben Rasmus Kojan, Ingrid Christensen,
Eivind Berg

-

Sørlandets Frilufsmesse i Froland. Her deltok vi også med stor utendørs stand.
Følgende deltok: Nils Hermann Egeland, Henrik Auestad, Albert Vareberg, Henning
Solheim, Ingrid Henriksen, Ingrid Christensen, Eivind Berg

Austheiene
Det er utgitt et nummer av bladet i 2009.
Redaksjonskomite: Anne Helene Lieng, Anne-Gro Gangenes, Ingrid Christensen, Eivind Berg. AAT
har fulgt opp den nye profilen fra DNT i siste utgave av bladet.

Web-sidene
AATs nettsider ligger under DNTs portal og driftes av kontoret til AAT. Fjellsportgruppas sider driftes
av Frode Gorseth. Havrefjell Turlag administrerer selv sin side. Nettsiden til AAT ble i 2009 ytterligere
oppjustert på informasjon, bilder, undergrupper og artikler. Det gjenstår enda noe arbeid for å få
sidene opp på et tilfredsstillende nivå. Besøkstallene har vært stigende. Siste år har det vært ca 23739
besøk og 155675 sidevisninger på våre websider. Dette er en økning på 3314 besøk og 25489
sidevisninger.

Frifond midler
FRIFOND-midler gjennom DNT er midler fra Kulturdepartementet og er øremerket til aktiviteter for
barn og ungdom. I 2009 mottok AAT kr. 178.567,-. Av disse er kr. 45.000,- avsatt til mathefte for
Barnas Turlag i 2010.

Hyttevakt Tjørnbrotbu
I 2009 hadde vi hyttevakter på Tjørnbrotbu i påska. Julie Ørum var der for 13. år på rad.

Løypekvisting
Vi har i mange år kvistet turløypa forbi Auversvatn og opp til Tjørnbrotbu (2km) og videre til Berdalsbu
(ca 11km). Etter initiativ fra folk i Berdalen, fikk vi i 2006 også tillatelse av grunneierne til å kviste
mellom Berdalsbu og Bjørnevasshytta. Merkingen var inne på DNTs kvistekart allerede vinteren 2006.
Denne merking har vært vedlikeholdt også i 2009.
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Fellesturer/aktiviteter/kurs/stand
Det var planlagt 100 forskjellige aktiviteter/turer/kurs/stand i 2009. 82 ble gjennomført og er fordelt slik
på gruppene: Nytt av året er Tvedestrand og Vegårshei Turlag og trilleturer for småbarnsforeldre.
Aktivitet
Turgruppa
Fjellsportgruppa
Barnas Turlag
Trillegruppa
Ruslegruppa
DNT Ung 13-16år
DNT Ung 16-18år
DNT Ung 19-26år
Seniorgruppa
Havrefjell Turlag
TVT Turlag
Stand (dager)
Kom deg ut dagen
Kurs
Medlemsmøter
TOTALT

Gjennomført
2008
5
10
5
0
9
7
0
0
14
9
0
8
0
2
3
72

Planlagt
2009
10
8
12
4
10
6
4
3
11
9
7
7
2
0
6
100

Gjennomført
2009
4
5
11
7
10
2
2
0
9
9
6
7
2
0
7
82

Deltakere
2008
102
85
96
0
207
44
0
0
177
975
0
2900
0
32
340
4958

Deltakere
2009
105
53
215
201
384
26
27
0
108
547
103
3500
1000
0
330
6598

Oversikt ledere/verv
Under vises det en oversikt over ledere/verv i foreningen. Det gjøres oppmerksom på at noen av våre
medlemmer kan være aktive i flere verv. I tillegg til tallene som kommer frem under, har noen av
undergruppene hjelp fra turledere som ikke er offisielle ledere i gruppen.
Ledere/verv
Turgruppa
Fjellsportgruppa
Barnas Turlag
Trillegruppa
Ruslegruppa
Ungdomsgruppa
Seniorgruppa
Havrefjell Turlag
TVT Turlag
Valgkomité
Styret AAT m/vara
Rådet
Austheiene
Løypeansvarlige
Turbok redaksjon
Naturlos
Hytteinspektør
Beredskapskomité

2008
3
5
5
0
6
12
4
11
0
2
9
6
4
24
10
1
1
9

2009
10
7
11
3
4
10
4
12
12
3
9
6
4
24
10
1
1
9

Differanse 2008-2009
7
2
6
3
-2
-2
0
1
12
1
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTALT

118

140

28

Arendal 10.03.2010

Svein Hjorth-Olsen
Styreleder

Torleiv Moseid
Nestleder

Ingrid Henrichsen
Styremedlem
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Anne-Gro Gangenes
Styremedlem

Ingebjørg Svenningsen
Styremedlem

RAPPORT FRA LØYPEARBEID

Vedlegg 1

I 2009 har AAT videreført den nye ordningen for vedlikehold av våre løyper. Som et alternativ til de
tradisjonelle dugnadene har hele løypenettet blitt fordelt på ulike løypefaddere. I alt er 24 personer
engasjert som løypefaddere. Mange av disse er tilsyn som har sagt ja til å vedlikeholde og utvikle
løypa inn til hytta, men vi har også en mengde frivillige som gjør en innsats på definerte løypestrekk.
Dette har medført at vi i 2009 har fått en betydelig standardheving på store deler av vårt løypenett.
Nytt av året er at AAT for første gang har begynt å legge gangbaner i myrene. Det er ønskelig å
videreføre dette arbeidet i 2010. AAT har som medlem i DNT forpliktet seg til å følge DNTs
merkestandard. Skal vi nå dette målet, så har vi enda et stykke å gå. Administrasjonen på kontoret er
nå ansvarlig for å drifte dugnadsgjengen.

