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3. STYRETS ÅRSBERETNING 2008
Årsmøte 2008
Leder i foreningen Svein Hjorth-Olsen ønsket velkommen til det 94. årsmøte og nevnte
spesielt at dette var første årsmøte for foreningens nye daglige leder, - Eivind Berg. Videre ga
han en kort oversikt over foreningens virksomhet i 2007. I den forbindelse rettet han en stor
takk til alle de som har lagt ned en stor innsats for foreningen ved ulikt dugnadsarbeid, hjelp
og støtte. Fra forsamlingen ble det rettet en takk til lederen og styret for deres innsats.

Tillitsvalgte 2008:
Styret

Leder:
Svein Hjorth-Olsen
Nestleder:
Torleiv Moseid
Medlemmer: Ingrid Henrichsen
Anne-Gro Gangenes
Ingebjørg Svenningsen
Varamedl.: Olav Flaten
Simen Slotta
Hanne Britt Lunden
Ingeborg Lobben Gjennestad

Rådet

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

Valgkomite

Leder:
Roar Sommerset
Medlemmer: Torstein Olsen

Gruppene
Ruslegruppa

Ansvarlig:
Dag Pettersen
Medlemmer: Kjell Woxmyhr, Gunnar Dag Tørå, Rolf B. Johansen,
Hanne Britt Lunden, Siri Bruun

Turgruppa

Ansvarlig:
Kåre Mogstad
Medlemmer: Ingeborg Lobben Gjennestad, Olav Flaten

Fjellsportgruppa

Leder:
Siv-Lene Gangenes Skar
Medlemmer: Frode Gorseth, Jostein Aalvik, Einar Lieng, Dagfinn
Hjemås

Ungdomsgruppa

Ansvarlig:
Håkon Eugen Gustavsen
Medlemmer: Arne Reily Thorstensen, Tore Buer Christensen, Olaf
Martin Skjulestad, Einar Lieng, Jan Nykvist, Ingrid
Sandbu Eskilt, Per Olav Brøndbo, Sidsel Ellingsen,
Preben Rasmus Kojan, Tom Jacobsen, Torun Eriksen
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Barnas Turlag

Leder:
Jens Dahlum
Medlemmer: Agnar Risvik, Terri Jay, Irene Hegge Guttormsen

Seniorgruppa

Leder:
Arne Lemme
Medlemmer: Bjørn Wiik, Tor Vik, Jens Ragnar Larsen.

Hyttetilsyn

Tjørnbrotbu: Håkon Eugen Gustavsen
Berdalsbu:
Arne Leland
Hovstøyl:
Kjell og Gjertrud Sandåker
Torsdalsbu: Kåre B. Olsen, Tor og Wenche Vik
Nystøyl:
Solveig L. Ørum
Nutevasshytta:Sten Arne Andersen og Kurt Nedenes
Granbustøyl: Jan Nykvist
Hengeltj.loft: Roald Knutsen og Svein Madsen
Mjåvasshytta: Egil Bjørnebakk
Grunnetj.bu: Walter Pedersen
Skarsvassbu: Øystein Gundersen, Willy Torfinn Ødegård, Tore Olsen
Olandsbu:
Kåre B. Olsen og Tor Vik
Torungen:
Knut Mørland, Torleiv Moseid

Hytteinspektør

Olaf Martin Skjulestad

Løypeansvarlige

Leder:
Administrasjon AOT
Medlemmer: Arne Reily Thorstensen, Ingeborg. L. Gjennestad,
Thorleif Gjennestad, Carl Chr. Bachke, Arne Leland,
Einar Skarpeid, Kjell Sandåker, Tor Vik, Kåre Bjørn
Olsen, Jens Ragnar Larsen, Jon Bjarne Johnsen, Jan
Nykvist, Torfinn Straume, Reidun Nygård, Øystein
Henningsen, Torstein Olsen, Astrid Gissinger, Rune
Solhøi, Roald W. Knutsen, Erling Steen, Walter
Pedersen, Øystein Gundersen, Sophia Myhren, Tore
Olsen

Redaksjon blad

Leder:
Eivind Berg
Medlemmer: Anne Helene Lieng, Anne-Gro Gangenes, Helge Ove
Tveiten,

Redaksjon turbok

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

Beredskapskomité Leder:
Tore Buer Kristensen
Medlemmer: 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
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vara styret:
div verv:

Sondre Svalastog, Gerd Sørum,
Anne Marie Gryting, Stein Skåli, Lars Lindstøl, Truls
Marthinsen

Transport til hyttene
Vi har et godt samarbeid med flere fastboende på bygdene. Disse benytter vi vesentlig til
transportoppdrag, men også noen flere funksjoner. 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 og kvister vinterløype mellom Tjørnbrotbu
og Bjørnevasshytta.
Til Hovstøyl benytter vi Torgeir Lien i Kleivgrend. Han kjører også ved behov vinterstid til
Torsdalsbu.
Til Nystøyl, Nutevasshytta og Granbustøyl kjører Leiv Birger Tovslid i Birtedalen. Han tar
også ned sengetøy og vasker det på gården.
Kjetil Olstad på Austenå i Tovdal kjører til Grunnetjørnsbu, og Børulf Ramse til Skarsvassbu.
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Medlemsoversikt
I 2008 har vi hatt en økning på 234 medlemmer, fra 2937 i 2007 til 3171 i 2008. Det er en
økning på 8,0 %. Det kan nevnes at DNT samlet har hatt en økning på 3,6 %.i samme periode.
Fra 2005 til 2008 har vi hatt en økning på 14,8 %.
I AOT fordeler endringene seg slik de siste fire årene.

