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KAJAKKTUR RISØR-KRAGERØ
16. juni 3 dager kajakktur

Tre dagers kajakktur med AAT Fjellsport og Arendal Kajak-
klubb.

Vi padler fra Risør til Kragerø og overnatter i telt underveis.

TRUGETUR TIL SKARSVASSBU
25. mars 2 dager trugetur

Opplev Austheiene vinterstid på en helt spesiell måte!

Vi går fra Øvre Ramse i Tovdal til Skarsvassbu på lørdagen 
hvor vi overnatter til søndagen. Avhengig av forholdene går 
vi noe kortere turer med utganspunkt fra Skarsvassbu lørdag 
og søndag.

Turen er beregnet for truge-nybegynnere.

SOMMERTUR TIL SPITERSTULEN
25. juli 6 dager fottur

Fjellsportgruppa arrangerer for 5. gang fellestur til Jotunhei-
men. Turen er basert på selvkostprinsippet, vi overnatter i lav-
vo og telt og samles rundt bålet til felles middag på kvelden. 

Med Spiterstulen som utgangspunkt kan vi få med oss både 
Galdhøpiggen og Glittertind men også en bretur i den spek-
takulære ”Eventyrisen”.

MED PULK OG TELT I AUSTHEIENE
21. april 3 dager skitur

Telttur fra Bjørnevasshytta til Kaldseggji med toppturer lør-
dag og søndag. Langtur til Urdenosi lørdagen og en kortere 
topptur på vei hjem, gjerne Spafjell.

Å dra pulk til teltplassen er lettvint og greit, så har man med 
en liten dagstursekk for toppturene. Vinterfjellet i april er flott 
med lange dager og ypperlig for behagelig teltliv.

TELT- OG TOPPTUR - FLISEGGI I TELEMARK
11. august 3 dager fottur

Vi går et stykke inn i fjellet på fredag og etablerer en ”base-
camp”.

Lørdag går vi opp på Fliseggi (1630 moh.) og eventuelt Stokk-
holmen på søndag. Dette er de høyeste fjellene i området.

DAGSTUR - HJASUFSKNATTEN I NISSEDAL
14. mai dagstur fottur

En dagstur over ett av de mange fine svafjellene og ”knatte-
ne” i Nissedal.

Hjasufsknatten gir vidt utsyn i alle retninger, og i klarvær er 
det mulig å se blant annet Gaustatoppen.

Hvis værforholdene er bedre lørdagen kan vi godt flytte 
turen.

SOMMERVANDRING I SIRDALSHEIENE
23. august 5 dager fottur

Årets sommerfjelltur går hovedsaklig i nordre deler av 
Sirdalsheiene, til dels overlappende med vestre deler av 
Setesdals vestheier.

Vilt og vakkert i vest er stikkord som er passende for den-
ne regionen. Jo lenger vest man kommer, desto villere blir 
naturen. Mye fjell med relativt skrinn vegetasjon med lyng 
og gressflekker innimellom, kombinert med bekker, elver og 
fjellvann er typisk for denne regionen.

TELTTUR I AUSTHEIENE
9. juni 3 dager fottur

Har lagt opp til en middels krevende tur i skikkelig villmark, 
med teltslagning, matlaging på bål (om forsvarlig) og primus 
og kos utover kveldene.

Dette er en rundtur som starter i Øvre Tovdal. Passerer Rju-
kanfossen som er litt av et syn om vannføringen er god. Forbi 
gamle setrer, over Furebuheii, inn på T-merket sti Granbu-
støyl-Grunnetjørnsbu, vestsiden av Rukkevatn og tilbake til 
bilene.

VIA FERRATA - 
LØFJELL OG STRAUMSFJELL I VALLE

16. september 2 dager klatretur

Vær med på en hyggelig og sosial helg med masse nydelig 
kvalitetsklatring!

Vi går den nye Via Ferrata stigen opp Løfjellet i Brokke på 
Lørdagen og overnatter i telt/lavo ved Helle Camping. 
Søndagen går vi Via Ferrata stigen på Straumsfjellet, som er 
hele 1,5km lang og 600m høyt.

ADVENTTUR TIL MJÅVASSHYTTA
2. desember 2 dager ski / fot

Første helgen i advent tar vi med oss pinnekjøtt over heia 
og lager en hyggelig sammenkomst på koselige Mjåvass-
hytta.

Forhåpentligvis skinner fullmånen og viser frem hvit 
fjellheim i begynnelsen av mørketida. Om vi går til fots 
eller på ski avgjør føret - det er litt av spenningen på denne 
årstiden!

DAGSTUR - UT I DET BLÅ
12. november dagstur fottur

Tradisjonen tro tar vi en blåtur mot slutten av året. Hvor? 
Det er en overraskelse! Årets siste dagstur med Fjellsport-
gruppa!

Oppdateringer kommer når turen nærmer seg...

8. september 3 dager fottur

Denne helgen besøker vi to av de sørligste hyttene våre i 
Austheiene.

HØSTTUR TIL SKARSVASSBU
OG GRUNNETJØRNSBU



DNT FJELLSPORT AUST-AGDER

- eller Fjellsportgruppa som den også kalles - er en frivil-
lig drevet undergruppe av Aust-Agder Turistforening.

Fjellsportgruppa er for deg som søker et litt mer utfor-
drende friluftsliv i lag med flere turvenner. Finn en tur du 

liker og meld deg på - vi ønsker å ha deg med på tur!

HVOR KREVENDE ER TURENE?

Du trenger ikke å være ekspert for å være med Fjell-
sportgruppa på tur. Vi beskriver vanskelighetsgraden på 
alle turene, så du selv kan velge hvor krevende turer du 

ønsker å være med på.

ENKEL   

MIDDELS   

KREVENDE   

SVÆRT KREVENDE   
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hold deg oppdatert:

aat.dntfjellsport.no

https://www.facebook.com/fjellsportgruppa/
https://www.instagram.com/aatfjellsport/
https://plus.google.com/114441032765556570060/videos
https://aat.dntfjellsport.no/nyhetsbrev/
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