ARBEID UTFØRT I 2009
Bjåen -Tjørnbrotbu
AAT vært i kontakt med Bjåen Fjellstue, som vil lage til en større parkeringsplass, slik at stien kan
starte fra Bjåen. Dette vil forenkle parkering og være et flott startsted for turen mot Tjørnbrotbu. Arne
Reily Thorstensen har re-merket deler av løypen, men enda gjenstår det arbeid på dette strekket hvor
varding og merking med fordel kan forbedres. Siste del av traseen planlegges omlagt i 2010.
Hovden - Tjørnbrotbu
Det har over lengre tid vært planlagt et nytt trasevalg i starten av denne løypen. Ønsket er at løypen
kan starte ved Hovden Fjellstoge. Utfordringen har vært at deler av det naturlige trasevalget er
verneområder og berørt av reguleringsplaner. Nå ser det imidlertid ut til at kommunen kommer opp
med en endelig plan for området, som også regulerer hvor løypetraseer bør legges. I kommunens
utkast vil den nye stien gå langs Byrtemannsbekken. Dersom dette blir det endelige vedtaket gjenstår
det å få grunneiers tillatelse.
Berdalsbu – Berdalsbru
Her har tilsynet på Berdalsbu Arne Leland og Carl Chr. Bachke gjort vedlikeholdsarbeid på løypen.
Bjørnevann – Hovstøyl
Kjell Sandåker ryddet og re-merket den eksisterende ruta fra Hovstøyl og nordover til Gulborgstøylen
(ca halvveis mot Bjørnevann) i juni 2007. I 2008 og 2009 har Einar Skarpeid tatt på seg ansvaret for
dette strekket og utført et betydelig arbeid fra Bjørnevann mot Gulborgstøylen. Enda en del arbeid
gjenstår før løypen har den kvalitet som er ønsket, men mye er nå gjort. Det er ønskelig å legge
gangbaner i en del av myrene i området.
Torsdalsbu – Hovstøyl
Kåre B Olsen har foretatt småjusteringer på ruta over Himmelkvævristene i 2009. Vi har nå fått en
fantastisk flott trase direkte ned til Torsdalsbu, uten at man må ta veien om dammen.
Torsdalsbu – Nystøyl
Dette strekket har fått en betydelig oppgradering i 2008. AAT hadde merke-og vardekurs på dette
strekket høsten 2008, hvilket medførte rydding av sti og bygging av mange nye varder. Videre har
Kåre Bjørn Olsen, Tor Vik og Øystein Gundersen boret ned og satt opp rekkverk på deler av strekket
opp fra Torsdalsdammen. Mange har dessverre opplevd stygge fall på dette strekket, rekkverket som
nå er satt opp har bedret sikkerheten betraktelig. I 2009 har Kåre B Olsen og Tor Vik lagt gangbaner i
de verste myrene. Det gjenstår enda noen få myrstrekk som trenger plank, men løypa har nå blitt
betraktelig bedre. Det er også kjøpt inn og fraktet opp utstyr for å videreføre rekkverket ved dammen.
Nystøyl - Nutevasshytta
Jens Ragnar Larsen og Jon Bjarne Johnsen har foretatt enkel rydding og re-merking av strekket. Det
er ønskelig med ytterligere oppgradering av denne løypa og legging av gangbaner.
Nutevasshytta - Granbustøyl
Det har ikke vært utført vesentlig merking på dette strekket i 2009. Løypa trenger fremdeles en
oppjustering.
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Nutevasshytta - Øvre Birte
Jan Nykvist har foretatt enkel re-merkering av deler av strekket. Løypa trenger fremdeles betydelig
rydding og merking.
Granbustøyl – Birte
Jan Nykvist re-merket dette strekket i 2008, slik at det nå er greit å finne frem, men her gjenstår en del
rydding og tilrettelegging av løypen. Roald Knutsen og Arnfinn Myhren har påbegynt arbeidet med
gangbaner, men her gjenstår det også mye arbeid.
Vindilhytta - Granbustøl
Jan Nykvist har re-merket og ryddet deler av dette strekket i 2008, slik at det nå er greit å finne frem.
Her gjenstår enda en del arbeid før løypen har den ønskede standard. Erling Steen og Frøydis Norma
Tellie ønsker å videreføre dette arbeidet i 2010.
Grunnetjørnsbu – Vindilhytta
Her har Erling Steen og Frøydis Norma Tellie lagt ned mye arbeid i 2008 og 2009 med rydding og remerking, Strekket er nå så godt som ferdig og har fått en betydelig standard heving.
Løkedalskrysset – Hengeltjørn
Her har tilsynet på Hengeltjørnsloftet, Roald Knutsen, re-merket og kvistet.
Løkedalskrysset – Birte
Arnfinn Myhren og Roald Knutsen har lagt ut gangbaner på deler av strekket. Her er ønskelig med noe
mer plank til gangbaner. Løypa er ellers re-merket og ryddet.
Løkedalskrysset – Hengeltjørn
Her har hyttetilsynet på Hengeltjørnloftet, Roald Knutsen, hatt vedlikehold av løypa.
Bindalen – Mjåvasshytta
Her har Ola Belland foretatt enkelt vedlikehold på hele runden.
Grunnetjørnsbu – Austenå
Tilsynet på Grunnetjørnsbu, Walter Pedersen, har foretatt rydding og merking av løypa i 2009. I 2010
er det ønskelig å legge gangbaner i enkelte myrområder.
Øvre Ramse – Skarsvassbu
Hyttetilsyn Øystein Gundersen har med god hjelp fra Kåre B Olsen og Willy Ødegård ryddet, re-merket
og lagt gangbaner på enkelte myrer. Løypa har fått en betydelig standard heving.
Skarsvassbu – Dølemo
Willy Ødegård, Kåre B Olsen og Øystein Gundersen har gjort et betydelig ryddearbeid på løypen til
Dølemo. Det gjenstår enda noe rydding og merking her, samt at det er ønskelig å legge gangbaner i
noen myrer.

LØYPEPLAN AUSTHEIENE 2010 OG FREMOVER

Vedlegg 2

Det jobbes nå med å få ”faddere” til samtlige løypestrekk i Austheiene, dvs til ca 30 strekk. Disse vil ha
som oppgave å gå jevnlig gjennom sitt strekk og re-merke, rydde og sette opp varder når dette trengs.
I 2009 hadde vi 24 faste faddere på våre løyper, vi mangler fremdeles faste faddere til ca 10 av
strekkene våre. På noen av løypene har flere slått seg sammen om et strekk, dette er et svært godt
alternativ, som vi håper flere vil benytte seg av. I 2010 vil det bli avsatt midler til ytterligere utbedringer
av våre løyper. Arbeidet med å legge gangbaner i de verste myrene vil fortsette.