Hovedmedlemmer
Student/ungdom
Skoleungdom
Honnørmedlemmer
Husstandsmedlemmer
Barn
Livsvarige
Totalt

2005
1494
81
110
243
586
209
39
2762

2006
1509
88
124
252
604
233
39
2849

2007
1552
80
146
260
630
232
37
2937

2008
1667
97
164
275
664
266
38
3171

Endring
115
17
18
15
34
34
1
234

Hyttene:
Tjørnbrotbu
Ordinært tilsyn.
Berdalsbu
På Berdalsbu har det blitt skiftet ventil på anneks, beiset utvendig (bla bod), malt kjøkkenkrok
hovedhytte, pusset og malt pipe hovedhytte.
Løypen fra Berdalsbru til Berdalsbu er vedlikeholdt av tilsyn
Hovstøyl
På Hovstøyl har det i år først og fremst vært ordinært tilsyn.
All ved til hytta har blitt hugd av tilsynet
Løypen fra Hovstøyl til Nos er vedlikeholdt av tilsyn.
Torsdalsbu
På Torsdalsbu er nå vaskerommet gjort ferdig.
All ved til hytten har blitt hugd av tilsynet
Løypen fra Torsdalsbu til Hovstøyl er vedlikeholdt og oppjustert av tilsyn.
Nystøyl
På Nystøyl har det kommet nye madrasser i mange av sengene og Barnas fjellbibliotek er
kommet på plass også her. Utover dette har det vært ordinært tilsyn.
Nutevasshytta
Ordinært tilsyn.
Granbustøyl
På Granbustøyl har det på sørsiden av hovedhytten blitt montert to nye fundamenter, og
hytten har blitt jekket og tilpasset disse. Den nye utedoen er ferdig snekret. Løse plater og
isolasjon under hovedhytten har blitt fikset.
Løypen fra Birte - Granbustøyl til Nutevass er vedlikeholdt og oppjustert av tilsyn.
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Hengeltjørnloftet
På Hengeltjørnloftet har vinduer og dører på vest og øst-vegg blitt beiset. Det har også
kommet nytt gassapparat med flaske i andre etasje.
Tilsynet har også vedlikehold løyper tilknyttet hytten.
Mjåvasshytta
På Mjåvasshytta har stolputer og sofaputer blitt trukket om.
All ved til hytten har blitt hugd av tilsynet.
Grunnetjørnsbu
På Grunnetjørnsbu har verandaplatting og benk blitt oljet. Kratt rundt hytten har blitt ryddet,
vinduer kittet og malt. Doble vinduer skrapt og beiset innvendig. Utført vedlikeholdsmessig
maling på bod.
Skarsvassbu
Ordinært tilsyn.
Olandsbu
Ordinært tilsyn.
All ved til hytten har blitt hugd av tilsynet
Tilsynet har også vedlikehold løyper tilknyttet hytten.
Store Torungen
Her er det påbegynt nytt gulv i naustet, dette vil bli ferdigstilt i 2009. Utover dette har det
først og fremst vært ordinært tilsyn/vedlikehold på Store Torungen i 2008. Det har også vært
ryddet stier og blitt fjernet kratt for å øke tilgjengeligheten.
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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
(muligens noen gang, men her mangler vi digital statistikk) 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 inneværende år.

Hytte

2007
2007
Overnatt. Dagsb.

2007
2008
2008
Tot. Overnatt. Dagsb.

2008
Tot.

Endring Endring Endring
Overnatt. Dagsb.
Tot.

Tjørnbrotbu

544

144

688

724

209

933

180

65

245

Berdalsbu

505

17

522

440

29

469

-65

12

-53

Hovstøyl

219

2

221

210

5

215

-9

3

-6

Torsdalsbu

100

2

102

112

4

116

12

2

14

Nystøyl

154

2

156

114

5

119

-40

3

-37

Nutevasshytta

129

6

135

117

20

137

-12

14

2

Granbustøyl

111

6

117

172

25

197

61

19

80

Hengeltjørn

59

10

69

76

9

85

17

-1

16

Mjåvasshytta

302

97

399

371

54

425

69

-43

26

Grunnetjørnsbu

100

3

103

123

12

135

23

9

32

Skarsvassbu

127

9

136

145

23

168

18

14

32

Olandsbu

31

27

58

12

60

72

-19

33

14

Store Torungen

530

16

546

924

11

935

394

-5

389

ALLE HYTTENE 2911

341

3252

3540

466

4006

629

125

754
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Natur og miljø
Rovviltutvalget:

Daglig leder har vært representant i dette utvalget 2008.

Naturlos:

Naturlosopplegget i 2008 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 Tirsdagsturene, Turgruppa, Seniorgruppa og
Havrefjell Turlag som markedsføres her. Naturlosprogrammet
inneholder bare dagsturer.

Fiske i heiene:

Vi selger fiskekort for Fyresdal kommune for de områdene i kommunen
som ligger under felles fiskekortordning. Vi får 10 % av dette salget.

Økonomi
Inntektene for 2008 ble bedre enn fjoråret og budsjett. Disse tallene skyldes i hovedsak at
Torungen nå er blitt en del av vårt regnskap, men vi har også hatt en positiv økning på hyttene
i fjellet (ca 28.000). Dette til tross for at vi i år har betalt 8 % mva på losji. Særdeles gledelig
også å se den betydelig økningen i nye medlemmer. Vi ligger langt over gjennomsnitt i DNT
og kan vise til en økning på 14,8 % økning siden 2005. 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 er mer enn
doblet. Annonseinntektene er også økt fra 5.000 i 2007 til 46.000 i 2008. Salget på kontoret
har også økt betraktelig i 2008 og gitt oss et overskudd på ca 25.000. Årsresultatet ble på
kr 142 834. Da er det utgiftsført kr. 25.000 til oppgradering av løypenettet i myrområdene og
inngår i posten for kortsiktig gjeld. I 2008 er det overført kr 50.324 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 2008 økt med 8 %, til 3171 medlemmer. Kontingentinntekter er økt fra
745.468 i 2007 til 806.741 i 2008. En økning på 61.273.
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.
Det har i 2008 vært en forsiktig utvidelse av varelageret med spesielt profilerte tur-og DNTprodukter.

MVA-pliktig
Foreningen er pr. 1.1.2008 blitt mva pliktig på losjidelen med 8%. Det betyr samtidig at
kostnadene direkte relatert til hyttene har blitt gjenstand for merverdiavgiftsrefusjon.
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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 er ønskelig å sette i gang utbygging
av gapahuk/er og basecamp i 2009.
AOT 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
Tord Haakon Berge har vært ferievikar i 2008. Åpningstider har vært mandag-fredag kl 1015. Inneværende år har vi hatt god hjelp av vår nye medarbeider Ingrid Christensen
Våre lokaler
I 2008 har vi kjøpt multimedia-skjermer som er plassert i vinduet og inne på servicekontoret.
Dette har gjort at vi får vist frem Austheiene på en ekstra fin måte. Spesielt på kveldstid har
vinduene til AOT blitt et populært stoppested for mange. Nesten all innredning til lokalene
har vært gitt av lokalt næringsliv og blitt ytterligere supplert i 2008 med nytt kartbord,
møtebord og nye skrivepulter. Det er også en egen pc til bruk for kundene.

