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1. TURER (se fullstendige referater på vår hjemmeside http://www.dntfjellsport.no/arendal/).  

 
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 og en haug med Rudolf’er var også på tur til Kvannefjellet (1537 moh). 
 
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. 
  
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. Dagens måltid ble kveldens gourmetmiddag som besto av 
Brasiliansk indrefilet med bernaise, fløtegratinerte poteter, brokkoli og Crème Brulè til dessert - og 
noe godt å drikke til. Søndagen opprant med fint vær, og tre spreke fjellsportere gikk til 
Bjørnevasshytta, mens de andre vasket og ryddet hytta, og kjørte til Bjørnevasshytta for å hente de 
andre. 
 
Klatretur til Trogefjell i Åmli 17. oktober. 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. Ruta hever deg 200 høydemeter og har ca 300 
trinn som er bolta fast i fjellveggen. På høyre side er det bolta en vaier til bruk til sikring ved klatring. 
På venstre side er det en nedfiringsvaier som kan brukes til å fire ned personer om uhellet skulle være 
ute for de som klatrer. Klatreruta er ikke stengt for allmenn ferdsel, men om du vil ta deg en tur opp 
fjellveggen må du huske på: 

• Klatring i Trogfjell er fullt og helt på eget ansvar 
• Bruk alltid godkjent sikringsutstyr 
• Ha alltid dobbel sikring ved klatring 

 
(Via Ferrata opp Trogfjell er planlagt og realisert av Børre Bergshaven. Grimstadmannen er godt kjent i 
klatremiljøet i Agder.  Fylkesmannen i Aust-Agder v/ Miljøvernavdelingen har som representant for 
grunneier Miljøverndepartementet medvirket til å få realisert klatreruta.) 
 
Ut i det blå 8. november gikk til Grimstads høyeste topp Dobbedalsheia (361 moh) i Øvre Landvik med 
6 deltakere. Avreise ble fra Statoil Vesterled i Grimstad kl. 11:00 på søndag, og kjørte riksvei 404 i 



retning Rore og Staddeland. Vi tok av til mot Håland/Birkedal, og fulgte veien til endes hvor vi parkerte 
ved gården. Derfra gikk turen til fots ca. 1 km langs grusvei før vi tok av oppover mot toppen. Siden 
toppen ikke er noe spesielt synlig landemerke måtte det litt GPS-navigering til for å finne toppen. Vel 
fremme på toppen ble det bålkos og lunsj før vi vendte turen hjemover via den naturlige høyreiste 
bautasteinen på kommunegrensa mellom Grimstad, Birkenes og Froland.  
 
”TTT - Tustelauget Trør Til” har vært stille i år. Har fokus vært andre steder i år? 
 
Det var også planlagt skitur Haukeliseter-Bjåen-Tjørnbrotbu-Hovden 24. - 26. mars, men denne ble 
avlyst grunnet for få påmeldte. Det samme skjedde med padlehelgen 5.-7. juni som skulle gått fra 
Tjørrullvannet ned mot Åmli og videre til Felle og enda videre ned elva. 
 
Årets sommertur til Rondane ble avlyst etter en ringerunde til de få som hadde meldt seg på. 
 

2. ÅRSMØTE 
Årsmøte ble holdt 13. januar på Sjøloftet i Arendal med 12 fremmøtte medlemmer. Etter ordinære 
årsmøtesaker ble følgende personer valgt inn i styret: 
 Leder: Siv-Lene Gangenes Skar (gjenvalg) 
 Kasserer og sekretær: Jostein Aalvik (gjenvalg) 
 Webansvarlig: Frode Gorseth (gjenvalg) 
 Styremedlemmer: Dagfinn Hjemås (gjenvalg) og Urd Berntsen (ny) 
 
Valgkomitè: Einar Lieng 
 
Som avslutning fortalte Henning Solheim fra sin tur til Kathmandu, Annapurna Basecamp, samt litt fra 

Tungestølen. 
 

3. STYREMØTER 
Vi har avholdt 3 styremøter: 18. februar, 10. august og 26. oktober. 
 

4. MEDLEMSMØTER 
Vi avholdt medlemsmøte 16. juni der hovedtema var informasjon om sommerturen til Rondane. Det 
ble vist bilder fra vårens turer og turen til Sæbyggjenuten ble presentert. Til tross for knall vær, møtte 
8 trofaste deltakere opp. 
 

5. INNENDØRS KLATRING 
I 2009 hadde vi ingen inneklatring, men det ble arrangert en klatretur til Trogfjell i Åmli. 
 

6. KURS 
Ingen kurs ble prioritert i 2009. 
 

7. REPRESENTASJON 
Gruppa har ved noen anledninger vært representert. 
 
 
Januar 2010, Siv-Lene Gangenes Skar 

 