RUSLEGRUPPA - RAPPORT FOR 2009

Vedlegg 3

I 2009 er det 12 år siden vi startet gruppa. Vi har hatt over 384 deltakere totalt. Deltakelsen på turene
er svært væravhengig. Selv om det er mindre enn i våre ”glansdager”, da vi hadde over hundre
deltakere på enkelte turer, er vi fornøyde. Vi kan ikke unngå å legge merke til at idrettslag,
velforeninger, historielag og andre stadig arrangerer ”rusleturer”. Vi kan ikke huske at det ordet var så
flittig i bruk for 12 år siden, så noen spor har vi satt. Vi har funnet vår form og 35 deltager i snitt er
greit, det er en økning på 10 pr tur sammenlignet med 2008.
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Turene er en blanding av turer vi har hatt før og noen nye. 2009 har vært en sesong på det jevne.
Turer med båt er populære, likeså soppturen. To turer var i regn og hadde under ti deltakere.
Gruppas medlemmer har vært med lenge og føler de trenger avløsning, men det er ikke lett å finne
erstattere. Vi prøver å få med oss lokalkjente folk som turledere på turene, og de har heldigvis vært
lette å be, så stor takk til dem!
Leder
Dag Pettersen

FJELLSPORTGRUPPA - RAPPORT FOR 2009

Vedlegg 4

TURER (se fullstendige referater på vår hjemmeside http://www.dntfjellsport.no/arendal/).
Tur 1. Skitur. Årets første tur ble på ski 24.-25. januar, og gikk fra Hovden til Tjørnbrotbu. Da det var
meldt kuling og tett snødrev stilte 6 av 13 påmeldte på Harebakken lørdag morgen. Etter ankomst
Hovden gikk turen mot hytta i godt merkede løyper tross snø og vind. Søndagen opprant med sol fra
skyfri blå himmel, vindstille, pudderføre overalt. Etter en rask pakking og grovrengjøring av hytta, bar
det innover til Kvannefjell. Flere reinsdyrflokker var også å se på turen til Kvannefjell (1537 moh)
denne dagen. Et flott syn, med over 100 dyr fordelt på tre flokker. Så dro vi ned til hytta igjen, spiste
lunsj der, ryddet og vasket oss ut, før vi modig rant ned i tåkehavet og Hovden og fant bilene.
Tur 2. Skitur i Birtedalen 6.-8. mars med 5 deltakere. Turen startet fredag kveld. På med hodelykt og
inn til Granbustøyl i yr. Det ble fyrt opp og laget varm mat. Lørdag morgen kl 09:00 bar det i vei til
Grøssæ, tråkket i masse nysnø til Mjåvatn, der det ble inntatt lunsj, og videre til Nutevasshytta.
Kvelden gikk med til å lage god mat og klestørk. Søndag tilbake til Birtedalen i mye kald vind, som
etter hvert ble til vindstille påskevær før bilen ble nådd.
Tur 3. Skitur. Avlyst grunnet få påmeldte.
Tur 4. Padletur. Avlyst grunnet få påmeldte.
Tur 5. BaseCamp 2009. Avlyst grunnet få påmeldte.
Tur 6. Høsttur. 11.-13. september var det tur til Aust-Agders høyeste topp, Sæbyggjenuten (1507
moh) med 8 deltakere. Fredag kl. 16:00 fra Harebakken til Evje, og videre til Berdalen der bilene ble
parkert. På med fjellstøvler, hodelykt og av gårde mot Berdalsbu. Det var flere på hytta, så med
madrasser på gulvet fikk alle en god natts søvn. Lørdagen kl. 10:00 fulgte vi Slækjeskardet mot Ytre
Gjuvvatn og gikk på nordsiden, og krysset elven mellom Midtre og Ytre. Etter noen tapre forsøk i tåka
som var kommet, fant vi toppens varde. Etter en litt strabasiøs tur ned fra fjellet, fant man stien igjen
tilbake til Berdalsbu, der hytta var helt tom.
Tur 7. Klatretur til Trogefjell i Åmli 17. oktober med 8 fornøyde deltakere. Åmli videregående skole har
etablert ei spennende klatrerute, Via Ferrata, rett opp den bratte veggen i Trogfjell. Via Ferrata-ruta
går frå Timmeråsen og rett opp fjellveggen til Fløyen på toppen av Trogfjell.
Tur 8. Blåtur. 6 personer gikk opp til Grimstads høyeste topp, Dobbedalshei, 361 meter over havet.
Dette var en sosial tur med bål, grilling, pinnebrød og god bakst!
Til tross for tre avlyste turer i år, har de turene som ble avholdt blitt trygt gjennomført. Og selv med
mye dårlig vær, ble turene til hyggelige minner for turdeltagerne. Det dårlige været må nok også ta sin
del av skylden til hvorfor det ikke ble invitert til grillfest eller annet spontant sosialt samvær oss
medlemmer imellom.
MEDLEMSMØTER
Vi holder to medlemsmøter hvert år, et er årsmøtet i januar hvor nytt styre velges, årsmelding blir
gjennomgått og til slutt har vi en foredragsholder. I år fikk vi høre om Henning Solheim sin tur til
Kathmandu, Annapurna Basecamp, samt litt fra Tungestølen. Det andre møtet er medlemsmøtet i juni,
hvor vi går igjennom turene vi har hatt på vårparten med bilder og sommerturen blir presentert
skikkelig, i år ble Rondane presentert.
MÅL FOR 2010
Vi i Fjellsport vil sette økt fokus på nærområdene våre. Vi har lagt opp til en tur til Aust-Agders
høyeste topp Sæbyggjenuten (1507 moh) og klatretur til Åmli (”Via Ferrata”). Dessuten vil vi ha flere
dagsturer. Disse er litt vanskelig å få inn i turprogrammet siden vi ønsker fint vær, men vi har jo
Tustelauget som vil invitere til disse etter hvert gjennom mailinglista. Det ønskes også økt fokus på
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klatring og bre. Det ønskes å lage en liste over hvem som har litt kompetanse på dette (HMS), slik at
vi etter hvert kan ta en etterlengtet bretur, da med egen fører.
Sosiale arrangement utover dette ønskes også, som en grillkveld hjemme hos noen.
Nye medlemmer trenger vi også, og vi ønsker å stå på stand ved skolestart ved høyskolene i
august/september. Fjellsportgruppa er fornøyd med at turlederutdanningen har begynt, og vi gleder
oss til fortsettelsen av kurser i AATs regi. Det er viktig å sette sikkerhet i fokus for hver tur og
turdeltager. Etter hvert vil det også være et ønske å utdanne klatreinstruktører. Og sist, men ikke
minst ønsker vi å gjøre DNT Fjellsport Arendal synlige på landsmøter.
KURS
Ingen kurs i år, men det er stort behov for kart og kompass kurs for medlemmene. Mange har svært
dårlige forkunnskaper innen dette feltet.
SOSIALE ARRANGEMENTER
I Fjellsport har det har oppstått en impulsiv undergruppe som vi kaller Tustelauget. Dette lauget kan
plutselig invitere til en sykkeltur eller en annen dagstur. Disse arrangementene er veldig populære og
vi er sjelden under 10 deltakere på disse turene. Det inviteres gjennom Nyhetsbrev/medlemsmailen.
Leder
Siv-Lene Gangenes Skar