Kjøp av Hengeltjørnloftet
Hengeltjørnloftet har i mange år vært en naturlig del av løypenettet til AOT, uten at denne
hytten har vært i AOTs eie. Da eier og dugnadsmann Roald W Knutsen i 2007 gav uttrykk for
at han ønsket en avklaring rundt hyttens fremtid i AOT nettet, var det naturlig for Styret å
vurdere denne hyttens potensial på nytt. Styreleder, daglig leder, leder for Barnas turlag og
leder av Ungdomsgruppa har hatt mange befaringer i dette området i 2008. Hyttens
beliggenhet i vakker natur, lette adkomst og mulighet for å bygge opp et basecamp område i
dens umiddelbare nærhet har ført til at Styret og Rådet enstemmig har vedtatt et kjøp. Kjøpet
forutsetter at finansieringen er sikret.
Styret mener denne hytten kan være spesielt velegnet for barnefamilier, ungdom og seniorer
med sin lette tilgjengelighet.

Lyngør fyr
DNT har i flere år uttrykt et ønske om å styrke de kystnære aktivitetene. AOT har som sin
strategi å skape et hyttenett langs kysten, Kystled. Torungen Fyr har vært med på å styrke
varemerket AOT og har alt rukket å bli AOTs mest besøkte hytte. Styret har, basert på
suksessen på Torungen, bestemt seg for å videreføre arbeidet med fyr som
turistforeningshytter. Det har blitt jobbet hardt og lenge for å sikre seg Lyngør Fyr som en ny
AOT/DNT-hytte.

Turbok for Aust-Agder
Arbeidet med en turbok godt i gang. Det er tenkt at boken skal inneholde turer fra hele AustAgder 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. Boken planlegges finansiert av det lokale næringslivet.
Boken ønskes ferdigstilt i 2010. Redaksjon består av 10 personer og ledes av Dag Pettersen
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Lommekjent
Telefonkatalogen ”Ditt distrikt” har for andre året på rad gitt ut en liten brosjyre sammen med
AOT, der en finner poster til fire turløyper i nærområdet. Dette ble riktig populært i 2007 og
konkurransen fortsatte i 2008. De som finner alle de sju postene, får et ”Lommekjent”-merke,
og alle som finner fire poster, er med i trekningen av turutstyr til kr 10.000. Dette prosjektet
blir i sin helhet betalt av Ditt distrikt.
Brosjyre over sommertilbud til barn og unge i Arendal
Arendal kommune har laget en brosjyre i samarbeid med flere lag og foreninger, deriblant
AOT. 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.
Daglig leder har deltatt på følgende
Landsmøte i Drammen, Strategimøte for ”Kom deg ut dagen”. Gjentatte møter i samtlige
undergrupper. De fleste stand i foreningens regi, merke - vardekurs og Ambassadør Nærmiljølederkurs.. Planleggingsmøter med samarbeidspartnere, styremøter og møter i DNTs
sentralledd.
Styreleder
Styreleder har i 2008 vært særdeles aktiv i foreningen. Dette har vært innenfor strategisk
arbeid, drift av foreningen, og deltakelse ved diverse arrangementer. Styreleder har brukt
betydelig tid overfor Redningsselskapet og Kystverket for å sikre Lyngør Fyr som en ny
AOT/DNT- hytte, som og vil bli innlemmet i Kystleden. Avtalen mellom Kystverket og AOT
vil sikre allmennhetens tilgang til fyret.
Tilsynsmøte
Det har vært to møter med hyttetilsynsfolkene på Sjøloftet i 2008, et på våren og et på høsten.
Det skal holdes nytt tilsynsmøte våren 2009
Medlemsmøter
Det har vært avholdt to medlemsmøter i 2008. 6 november var det åpent medlemsmøte foran
lokalene til AOT der aktivitetsansvarlig i programserien 71grader Nord Jan Fasting holdt
foredrag, foreningen hadde også basecamp med klatrevegg, baking av pinnebrød og
matservering fra åpen ild. 26 november hadde AOT og Austegdelaget et fellesarrangement
der Henning Solheim holdt et strålende foredrag om sine reiser i Nepal og Bhutan. I alt samlet
disse møtene ca 270 personer.
Rådet
Rådet har hatt et møte i år for å vurdere kjøp av Hengeltjørnloftet og for orientering om
mulige planer for Lyngør Fyr. Rådets leder har fulgt styrets og foreningens aktiviteter
gjennom styrets sakslister og referater, og har ingen merknader til driften.
Landsmøte
Daglig leder Eivind Berg og Leder av Ungdomsgruppa Haakon Gustavsen deltok på DNTs
landsmøte i Drammen 12.-15. juni 2008
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Stand
I tillegg til de planlagte turer og aktiviteter i gruppenes regi, har foreningen deltatt på en rekke
arrangementer og stand. Her kan nevnes:
-

Fevik Dagen. Her deltok vi med klatrevegg og ungdomslederene Sidsel
Ellingsen og Per Olav Brøndbo

-

Canal Street (Barne Street) Her stilte vi med stor stand i 3 dager. Følgende
deltok: Agnar Risvik, Arne Thorsteinsen, Jan Nykvist, Martin Skjulestad,
Preben Kojan, Tore Buer Christensen, Einar Lieng, Torleiv Moseid, Sidsel
Ellingsen, Ingrid Sandbu Eskilt, Andre, Per Olav Brøndbo, Eivind Berg

-

Stor Stand på Trebåtfestiavlen i Risør. I alt mer enn 20 dagsverk ble lagt ned
over 3 dager. Følgende deltok: Torleiv Moseid, Jens Dahlum, Eivind Berg,
Martin Skjulestad, Jan Nykvist, Arne Thorsteinsen, Torun Eriksen, Odd Anders
Skjulestad

-

Frivillighetsdagen i Arendal. Her deltok vi også med stor utendørs stand.
Følgende deltok: Jens Dahlum, Agnar Risvik, Eivind Berg, Ingrid Christensen,
Siv-Lene Gangenes, Håkon Gustavsen, Tore Buer Christensen, Ingrid Sandbu
Eskilt

Fellesturer/aktiviteter/Kurs/Stand
Det var planlagt 85 forskjellige aktiviteter/turer/kurs/stand i 2008, 72 ble gjennomført og er
fordelt slik på gruppene: Nytt av året er planlagte turer for ungdom og senior.
Aktivitet
Turgruppa
Fjellsportgruppa
Barnas Turlag
Ruslegruppa
Ungdomsgruppa
Seniorgruppa
Havrefjell Turlag
Stand (målt i dager)
Kurs
Medlemsmøter
(AOT)