TURGRUPPA – RAPPORT FOR 2009

Vedlegg 5

Turgruppa hadde planlagt 10 turer i 2009. Av disse ble 3 arrangert og hele 7 avlyst. I tillegg ble det
arrangert en tur til Befjell i Froland i juni med godt frammøte. Kun en helgetur gikk som planlagt. Det
var skituren til Berdalsbu og Tjørnbrotbu i mars. Dagsturene var, som tidligere år, mer populære.
Et forsøk på å nå bredere ut med variert tilbud med forskjellige tematurer (bl.a foto og fiske) slo
dessverre ikke an.
Årsakene til avlysningene har delvis vært for få påmeldinger og dels kollisjon med andre aktiviteter.
Olav Flaten og Ingeborg L Gjennestad ønsker at nye og mer oppfinnsomme krefter kan ta over i
Turgruppa, og vi har et ønske om at flest mulig kan oppdage hvor gildt det er å komme seg ut på tur –
både dagsturer, men også på flere dagers turer, hvor en kan oppleve vår fine natur og trivelig
fellesskap sammen med medvandrere.
Olav Flaten
Ingeborg Lobben Gjennestad
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SENIORGRUPPA – RAPPORT 2009

Vedlegg 6

Medlemmer av gruppa har arrangert turer på dagtid for de som er interesserte i å gå en rusletur på
nye stier, og/eller få en mosjonstur. Interessen/deltakelsen har vært varierende, mye grunnet
værforhold. Gjennomgående har høstturene hatt flere deltakere enn vårturene.
Evaluering
Erfaringene er noe delte. At det er svak deltakelse i dårlig vær er ingen overraskelse, men turlederne
kunne gjerne ønsket flere deltakere generelt. De siste turene på høsten hadde god oppslutning, og
turlederne tar derfor sikte på å videreføre tilbudet også i 2010, men med færre turer om våren.
Leder
Arne Lemme

UNGDOMSGRUPPA – RAPPORT 2009

Vedlegg 7

Frekvensen på turer har gått noe ned, mens det totale deltakertallet har gått litt opp. Året startet flott
med skitur til Granbustøyl og Nutevasshytta. Turen ble ledet av Tom Jacobsen og Arne Thorstensen.
Det var god stemning og svært fornøyde turdeltakere.
For første gang ble det i sommer avviklet Basecamp i Austheiene med turlederne Preben Rasmus
Kojan, Ola Belland og Monica Bryn. Fire dager med fisking, småturer og padling var oppskriften.
I slutten av august var det klatre-og padlehelg ved Skarvann aktivitetsspark nær Øysang. Her stilte
Tore Buer, Jan Nykvist, Kine Høst Denstad og Arne Thorstensen opp som ledere for 13 deltakere.
Nytt av året og spesielt merkbart på denne turen er at det har blitt med flere jenter.
Tilsvarende var det flere jenter med da vi samlet til Newtoncamp på Store Torungen i høst ferien.
Newtoncampen ble ledet av Pål Castberg og var et samarbeidsprosjekt mellom Vitensenteret i
Arendal ved Dag Bomann, Universitetet i Agder, Tekna og Aust-Agder Turistforening. Seks studenter
fra Universitetet var med som ledere for de i alt 20 ungdommene som deltok. I tillegg stilte
Turistforeningen med en rekke frivillige for å gjennomføre de ulike aktivitetene som flåtebygging, gps
lære, seiling, matlaging, fiske, krabbefangst, kiting med mye mer. Foreningen fikk kr 30 000,- i støtte til
leiren av Tekna. Tilsvarende leir er tiltenkt gjennomført i 2010.
Ungdomsarbeidet i foreningen har så vidt begynt å ta litt form, men det er enda langt igjen før vi har
en solid plattform og tilfredsstillende struktur, som gjør at gruppen står støtt.
Daglig Leder
Eivind Berg
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BARNAS TURLAG – RAPPORT 2009

Vedlegg 8

Vi hadde planlagt 14 arrangementer i 2009 og 13 ble gjennomført. Totalt deltok 1215 voksne og
barn.”Kom Deg UT Dagen” arrangementene ble besøkt av ca 600+400 deltagere. 215 deltok på de
”vanlige” turene.
Følgende turer/arrangementer har blitt avholdt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skitur til Granbustøyl
Kom Deg ut Dagen på Øynaheia
Inneklatring i Birkenlundhallen (3 stk)
Skitur til Hengeltjørnhytta
Orreleiktur til Mykland
Havfisketur til Ytre Torungen
Kano & klatretur til Mjåvasshytta
”Kom Deg ut Helg”(telttur) til Merdø
”Kom Deg ut Dagen” på Merdø
Høsttur til Hengeltjørnhytta
”Jul i skogen”, Arendal nord

Følgende hytter ble brukt: Granbustøyl, Hengeltjørn, Store Torungen og Mjåvasshytta.
Barnas Turlag deltok også på følgende stands:
•
•

Trebåtfestivalen i Risør
Canal Street

Alle arrangementene har blitt gjennomført uten spesielle hendelser. Noen av turene har vært mer enn
fulltegnet, med venteliste. Flere av deltagerne deltar på flere turer, så ”gjenkjennelsesmomentet” hos
barna er stort. Det ser ut til at både barn og voksne trives godt på turene.
Vi har etter hvert blitt mange turleder i Barnas Turlag. Dette er ledere som er positive, motiverte og
som har bidratt til at Barnas Turlag har hatt mulighet til å gjennomføre mange arrangementer i 2009.
”Kom Deg ut Dagen” er nye arrangementer og har vært besøkt av mange. Øynaheia som vinterarena
og Merdø som sommerarena har vist seg som rette valg og vi vil fortsette i 2010. Aktivitene har
bestått av god mat, pinnebrød, skisporlek, lavvo og telt på vinterarrangementet og fisking,
krabbefangst, kiting, dragelaging/flyging, pinnebrød, god mat og sporlek på sommerarrangementet.
Gjennomføringen av såpass store arrangementer muliggjøres med mange frivillige turledere.
Medlemsmøter
Ingen medlemsmøter avholdt.
Sosiale arrangementer
Ledermøtene har fungert som sosialt arrangement også. Planlegging av turer, ”bli kjent” og god mat.
Markedsføring
Markedsføring med web siden til AAT, annonser i lokal avis, innslag på lokal radio og innslag på lokalt
TV.
Evaluering
Arrangementene har i sin helhet blitt gjennomført uten problemer. For de større arrangementene
(Kom Deg ut Dagen) er det blitt skrevet omfattende rapporter, inkludert erfaringer, for å gjøre neste
”Kom Deg ut Dag” enda bedre.
Forslag til endringer / forbedringer
1. Påmeldingssystemet for turene må bli bedre.
2. Gjennomføre AAT sitt rapporteringssystem.
3. Arrangere medlemsmøte senhøstes.
4. Lager for materiell må anskaffes og en ”materialforvalter” oppnevnes.
AAT må se videre på muligheten av sammenkobling av løypesystemet på Hillestadheia med trasé til
Skarsvassbu. Denne hytta ville da fått et stort oppsving i bruk om vinteren og ville blitt et fint turmål i
området.
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Mål
Målsetting for 2009 var som beskrevet nedenfor. De fleste mål ble oppnådd:
• Videreføre arrangementer som har fungert godt tidligere
• Spre arrangementene over hele året
• Større bredde på arrangementer, både i tid (dag/helg arrangement) og innhold
• Delta aktivt på stands og festivaler for å gjøre Barnas Turlag enda mer kjent
Målsetting for 2010
• Videreføre aktivitetene i 2009 for 2010
• Opparbeide et godt team av BT ledere.

Leder
Jens Dahlum

TRILLEGRUPPA- RAPPORT 2009

Vedlegg 9

Trillegruppa ble etablert denne høsten. Vi hadde fått trykt brosjyre og på den måten gjort kjent tilbudet.
Det var satt opp fire turer med 2 ukers mellomrom, for å se an interessen. Torsdager i oddetallsuker
ble turdagen og det ble lagt opp turer på 4 – 5 km lengde, med pause undervegs.
Første tur var til Gjennestadkjenna 24. september, frammøte ved Stampefoss. I strålende vær møtte 6
voksne og 7 barn, vi gikk til Gjennestadkjenna, stoppa der for en rast og gikk tilbake samme veg.
Tur nr. 2 var 8. oktober fra sentrum Helsestasjon over Biejordene, over kirkegården, langs Langsæ, til
Bomuldsfabriken og tilbake til utgangspunktet. Denne gangen kom det 14 voksne og 15 barn, samt to
firbeinte. Vi fulgte Kyststien fram til roklubben, opp over Biejordene. Planen var å stoppe ved
kirkegården, men vi gikk videre til Bomuldsfabriken og rasta der. Turen starta i strålende solskinn og
endte i øs-pøs regn.
Neste tur var på Hove 22. oktober. Da kom det så mye som 29 voksne og 29 barn, og en hund. Det
ble en lang rekke med vogner og skravlende voksne. Vi fulgte delvis kyststien i en rundløype. Det var
friskt vær, vind og duskregn, så det ble ingen rast ute.
Fjerde og siste oppsatte tur var 5. november fra sentrum Helsestasjon til Myra og tilbake langs
Gunnhildsbovegen. Det var planlagt en liten avstikker med rast ved Longumvannet, men været
innbydde ikke til det, vi hadde sludd det meste av turen.
Siden interessen var så stor, fortsatt vi med turer hver 14. dag, men bytta turdag til onsdag.
Neste tur var til Bjørnebo fra Longum 18. november. Kathrine Landbø Sæther var trilleturleder. Vi
møttes ved gasstasjonen og gikk til Bjørnebo og noe forbi. Det regna ganske mye etter hvert, gruppa
splitta opp, noen gikk hjem, mens noen fant ly under et åpent uthus ved Bjørnebo. Vi var 10 voksne og
11 barn.
Granestua var neste tur, 2. desember. Det var det kommet noe snø oppe ved Granestua, men været
var nydelig til en forandring, 18 voksne og 18 barn, samt to hunder tok turen fra parkeringsplassen,
men gikk langs vegen mot Gloserhei gruver og tilbake, og så inn til Granestua hvor vi tok en rast i
finværet.
Siste turen var fra parkeringsplassen på Spornes til Bjellandstrand. Turleder var Hilde Michaelsen. Det
skulle være en juletur med stopp på Bjellandstrand, det ble litt komplisert så det kutta vi ut og gikk til
”Lille Danmark” / ”Verdens ende” i stedet. Vi var 13 voksne og 12 barn som gikk på fine stier inne i
skogen, på tilbakevegen gikk vi på kjørevegen.
Medlemsmøter
Ingen avholdte medlemsmøter.
Markedsføring
Det ble laget en brosjyre som omhandla de fire første turene. Etter første tur hadde vi et turreferat i
Agderposten under ”Øyeblikket”. Seinere har vi hatt en Facebook gruppe som har formidla kontakt til
nye venner. Det har også vært oppslag på Helsestasjonene.
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Evaluering
Oppmøtet har vært over all forventning, til tross for mye dårlig vær. Det ser ut til at stedet for turen har
mye å si for oppmøtet, Hove og Granestua er steder som er kjente og populære. Det ser ut til at det er
et behov for en trilleturgruppe, og at frekvensen også er passelig.
Forslag til endringer / forbedringer
Det burde være to personer som er ansvarlige for turene hvert halvår.
Mål for 2010
Prøve å få med flere menn, nå har alle menn 10 ukers permisjon, da burde man se noen flere på
trilleturene, hittil har det vært 3 ulike fedre med. Gjøre tilbudet bedre kjent til nye foreldre.
Leder
Torunn Sundgot