Gjennomført
2007
8
10
5
11
1
0
8

Planlagt
2008
9
12
5
9
16
14
9
7
2
2
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Gjennomført
2008
5
10
5
9
7
14
9
8
2
3

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

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
2007
Turgruppa
3
Fjellsportgruppa
4
Barnas Turlag
5
Ruslegruppa
6
Ungdomsgruppa
16
Seniorgruppa
4
Havrefjell Turlag
11
Valgkomité
3
Styret AOT m/vara
9
Rådet
6
Løypekomite
2
Austheiene
4
Faddere til løyper
11
Turbok redaksjon
17 (skribenter)
Naturlos
1
Komite turkart Austheiene
3
Hytteinspektør
Beredskapskomite
TOT
105

2008
3
5
5
6
12
4
11
2
9
6
(administrasjon) 0
4
24
10 (redaksjon)
1
(ikke aktiv) 3
1
9
118

Differanse 2007-2008
0
1
0
0
-4
0
0
-1
0
0
-2
0
13
-7
0
0
1
9
10

Austheiene
Det er utgitt et nummer av bladet i 2008.
Redaksjonskomite: Anne Helene Lieng, Anne-Gro Gangenes, Helge Ove Tveiten, Eivind
Berg. AOT har fulgt opp den nye profilen fra DNT i siste utgave av bladet.
Web-sidene
AOTs nettsider ligger under DNTs portal og driftes av daglig leder. Fjellsportgruppas sider
driftes av Frode Gorseth. Havrefjell Turlag administrerer selv sin side. Nettsiden til AOT ble i
2008 ytterligere oppjustert på informasjon, bilder, undergrupper og artikler og har nå fått en
mer endelig form. Besøkstallene har vært stigende. Siste år har det vært ca 20425 besøk og
130186 sidevisninger på våre websider.
Frifond midler
FRIFOND-midler gjennom DNT er midler fra Kulturdepartementet og er øremerket til
aktiviteter for barn og ungdom. I 2008 mottok AOT kr. 101.783,-. Av disse midlene er kr
5.000 overført til Havrefjell Turlag.
Hyttevakt Tjørnbrotbu
I 2008 hadde vi hyttevakter på Tjørnbrotbu i påska. Julie Ørum var der for 12. år på rad.
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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 2008.
Havrefjell Turlag
Årsmøtet ble holdt 30. januar på Holmen Gård. Jon Ingebretsen og Thorbjørn Solberg fra
Telemark Turistforening tok oss i ord og bilder med på et streiftog i Telemarksnaturen.
Evaluering
Foreningen har hatt et spennende år med mange arrangementer og en formidabel
medlemsvekst på 8 % mot landsgjennomsnittet på 3,6%. I perioden 2005-2008 har vi hatt en
medlemsvekst på 14,8 %. Flyttingen av kontoret til Arendal sentrum har ført til økt
oppmerksomhet og økt aktivitet både på kontoret og i undergruppene. Kontoret på
Langbryggen har blitt et populært tilholdssted både for nye og gamle medlemmer, og
rekrutterer mange frivillige til vår forening. Vi er godt fornøyd så langt. Foreningens økte
satsing på stand har gitt oss mye oppmerksomhet og omtale.
Vårt lokallag Havrefjell går bra. Styret i Havrefjell med sine tillitsvalgt gjøre en flott jobb.
Regnskapet for 2008 viser et overskudd. Dette gir oss muligheter til fortsatt å øke
aktivitetsnivået. De nystartede gruppene for ungdommer og seniorer kan vise til en positiv
utvikling i 2008. Utviklingen i 2008 gir foreningen mulighet til å oppgradere løypenettet på
steder med store myr-områder. Det vil her bli lagt ut gangbaner for å heve standarden på
løypene. Store Torungen skaper også mye positiv omtale for foreningen. Styret vil fortsatt
jobbe med å sikre de kystnære områdene for allmennheten.
Styret vil til slutt takke alle våre bidragsytere for en flott innsats i 2008. Vi er meget
takknemlig for den støtten vi får fra blant annet kommunene og våre annonsører.

Arendal 19.03.09

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 2008 har AOT prøvd seg på en ny ordning 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 løypen inn til hytta, men vi har også en mengde frivillige som gjør en
innsats på definerte løypestrekk. Dette har medført at vi i 2008 har fått en betydelig
standardheving på store deler av vårt løypenett. Men vi er ikke i mål. AOT 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 2008
Bjåen -Tjørnbrotbu
Her har foreningen vært i kontakt med Bjåen fjellstue som nå vil ordne en større parkering på
Fjellstuen slik at løypen kan starte fra Bjåen. Dette vil forenkle parkeringen 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.
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. Bakke gjort vedlikeholdsarbeid på
løypen.
Bjørnevann – Hovstøyl
Kjell Sandåker har ryddet og re-merket den eksisterende ruta fra Hovstøyl og nordover til
Gulborgstøylen (ca halvveis mot Bjørnevann) i juni 2007. I 2008 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.
Torsdalsbu – Hovstøyl
Kåre B Olsen og Tor Vik har re-merket, utført betydelig rydding og foretatt småjusteringer på
ruta over Himmelkvævristene i 2007. Dette arbeidet har blitt videreført i 2008, og vi har nå
fått en fantastisk flott trase direkte i terrenget ned til Torsdalsbu, uten at man må ta veien om
dammen.
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Torsdalsbu – Nystøyl
Dette strekket har fått en betydelig oppgradering i 2008. AOT hadde merke og varde kurs 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 streket, rekkverket som nå er satt opp har bedret sikkerheten betraktelig.
Nutevasshytta - Granbustøyl
Jan Nykvist har re-merket og ryddet deler av dette strekket slik at det nå lettere å finne frem,
men her gjenstår det et stort arbeid med rydding og tilrettelegging av løypen.
Granbustøyl – Birte
Jan Nykvist har re-merket dette strekket slik at det nå er greit å finne frem, men her gjenstår
en del rydding og tilrettelegging av løypen.
Vindilhytta - Granbustøl
Jan Nykvist har re-merket og ryddet deler av dette strekket slik at det nå greit å finne frem,
her gjenstår enda en del arbeid før løypen har den ønskede standard.
Grunnetjørnsbu – Vindilhytta
Her har Erling Steen lagt ned et betydelig arbeid i 2008 med rydding og re-merking, Strekket
er ikke helt ferdig, men har fått en vesentlig forbedring.
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LØYPEPLAN AUSTHEIENE 2009 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 jevnlig gå gjennom sitt strekk og re-merke, rydde og sette opp
varder når dette trengs. I 2008 har vi økt fra 11 til 24 faste faddere på våre løyper, vi mangler
nå kun faste faddere til fire 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 2009 vil
det bli avsatt midler til ytterligere utbedringer av våre løyper. Strekket Birte – Granbustøyl og
Torsdalsbu – Nystøyl vil, om vi får det godkjent, bli utstyrt med gangbaner i noen av de
verste myrene.
Det vil holder merke- og vardekurs 28.-30. aug. 2009. Sverre Fiskaa blir kursleder.