RÅDET- RAPPORT 2009

Vedlegg 10

Rådet var i møte 11.02.09 med Svein Hjort Olsen hvor vi fikk fremlagt planene for kjøp av
Hengeltjønnloftet. Rådets medlemmer gikk inn for kjøpet etter orienteringen. Rådets leder har også
fulgt med i styret og foreningens aktiviteter gjennom agendaer og referater, og har ingen merknader til
driften.
Leder
Dag Pettersen

ÅRSMELDING FOR HAVREFJELL TURLAG 2009

Vedlegg 11

Årsmøtet blei haldt 21. januar på Holmen Gård. Jan-Åge Pedersen frå Helle Naturfoto viste foto og
film frå naturen i Aust Agder og Telemark.
Turløyper og dugnad:
Det er gjennomført vedlikehald av heile turløypa frå Sandtjønn til Gautefall, heile Fransåsenløypa og
delar av Risfjell-løypa. Det er nymerka frå Karistjenn mot Uvdalsvatnet. Det er totalt registrert 263
timar på løypedugnad. Vi har arrangert kurs i løypemerking med 16 deltakarar.
Stor bruk av løypene:
Det er stor bruk av løypene i Gjerstadskogane og i Risør. Vi får mange positive tilbakemeldingar om
godt løypenett og vakker natur. Saman med Gjerstad IL har vi hatt turbøkar på Mjeltenatten,
Solhomfjell, Havrefjell, Risfjell og Drivheia. Her har vi i år ny rekord med 5900 registrerte namn siste år
i turbøkane. Ein person frå kvar bok er trekt ut, og har fått tilsendt premie. Turboka på Fransåsen er
godt besøkt.
Medlemstal: 417 medlemmer.
(4,25 % medlemsvekst, 17 fleir enn i fjor).
Turprogram:
Turprogrammet blei trykt i eigen foldar i 4000 eksemplar og delt ut på dugnad. Turane blei også
annonsert i brosjyren frå Naturlos. Vi har aktivt brukt massemedia og heimesida på internett til å
reklamere for turane våre.
Turar:
Skjertorsdag var 120 samla rundt bålet ved Kleivvann til andakt, pølsegrilling og skitur i løypene. 70
blei med på vårturen til Hølsknuten på grensa mellom Risør og Kragerø. Både unge og gamle samla
seg på Rødsknuten til overnatting og spikking av seljefløyte. På tross av både sol og torevêr var 23
innom minst ein av dagane. 59 deltok på historievandringa til Åsmyrbua. Ein flokk på 35 gjekk fargerik
blomstertur frå Holmen Gård til Melåshøgdene. 18 fekk sjå den vide utsikten frå Skuggenatten. 112
deltok på Gjerstadmarsjen. 10 gjekk i regn og tåke til Skornetten. Litt over 100 deltok på haustturen til
Markset og Drivheia rundt.
Vi har fått gode tilbakemeldingar frå turane våre, som samla i gjennomsnitt 60 deltakarar pr. tur.
(Totalt 547 deltakarar). Ein del av turane har vi arrangert i samarbeid med andre organisasjonar. Slike
fellesarrangement er viktige for å få så mange ut på tur.
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Fjellkveldar:
Anne Gunn Østerholt, Kåre Dalene og Astrid Haukenes tok initiativ til å danne ei fjellkveld-gruppe. Det
blei arrangert 2 fjellkveldar: Den 22. april med tema sommarfjellet, og den 3. november med tema
hundekjøring og vinterfjellet. Begge kveldane samla kvar 32 deltakarar.
Takk:
Vi har også i år møtt stor velvilje i vårt arbeid, og vil her sende ein takk for hjelp og samarbeid til DNT,
AAT, Telemark Turistforening, Risør-, Gjerstad og Nissedal kommunar, Gjerstad IL, Treungen IL,
Gjerstad Historielag, Gjerstad Husflidslag, Gjerstad Menighetsråd, Grendelaget Vestøl Vel, Gjerstad
Sparebank, Tvedestrand Boktrykkeri, private grunneigarar og Statskog, og til alle dei andre som har
deltatt i arrangement og dugnadsarbeid for Havrefjell Turlag i 2009.
Mål:
Alt for mange menneske har i dag eit stillesitjande liv. Vår viktigaste oppgåve er å få folk ut på tur og gi
dei rikelig med mosjon og naturoppleving. Den viktigaste utfordringa som gjenstår er å få med oss
fleire barn og ungdomar.
Leiar
Ole Jakob Bråten

Årsmelding Tvedestrand og Vegårshei Turlag – 2009

Vedlegg 12

Konstituerende møte:
Turlaget hadde konstituerende møte på snekkerbua Nesverk mandag den 4. mai.
Møteleder var dagelig leder i AAT Eivind Berg og referent var Jens Ragnar Larsen.
Valgene ga følgende resultat:
Formann:
Øvrige styremedlemmer:

Sverre Stiansen, Nesverk
Arne Skaali, Holt
Elisabeth Dawson, Ubergsmoen
Roar Sommerset, Espeland
Ellen Futtrup, Tvedestrand
Aase Ellen Monrad Haugen, Lyngør
Jens Ragnar Larsen Dypvåg

Valgkomite:

Marie Fløystad
2 medlemmer som velges av styret.