RUSLEGRUPPA - RAPPORT FOR 2008

Vedlegg 3

I 2008 er det 11 år siden vi startet gruppa. Vi hatt over 200 deltakere med oss 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 etc. stadig arrangerer ”rusleturer”. Vi kan
ikke huske at det ordet var så flittig i bruk for 11 år siden, så noen spor har vi satt. Vi har
funnet vår form og 25 deltager i snitt er greit
De andre turene er en blanding av turer vi har hatt før og noen nye. På våren var vi på
Sandøya, Gjervoldsøy, Gjennestadkjenna, Fevik og Dømmesmoen, På høsten gikk turene til
Nedenes, Stuenes, Granestua og Hove. 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!
Dag Pettersen leder Ruslegruppa
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FJELLSPORTGRUPPA - RAPPORT FOR 2008

Vedlegg 4

1. TURER (se fullstendige referater på vår hjemmeside http://www.dntfjellsport.no/arendal/).
Årets første tur ble på ski 19. - 20. januar og gikk fra Hovden til Tjørnbrotbu. Da det var
meldt storm stilte 4 av 7 påmeldte på Harebakken lørdag morgen. Etter ankomst Hovden gikk
turen mot hytta i godt merkede løyper tross snø og vind. Siste biten ble navigert med GPS.
Enda mer snø på returen søndag, men ingen problemer.
Skitur Ljosland, Lakkenstua, Josephsbu og tilbake 15. - 17. februar med 8 deltakere, alle med
høye ambisjoner om å rekke oppom et par småtopper på vei mot Gaukhei. Småtoppene ble
droppet og Gaukhei endret til Josephsbu, men turen ble gjennomført i fin stil og returen på
søndag gikk som en vind (medvind).
Skitur i Vestheiene 7. - 9. mars med 5 deltakere. Turkoordinator hadde på forhånd reklamert
med "Skitur i et av de fineste fjellpartiene i nedre vesthei. Vi har som mål å komme opp på
Skammevarden på 1.418 moh." noe som særlig grunnet været med snø og nullføre ikke ble
helt som planlagt. Start fra Berg i Valle til Stavskar, derfra videre til Bossbu for overnatting.
Lørdag videre til Svartenut i motvind og snødrev og søndag i medvind tilbake til Berg.
Sykkeltur til Olandsbu 13. april i regi av ”Tustelauget”(en ytterst uoffisiell del av
Fjellsportgruppa). Turen startet med et kort årsmøte før avgang fra Harebakken og fortsatte
mot Tveiten, Lyngroth og videre mot Heldal hvor deltagerene møtte regn og siden sludd. Siste
biten mot Olandsbu måtte gå til fots da det lå en del snø i veien. Returen ble bedre og bedre
og endte med sol.
Skitur Haukeliseter - Hellevassbu 25. - 27. april med 8 deltakere. Denne turen vil nok gå inn i
Fjellsportgruppas historiebøker som et godt eksempel på hvordan en tur ikke skal
gjennomføres. Vel gikk fredagens tur til Haukeliseter greit, men på grunn av at deltakerene
gikk mot Hellevassbu i to grupper, den ene tidligere enn den andre og da første gruppe gikk
feil så de ikke noe til hverandre underveis. Dårlig vær og dårlig mobildekning gjorde at
gruppene snudde og dro hjem lørdag.
Padletur 31. mai - 1. juni med 7 deltakere. I motsetning til tidligere års kombinerte
klatre/padletur ble det i år en ren padletur med utgangspunkt Skarvann ved Risør. Turen ble
på hele 30 km padling/bæring og eneste minus var myggen på lørdagskvelden.
Klatretur til Hægefjell i Nissedal 28. - 29. juni. Dessverre bare 2 deltakere til tross for bra
vær og mye knott. Det ble en fin tur opp Via Lara som er Hægefjells ”begynnerrute” og så
retur på sti på nordsiden av fjellet.
Sommertur til Leirvassbu i Jotunheimen 13. - 17. august med 12 deltakere. Avreise med
minibuss fra Harebakken tirsdag ettermiddag, overnatting på Gjendesheim og så ankomst
Leirvassbu ved lunsjtider onsdag. Opp med teltene, lunsj og så ut på tur. Dagene gikk med
tåke, sludd, snø og sol, men fine turer, 11 topper over 2000 meter og dessverre litt langt å
kjøre.
Ryfylketur 26. - 28. september med 4 deltakere. Turen startet fredag kveld og med
overnatting i hytte på Haugen Camping i Sirdal. Så til Hunnedalen der en sykkel ble satt av
før turen mot Sandvatn startet. Herfra videre i regn til Langavatn der kvelden gikk med god
mat og klestørk. Søndag til Blåfjellenden der det ble lunsj og så tilbake til Hunnedalen og
bilen.
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”TTT - Tustelauget Trør Til” den 19. oktober med rappellering og tur til Bleshelleren i
Froland der ettermiddagen gikk med bål, ymse bålmat, kaffe og feilernæring. 12 deltakere, så
medlemstallet i lauget øker stadig.
Ut i det blå 2. november gikk til Rossefjellet i Reddal med 18 deltakere og en hund.
Det var også planlagt tur Berdalen - Berdalsbu - Tjørnbrotbu - Hovden 10. - 12. oktober, men
denne ble avlyst grunnet for få påmeldte.
2. ÅRSMØTE
Årsmøte 11. januar på Sjøloftet med 15 fremmøtte medlemmer. Etter ordinære årsmøtesaker
ble følgende personer valgt inn i styret:
Leder: Siv-Lene Gangenes Skar (Rune Solhøi går ut etter 3 år som leder)
Kasserer og sekretær: Jostein Aalvik (gjenvalg)
Webansvarlig: Frode Gorseth (gjenvalg)
Styremedlemmer: Dagfinn Hjemås (gjenvalg) og Einar Lieng (ny)
Som avslutning viste Geir Køien lysbilder fra sin tur til Elbrus.
3. STYREMØTER
Vi har avholdt 3 styremøter: 30. januar, 5. mai og 27. oktober.
4. MEDLEMSMØTER
Vi avholdt medlemsmøte 17. juni der hovedtema var informasjon om sommerturen til
Leirvassbu i Jotunheimen. Det ble vist bilder fra vårens turer og klatreturen til Nissedal ble
presentert. Rundt 12 deltakere møtte.
Fjellsportgruppa avsluttet sesongen med et vellykket julebord hos Anne Gro Gangenes 13.
desember med 10 deltakere.
5. INNENDØRS KLATRING
I løpet av våren hadde vi 3 klatrekvelder; 12. februar, 4. mars og 1. april, ingen på høsten. Litt
variabelt oppmøte.
6. KURS
Bruk av kart og kompass med teori 19. mai og 4 deltakere, praksis 26. mai med 2 deltakere,
kursleder Einar Lieng.
Brekurs på Folgefonna 18. - 24. juli sammen med Bergen Turlag, 2 deltakere fra DNT
fjellsport Arendal og 13 fra Bergen Turlag.
Ambassadør- og Nærmiljøkurs på Store Torungen 19. - 21.september hvor turledere i
Fjellsport, Barnas turlag og Ungdomsgruppa var prioritert.
7. REPRESENTASJON
Gruppa har ved flere anledninger vært representert, her kan nevnes: Canal Street i juli,
Frivillighetsdagen 1. november, foredraget ved Jan Fasting 6. november.