Samarbeidsavtalen med Aust-Agder Turistforening og vedtekter for turlaget ble vedtatt.
Navnet på turlaget ble Tvedestrand og Vegårshei Turlag.
Konstituering av styret:
På styremøte den 14. mai ble styret konstituert slik:
Nestformann:
Ellen Futtrup
Økonomikontakt:
Aase Ellen Monrad Haugen
Sekretær:
Jens Ragnar Larsen
Styremedlemmer:
Arne Skaali
Elisabeth Dawson
Roar Sommerset
Medlemmer i valgkomiteen i tillegg til Marie Fløystad er:

Ulf Grøstad
Thorleif Gjennestad

Styremøter:
Etter at foreningen ble stiftet har styret hatt 3 møter. Møtene har spesielt tatt for seg turprogram og
informasjon om turene og om foreningen generelt. Etablering av en egen gruppe av Barnas Turlag har
vært diskutert, men har enda ikke funnet noen løsning.
Turer:
Det var planlagt 7 turer i 2009 og en kom til under vegs.
Søndag 10 mai startet vi med dagstur til Mjåvasshytta med 7 deltakere.
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Onsdag den 10. juni var det tur til Slettåsheia ved Ubergsmoen med 13 deltagere.
Turleder var Elisabeth Dawson.
Onsdag 8. juli tur til Hantovalen fra Slotta.
Turleder var Marie Fløystad
Onsdag 15. juli gikk vi til Langhei og Brenningskjærheia fra Normannvik med 14 deltagere.
Turleder Jens Ragnar Larsen
Onsdag den 29. juli skulle vi hatt tur rundt Heirevann ved Nesverk, men denne turen ble avlyst på
grunn av kollisjon med annet lokalt arrangement.
Søndag 16. august skulle vi hatt tur til Lyngør og Lyngør fyr, men denne turen ble avlyst da
turistforeningens avtale om bruk av fyret på dette tidspunkt ikke var klarlagt.
Søndag 6. september arrangerte vi tur fra Kleivvann/Trandlemyrene til Velaus og Stefanstoga. Vi
hadde 34 deltagere på denne turen. Turleder på denne turen var Arne Skaali og omviser ved
Stefanstoga var Thorleif Skaali.
Onsdag 2. desember var det kveldstur til Hantovalen med fakler, gløgg, musikk og lesing. Over 30
deltagere. Turleder var Eva Vågsmyr Kristensen
Informasjon:
Informasjon om turene har vært formidlet gjennom annonser og arrangementskalenderen i
Tvedestrandsposten, plakater på sentrale steder i kommunen og gjennom nettsidene til AAT.
Vi har stått på stand i forbindelse med handelsdagene i Tvedestrand den 3. juli og handelsdager på
Vegårshei den 22. august.
Det er nå etablert en egen webside for turlaget som et eget valg under AATs nettsted. Etter en
overgangsperiode med hjelp fra AAT må et par av våre styremedlemmer lære seg å legge inn data på
disse sidene.
Foreningens logo:
Vi har fått litt hjelp av AAT-kontoret i Arendal til å lage en logo som tilfredsstiller de kravene som DNT
stiller. Denne logoen kan vi bruke på brevark, plakater og lignende.
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Vedlegg13

FELLESTURER/AKTIVITETER/KURS 2009
Type tur

Aktivitet/turmål

Koordinator/turleder

Fjellsportgruppa
1
24.-25.jan
2
6.-8. mars
3
24-26. april
4
05-07. juni
5
04-09. aug
6
11-13.sept
7
19.okt
8
08.nov

Tur nr Dato

Skitur
Skitur
Skitur
Padletur
Basecamp
Padletur
Klatretur
Dagstur

Hovden-Tjørnbrotbu
Birtedalen - Nutevasshytta
Haukeliseter-Tjørnbotbu-Hovden
Nidelva
Rondane
Berdalsbu - Sæbygjenuten
Trogfjell i Åmli
Dobbedalsheia

Geir Køien
Rune Solhøi
Dagfinn Hjemås
Einar Lieng
Arne Thorstensen
Jostein Aalvik
Einar Lieng
Frode Gorseth

6
5
0
0
0
8
8
6
33

Turgruppa
1
07-08.mars
2
13-15.mars
3
10.mai
4
24.mai
5
07.jun
6
12-14.juni
7
26-28.juni
8
02-05.aug
9
20-21.9

Skitur
GPS, Kart
Sykkeltur
Dagstur
Dagstur
Vandretur
Fisketur
Vandretur
Utsiktstur

Birte - Granbustøyl
Berdalsbu-Tjørnbrotbu
Nelaug - Arendal
Nes verk - Granestua
Befjell, Froland
Danmark
Mjåvasshytta
Bjåen-Tjørnbrotbu-Berdalsbu
Hovdefjell

Ingeborg L. Gjennestad
Olav Flaten, Kurt Nedenes
Susanne Prokosch

0
6
30
0
60
0
0
0
9
105

Frisøya, Saltrød
Tyssekil, Landvik
Sagvannet, Bjorbekk
Øksenåsen, Tvedestrand
Kalvehageneset, Homborsund
Tingstveitåsen, Nedenes
Store Torungen
Lunden, Rusthei, Froland Verk
Granestua
Påskedagheia, Nedenes
Tverdalsøya, Staubø

Åsmund Asdal, K Woxmyhr
Gunnar Dag Tørå
Dag Pettersen
Kjell Woxmyhr
Ove Bach, Rolf B. Johansen
Gunnar Tørrå, Hanne Lunden
Knut Mørland, Hanne Lunden
Gunnar Dag Tørå
Dag Pettersen
Gunnar Tørrå, Hanne Lunden
Dag Pettersen, R. Johansen

Ruslegruppa (Tirsdagsturene)
1
28.apr
Tirsdagstur
2
05.mai
Tirsdagstur
3
12.mai
Tirsdagstur
4
19.mai
Tirsdagstur
5
26.mai
Tirsdagstur
6
02.jun
Tirsdagstur
7
18.aug
Tirsdagstur
8
25.aug
Tirsdagstur
9
01.sep
Tirsdagstur
10
08.sep
Tirsdagstur
11
15.sep
Tirsdagstur

Magne Risdal
Dag Pettersen
Jan Lien
Ove Bach
Jens Ragnar Larsen

Antall

50
15
40
17
4
16
105
6
85
16
30
384
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Barnas Turlag
1

24-25.jan

Skitur

Granbbustøyl

Jens Dahlum, Terri Jay

14

2

Inneklatring

Birkenlundhallen

Ingrid Sandbu Eskilt

10

3

24.feb
20-23. mars

Skitur

Hengeltjørnloftet

Irene Hegge Guttormsen

9

4

14.mai

Inneklatring

Birkenlundhallen

Jens Dahlum

9

5

30.04-01.05

Orreleiktur

Mykland

H. Gustavsen, A. Risvik

14

6

23-24. mai

Havfisketur

Store Torungen

H. Solheim. Bjørn Nyhus

28

7

12-14.jun

Kano/klatre

Mjåvasshytta

Jens, Terri, Ingrid

28

8

4-6.sept

Telttur

Merdø

Jens, Terri, Agnar

47

9

25-27. sept

Høsttur

Hengeltjørnloftet

Irene, Agnar

16

10

18.okt

Grottetur

Olandsbu

Jens Dahlum

0

11

10.nov

Inneklatring

Birkenlundhallen

Pål Castberg

10

12

16.des

Jul i skogen

Arendal

Jens Dahlum, Terri Jay

30
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Trillegruppa
1

24.sep

Ordinær tur

Gjennestadkjenna

Torunn Sundgot

13

2

08.okt

Ordinær tur

Sentrum-Biejordene-Kirkegården

Torunn Sundgot

29

3

22.okt

Ordinær tur

Hove, Tromøy

Torunn Sundgot

58

4

05.nov

Ordinær tur

Myra-Langsæ-sentrum

Torunn Sundgot

19

5

18.nov

Ordinær tur

Bjørnebo-Longum

Kathrine Landbø Sæther

21

6

02.des

Ordinær tur

Granestua

Torunn Sundgot

36

7

16.des

Ordinær tur

Bjellandstrand Tromøy

Hilde Michaelsen

25
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Seniorgruppa
16.apr
1
30.apr
2
14.mai
3
28.mai
4
11.jun
5
20.aug
6
03.sep
7
17.sep
8
01.okt
9
15.okt
10
29.okt
11

Blåveistur
Utsiktstur
Ordinær tur
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Narturlos
Utsiktstur
Utsiktstur
Ordinær tur
Utsiktstur
Ordinær tur

Gjerstadvannet, Tromøy
Greftadvika, Fevik
Lysløypa, Arendal øst
Storesand, Fevik
Buøya
Langang
Alvkilen, Tromøy
Tysåsen, Fevik
Granestua
Revesand, Tromøy
Ruaker, Hasseltangen
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Ola Jan Prestbakmo
Bjørn Wiik
Arne Lemme
Bjørn Wiik
Arne Lemme
Jens Tore Johnsen
Arne Lemme
Bjørn Wiik
Arne Lemme
Arne Lemme
Bjørn Wiik

0
10
0
13
11
15
8
10
12
18
15
112

Ungdomsgruppa
13-15.feb
1
20-22.feb
2
25-28 juni
3
28-30 aug
4
18-20 sept
5
27-30 sept
6

Granbustøyl-Nutevass
Bjåen-Tjørnbrotbu-Hovden
Austheiene
Skarvann aktivitetspark
Berdalsbu
Store Torungen

T. Jacobsen. A Thorsteinsen
Preben Rasmus Kojan
Preben,Ola,Monica
Tore, Jan, Arne, Kine
Martin Skjulestad
Pål Castberg

8
0
6
13
0
20
47

Tvedestrand og Vegårshei Turlag
1
10.mai
Dagstur
2
10.jun
Dagstur
3
08.jul
Dagstur
4
15.jul
Dagstur
5
29.jul
Dagstur
6
16.aug
Dagstur
7
06.sep
Dagstur
8
02.des
Dagstur

Mjåvasshytta
Slettåsheia, Ubergsmoen
Hantovalen
Normanvik-Langhei
Heirevann, Nesverk (avlyst)
Lyngør Fyr (avlyst)
Kleivann-Vealaus
Hantovalen

Sverre Stiansen
Elisabeth Dawson
Marie Fløystad
Jens Ragnar Larsen

7
13
10
14
0
0
34
30
108

Havrefjell Turlag
1
09.apr
2
26.apr
3
06-07.juni
4
14.jun
5
21.jun
6
16.aug
7
13.sep
8
20.sep
9
27.sep

Påsketuren ved Kleivvann
Hølsknuten
Rødsknuten, Gjerstad
Åsmyrbua
Holmen Gård
Skuggenatten, Treungen
Gjerstadmarsen
Skornetten, Nisedal
Drivheia rundt

Tone Ellingsen
Jekke Liby
Jekke Liby, Per Urfjell
Astrid Haugenes
Haldis Lanndsverk, J Axelsen
U Hansen, S Svalaskog
Jekke Liby
U Hansen, S Svalaskog
K Dalane, A G Østerholt

Skitur
Skitur
Basecamp
Padle,klatre
Topptur
Newtoncamp

Skitur
Fottur
Overnating
Historie
Blomstertur
Topptur
Fottur
Topptur
Fottur
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Arne Skaali, Thorleiuf Skaali
Eva Vågsmyr Kristensen

120
70
23
59
35
18
112
10
100
547