Desember 2008, Jostein Aalvik
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TURGRUPPA – RAPPORT FOR 2008

Vedlegg 5

Turprogrammet for 2008 inneholdt 9 turer – 2 skiturer og 7 fotturer (hvorav 2 var dagsturer).
Skituren til Granbustøyl og Nutevasshytta i slutten av februar hadde 7 deltakere. Den andre
skituren ble avlyst pga for få påmeldte. Mye dårlig vær i perioden var kanskje hovedårsaken.
Dagsturene er ofte populære, og dagsturen til Tveitli og Høgeli 8. juni samlet hele 50
deltakere. 2 uker seinere gikk 30 turgåere inn til Solberg en regnfull søndag. Dagsturen til
Rjukanfossen måtte avlyses pga manglende bru over Tovdalselva ved Dale.
Sommerens langtur gikk på Hardangervidda-Vest i månedskifte juli/august. De 9 deltakerne
hadde en flott tur i herlig sommervær og flott Vestlandsnatur.
I slutten av august gikk 6 fjellvandrere fra Berdalen til Bjåen.
2 helgeturer i september ble dessverre avlyst.
Vi vil i 2009 prøve å nå enda flere med vårt turtilbud og satser da på noen tematurer (foto og
fiske), lavterskelturer og en vandretur i Danmark. Så får vi se om vi med dette når nye
grupper, for vi ønsker å få flest mulig med oss ut på tur.
Kåre Mogstad ønsker en pause fra turgruppa etter mange års innsats. Vi takker for god
innsats. Ny leder for turgruppa blir Ingeborg Lobben Gjennestad.
Olav Flaten

Ingeborg Lobben Gjennestad

Kåre Mogstad

SENIORGRUPPA – RAPPORT 2008
Vedlegg 6
Noen av våre aktive seniorer har nå startet en Seniorgruppe. Tanken med denne gruppen har
først og fremst vært å arrangere turer i lokalmiljøet på dagtid. Turene startet opp etter påske i
2008 og ble arrangert annenhver torsdag, med unntak av sommerferien. Alle er hjertelig
velkommen til å bli med på disse turene! 11.12.07 ble første møte for Seniorgruppa avholdt i
Røde Kors sine lokaler. 12 senior stilte til møtet og det ble valgt en turlederkomité bestående
av leder Arne Lemme, Tor Vik, Jens Ragnar Larsen og Bjørn Wiik. Disse har planlagt og
gjennomført programmet for 2008
Arne Lemme, Leder Seniorgruppa
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UNGDOMSGRUPPA – RAPPORT 2008

Vedlegg 7

Ungdomsgruppa i AOT har vært lite aktiv de siste årene, men hjemvendte ”gamle krefter”,
foreldre og voksne ledere har i 2008 tatt nye grep og stablet på bena et nytt tilbud for ungdom
i Aust-Agder. Skal en forening eller organisasjon nå ungdom i dag, må tilbudet ha høy
kvalitet. Vi satser på tema- og opplevelsesturer gjennom hele året. Vi tilstreber å gi et
”lavterskeltilbud” når det gjelder nye medlemmer. Det kan være skremmende å oppsøke nye
og ukjente miljøer, bare for å prøve en aktivitet. Når det gjelder AOTs ungdomstilbud, stiller
alle ”med blanke ark”. Som medlem i Ungdomsgruppa i AOT skal man nå kunne prøve ut en
rekke spennende aktiviteter kombinert med flotte naturopplevelser og ulike reisemål.
Pr. 31.12 2007 hadde 16 voksne ledere i Ungdomsgruppa og 20 ungdommer meldt seg som
tur-interesserte. De fleste av disse har i 2008 deltatt på ulike turer i regi av AOT.
Før Jul 2007 fikk kontoret en henvendelse fra en ungdom på 17 år som etterlyste turer for
aldersgruppen 16-19. Charlotte 17 år hadde en lang liste med ungdom som ville på tur. Dette
hadde ledergruppen ikke utelukket, snarere tvert imot. Resultatet er at interessen har økt fra
10 til 20 ungdommer i løpet av 2008
10 turer i 2008 var målsettingen for 13-16åringene. 6-8 turer for 16-19 åringene. Arbeidet
krevde større innsats enn først beregnet, og en del av turene måtte dessverre avlyses. Turene
skal ha minimum 2 ledere på hver tur.
Selv om vi ikke innfridde alle turene som var satt på programmet, har dette året vært et stort
løft for ungdomsarbeidet til AOT, etter mange år uten aktivitet blant ungdom i vår forening.
Vi har fått mange nye ungdommer som gjerne vil på tur, og kompetansen blant lederne
bygges sakte, men sikkert opp.
Organiseringen er slik:
1. Førsteleder har hovedansvaret for alt fra A til Å.
2. Andre leder er assistent til førsteleder.
3. Tredjeleder er ”lærling”.
Leder Håkon Eugen Gustavsen har stått som ansvarlig for gjennomføring av samlinger og
komitemøter.
Bli turleder for ungdom er oppfordringen.
Håkon Eugen Gustavsen, Leder Ungdomsgruppa
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BARNAS TURLAG - RAPPORT 2008

Vedlegg 8

Vi hadde 5 egne arrangementer i Barnas Turlag i løpet av 2008. Totalt deltagerantall 96.
Dette fordelt på 54 barn og 42 voksne. Flere deltok på flere arrangementer.
Følgende turer har vært arrangert:
•
•
•
•
•

Orreleiktur til Mykland
Fisketur til Store Torungen
Kano og Klatretur til Mjåvasshytta
Tur m/mat, til Skarsvassbu
”Jul i Skogen”, fakkeltur i ”Harebakkeskogen”

Følgende hytter ble brukt: Store Torungen, Mjåvasshytta og Skarsvassbu.
Barnas Turlag deltok på ”stand” på følgende arrangementer. Trebåtfestivalen i Risør,
Frivillighetsdagen i Arendal, Canal Street på Bøylefoss, Canal Street i byen, Fevikdagen og
Aktivitetskveld med Jan Fasting uten for AOT’s lokaler. Turledere fra BT deltok også på
Turlederkurset som ble avholdt på Store Torungen.
Alle turer har vært gjennomført uten spesielle hendelser. Vi har kun møtt blide og positive
foreldre og barn. Barnas Turlag har den unike muligheten av å nå både barn som framtidige
turgåere, og de voksne som nye/aktive turgåere. Vi har også sett at foreldre uten turerfaring
føler det trygt å melde seg på turer med BT. Det syns vi er veldig positivt.
All den positive og fin tilbakemelding fra foreldrene som har vært med på turene gir oss
motivasjon og glede til å fortsette i Barnas Turlag.

RÅDET- RAPPORT 2008

Vedlegg 9

Det er avholdt et møte i Rådet i 2008 hvor vi drøftet og støttet kjøp av Hengeltjørnloftet.
Styreformann Svein Hjorth-Olsen har også informert oss om mulig drift av Lyngør fyr,
hvilket vi stiller oss positive til. Rådets leder har fulgt styrets og foreningens aktiviteter
gjennom styrets sakslister og referater, og har ingen merknader til driften. Tre av Rådets
medlemmer har også deltatt på AOTs årlige strategimøte.
Dag Pettersen, Leder Rådet
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ÅRSMELDING FOR HAVREFJELL TURLAG 2008.

Vedlegg 10

Årsmøtet blei haldt 30. januar på Holmen Gård. Jon Ingebretsen og Thorbjørn Solberg frå
Telemark Turistforening tok oss i ord og bilder med på eit streiftog i Telemarksnaturen.
Styret fekk slik samansetjing:
Leiar: Ole Jakob Bråten.
Styremedlemer: Tone Ellingsen, Jekke Liby, Olav Brokeland og Unni Britt Hansen.
Varamedlemer: Sondre Svalastog og Gerd Sørum.
Valkomité: Stein Skåli (leiar), Lars Lindstøl og Anne Marie Gryting.
Revisor: Truls Marthinsen.
Styret har hatt 2 møter. Turlaget har vore representert i 4 styremøte i AOT, møte for å starte
Tvedestrand og Vegårshei Turlag, har vist lysbilder på årsmøtet i Kragerø Turistforening og
deltatt i prosjektgruppe om Folkehelse i Gjerstad.
Turløyper og dugnad:
Det blei i vår gjennomført vedlikehald av heile turløypa frå Sandtjønn til Gautefall og
Fransåsenløypa. Nye kartoppslag er montert på tavlene ved Sandtjønn og ved Uvdalsvatnet.
Turlaget har utført dugnad i det nye løypenettet ved Holmen Gård. Det store prosjektet i år
har vore restaureringa av branntårnet på Solhomfjell. Mange har vore med, men Olav
Smestad og Olav Brokeland fortener ein spesiell takk for mykje dugnadsinnsats. Vi har søkt
Aust Agder og Telemark fylkeskommunar og fått 25 000 kr som er brukt i prosjektet.
Turlaget stilte med klatrevegg og moro for ungar på 17. mai i Risør.
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. Heile 3847 namn er
siste år registrert i turbøkane. Eit namn i kvar bok er trekt ut, og har fått tilsendt premie.
Turboka på Fransåsen er godt besøkt, med 1393 namn bare i tida fram til 11. august. Mange
har også i år kjøpt turkartet Gautefall – Havrefjell – Gjerstadskogene.
Medlemstal: 400 medlemmer.
(10,8 % medlemsvekst, 39 fleir enn i fjor). Det er gledeleg at veksten er størst i yngre
årsklasser.
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.
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Turar:
Hundre skiløparar blei med oss på påsketuren ved Kleivvann, som starta med andakt og
pølsegrilling i tett snøvêr. Den første turen på bar mark samla 50, som fekk med seg ein
rundtur frå Risør torg til Vakthusheia. Opningsturen i løypene ved Holmen Gård blei eit stort
og vellukka arrangement med 250 deltakarar i det nye løypenettet. Med tollkniv og niste
gjekk 40 til Myråsen ein varm junidag på spikketur. Toppturen til Hægefjell, som er
Havrefjell Turlag sin 1021 meter høge grensestein mot nord, samla også 40. Den gamle
kyrkjevegen frå Uvdalen til Heimdal blei gått av 65. Den tradisjonsrike Gjerstadmarsjen
samla 134. Opningsturen til branntårnet på Solhomfjell blei ei ny vellukka folkevandring med
250 menneske. Fellesturane blei avslutta med ein fargerik hausttur med 65 til toppen av
Havrefjell.
Vi har fått gode tilbakemeldingar frå turane våre, som samla i gjennomsnitt 108 deltakarar pr.
tur. (Totalt 975 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.
Takk.
Vi har også i år møtt stor velvilje i vårt arbeid, og vil her sende ein takk for hjelp og
samarbeid til DNT, AOT, Telemark Turistforening, Risør-, Gjerstad og Nissedal kommunar,
Gjerstad IL, Treungen IL, Gjerstad historielag, Gjerstad Menighetsråd, Søndeled og Risør
Historielag, Gjerstad Sparebank, Tvedestrand Boktrykkeri, private grunneigarar og Statskog,
og til alle dei andre som har deltatt i arrangement og dugnadsarbeid for Havrefjell Turlag i
2008.
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
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Vedlegg.11

FELLESTURER/AKTIVITETER/KURS 2008
Tur nr Dato

Type tur

Aktivitet/turmål

Koordinator/turleder

Antall

19.-20.jan

Skitur

Tjørnbrotbu

Dagfinn Hjemås

4

2

15.-17.feb.

Skitur

Ljosland, Lakkenstua, Josephsbu

Arne Thorstensen

8

3

07-09..mars. Skitur

Vestheiene

Arne Thorstensen

5

4

13-Apr

Sykkeltur

Olandsbu

Geir Køien

7

5

25.-27.april

Skitur

Haukeliseter - Hellevassbu

Frode Gorseth

8

6

31.mai-1.juni Padle/klatre

Skarvann/Risør til Kragerø

Einar Lieng

7

7

28.-29.juni

Klatretur

Hægefjell/Nissedal

Rune Solhøi

2

8

13.-17. aug

Sommertur

Leivassbu / Jotunheimen

Jostein Aalvik

12

9

26.-28.sept

Ryfylketur

Hunndalen,Langavatn, Blåfjellenden Rune Solhøi

10

10.-12.okt

Austheiene

Berdalen - Berdalsbu - Hovden

Dagfinn Hjemås

0

11

19-Oct

Rapellering

Bleshelleren/Froland

Rune og Geir

12

12

2-Nov

Blåtur

Rossefjellet / Reddal

Siv-Lene Gangenes Skar

18

Fjellsportgruppa
1

4

87
Turgruppa
1

22-24.2

Skitur

Birtedalen- Granbustøyl- Nutevass

Olav Flaten

7

2

9/7/2003

Skitur

Kleivgrend- Hovstøyl

Ingeborg L. Gjennestad

0

3

25-May

Dagstur

Rjukanfossen – Stuestøyl

Kåre Mogstad

0

4

8-Jun

Dagstur

Tveitli - Høgeli

Magne Risdal

50

5

22-Jun

Dagstur

Berås – Solberg

Ingeborg L. Gjennestad

30

6

30.7 – 2.8

Vandretur

Kinsarvik - Tyssedal

Ingeborg L. Gjennestad

9

7

22-24.8

Vandretur

Berdalsbu - Bjåen

Olav Flaten

6

8

12-14.9

Vandretur

Torsdalsbu - Hovstøyl

Jens Ragnar Larsen

0

9

20-21.9

Vandretur

Austenå – Grunnetjørnsbu

Kåre Mogstad

0
102

Tirsdagsturene
29-Apr
1

Tirsdagstur

Sandøya

Hanne B. Lunden

7

2

6-May

Tirsdagstur

Gjervoldsøya

Gunnar Dag Tørå

40

3

13-May

Tirsdagstur

Gjennestadtjenna

Rolf B. Johansen

33

4

20-May

Tirsdagstur

Fevik

Dag Pettersen

22

5

27-May

Tirsdagstur

Grimstad

Rolf B. Johansen

26

6

19-Aug

Tirsdagstur

Nedenes

Hanne B. Lunden

23

7

26-Aug

Tirsdagstur

Stuenes

Kjell Woxmyr

22

8

2-Sep

Tirsdagstur

Granestua

Dag Pettersen

25

9

9-Sep

Tirsdagstur

Hove

Kjell Woxmyr

9
207
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Barnas Turlag
1
30.4-1 mai
2
24-25 mai
3
6-8 aug
05-07.sept.
4
16.des
5

Padle/fottur
Fisketur
Kano /Klatre
Hyttetur
Fakkeltur

Orreleiktur Mykland
Fisketur Store Torungen
Klatrehelg Mjåvasshytta
Tur med mat Skarsvassbu
Jul i skogen

Håkon og Agnar
Henning og Bjørn
Jens og Terri
Irene og Agnar
Jens og Agnar

16
12
22
17
17
84

Skitur
Skitur
Fisketur
Padletur
Topptur
Hyttetur
Hyttetur

Skitur Gautefall
Skitur Haukeliseter
Fisketur Torungen
Padletur Froland
Topptur Berdalsbu
Topptur Hengeltjørnloftet
Tur til Reddal

Preben og Arne
Håkon og Arne
Torunn, Sidsel, Jan, Håk
Christian og Marie
Martin og Arne
Håkon og Roald
Håkon

5
8
6
6
7
5
7
44

Seniorgruppa
10.apr Mosjonstur
1
24.apr Mosjonstur
2
08.mai Mosjonstur
3
22.mai Mosjonstur
4
05.jun Mosjonstur
5
19.jun Mosjonstur
6
07.aug Mosjonstur
7
21.aug Mosjonstur
8
11.sep Mosjonstur
9
25.sep Mosjonstur
10
09.okt Mosjonstur
11
23.okt Mosjonstur
12
06.nov
13
Mosjonstur
20.nov Mosjonstur
14

Tromøy: Hove - Spornes
Grimstad: Dømmesmoen
Arendal: Vigeland
Goderstad – Strengereid
Tveiten /Myra
Olandsbu
Skarsdalen Naturreservat.
Granstøa
Auglandsheia – Mørløs
Fevikmarka.
Spornes – Alvekilen
Normannvik
Hisøy
Vessøyneset

Arne Lemme
Bjørn Wiik
Tor Vik og Kåre Olsen
Jens R L, Jens Johnsen
Arne L, Helge Tveiten
Tor Vik og Kåre Olsen
Bjørn Wiik
Jens Ragnar larsen
Tor Vik og Kåre Olsen
Bjørn Wiik
Arne L, Ola Prestbakmo
Jens R L, Jan Gummedal
Tor Vik og Kåre Olsen
Bjørn Wiik

25
23
19
22
7
6
5
7
6
22
11
7
6
18
184

Havrefjell Turlag
1
20.mar
2
27.apr
3
18.mai
4
01.jun
5
08.jun
6
24.aug
7
31.aug
8
14.sep
9
12.okt

Påsketuren ved Kleivvann
Vakthusheia
Holmen Gård
Myråsen
Hægefjell
Solhomfjell
Uvdalen - Heimdal
Gjerstadmarsjen
Havrefjell

Tone Ellingsen
Jekke Liby, Øyvind
Olav Brokeland
Kåre Dalane, Anne Gunn
Unni Hansen, Sondre
Olav Brokeland

100
50
250
40
40
250
65
134
65
994

Ungdomsgruppa
18-20.jan
1
08.10.feb
2
29-30 mars
3
01.mai
4
04.05.okt
5
21-23 nov
6
7

mai

Skitur
Fottur
Fottur
Fottur
Topptur
Fottur
Fottur
Fottur
Fottur
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Jekke Liby
Tone Ellngsen

Kurs AOT
1
29-31.08
2
19-21.09

Kurs
Kurs

Merke og Vardekurs
Ambasadør og Nærmiljø DNT

26

12
16
28

