
 
 

 
 
 
 

ÅRSMØTE  
 

 ARENDAL OG OPPLAND TURISTFORENING 
 

28. MARS 2008 
 

SAKSLISTE  
 
 

  Åpning v/styreleder Svein Hjorth-Olsen  
 

1. Valg av møteleder og referent 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Styrets årsberetning m/vedlegg 

- Rapport fra løypeansvarlig  (vedl. 1) 
- Løypeplan Austheiene 2008 og fremover (vedl. 2) 
- Rapport Ruslegruppa (vedl. 3) 
- Rapport Fjellsportgruppa (vedl. 4) 
- Rapport Turgruppa (vedl. 5) 
- Rapport Seniorgruppa (vedl. 6) 
- Rapport Ungdomsgruppa (vedl. 7) 
- Rapport Barnas Turlag (vedl. 8) 
- Rapport Rådet (vedl. 9) 
- Turer/kurs/aktiviteter 2007 (vedl. 10) 
- Årsmelding fra Havrefjell Turlag (vedl. 11) 

4. Regnskap 2007 
5. Budsjett 2008 
6. Innkommene saker 

- Ønske om å danne lokallag i Tvedestrand og Vegårshei  (vedl.12) 
 7. Valg 
 
  Kaffe og kaker 
 

Underholdning: Leder av Ungdomsgruppa viser bilder og 
forteller om arbeidet til Ungdomsgruppa. 



 2

 
 

STYRETS ÅRSBERETNING 2007 
 
Årsmøte 2007 
Møtet ble avholdt 6. mars 2007 i Austegdelagets Hus. Styreleder Svein Hjorth-Olsen ønsket 
velkommen. 37 medlemmer var tilstede på det 93. årsmøte i AOT. Han ønsket Jon Rustand fra 
Geodatasenteret spesielt velkommen.  
 
 
Tillitsvalgte 2007 
 
Styret   Leder:  Svein Hjorth-Olsen 
   Nestleder: Torleiv Moseid 
   Medlemmer: Henning Solheim 
     Anne-Gro Gangenes 
     Ingebjørg Svenningsen 

Varamedl.: Astrid Gissinger 
  Ingrid Henrichsen  
  Sverre Stiansen 
  Ingeborg Lobben Gjennestad 
   

Rådet   Leder:  Dag Pettersen 
   Medlemmer: Bjørn Wiik 
     Jarle Hille 
     Arne Lemme 
     Lisbeth Kismul 
     Kåre Mogstad 
 
Valgkomite  Leder:  Torstein Olsen 
   Medlemmer: Roar Sommerset og Anne Fredriksen 
 
Gruppene 
 
Tirsdagsturene Ansvarlig: Dag Pettersen 

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

Turgruppa  Ansvarlig: Kåre Mogstad 
   Medlemmer: Ingeborg Lobben Gjennestad og Olav Flaten 
 
Fjellsportgruppa Leder:  Rune Solhøi 
   Medlemmer: Frode Gorseth, Jostein Aalvik og Dagfinn Hjemås 
 
Ungdomsgruppa Ansvarlig: Håkon Eugen Gustavsen 

Medlemmer: Arne Reily Thorstensen, Tore Buer Christensen, Olaf 
Martin Skjulestad, Einar Lieng, Teresa Zsuzsanna 
Bende, Julie Ørum, Jan Nykvist, Ingrid Sandbu Eskilt, 
Per Olav Brøndbo, Karl Tore Moen, Sidsel Ellingsen, 
Preben Rasmus Kojan, Tom Jacobsen, Lisbeth Sæthra 
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Barnas Turlag Leder:  Henning Solheim 
   Medlemmer: Anne Fredriksen, Hermund Ulstein og Hilde Eikelia 
 
Seniorgruppa  Leder:  Arne Lemme 
   Medlemmer: Bjørn Wiik, Tor Vik, Jens Ragnar Larsen. 
 
 
Hyttetilsyn  Tjørnbrotbu: Håkon Eugen Gustavsen og Julie Ørum 
   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: Astrid Gissinger og Rune Solhøi 
   Grunnetj.bu: Jens Ragnar Larsen og Jon Bjarne Johnsen 
   Skarsvassbu: Henning Solheim 
   Olandsbu: Kåre B. Olsen og Tor Vik 
 
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. 



 
 
Medlemsoversikt 
 
I 2007 har vi hatt en økning på 88 medlemmer, fra 2849 i 2006 til 2937 i 2007.  Det er en 
økning på 3,1 % (samme % som i 2006). Det kan nevnes at DNT samlet har hatt en økning på 
1,9 %. Hos oss fordeler endringene seg slik de siste fire årene: 
 

2004 2005 2006 2007 Endring
Hovedmedlemmer 1437 1494 1509 1552 43
Student/ungdom 68 81 88 80 -8
Skoleungdom 115 110 124 146 22
Honnørmedlemmer 249 243 252 260 8
Husstandsmedlemmer 592 586 604 630 26
Barn 187 209 233 232 -1
Livsvarige 32 39 39 37 -2
Totalt 2680 2762 2849 2937 88  
 
Hyttene 
 
Tjørnbrotbu 
På Tjørnbrotbu er inngangsdøra og mellomdøra i hovedhytta skiftet ut. Fordelen med de nye 
dørene er at de åpnes innover i hytten. Dette er til stor hjelp dersom dørene er sperret inne av 
snøfall. Tidligere var det en teoretisk mulighet for at man kunne snø inne om ”natten”, og 
dersom det skulle oppstå brann i hytta kunne man risikere å bli fanget, uten alternative 
rømningsveier. Dørene ble transportert opp med snøscooter vinteren 2007 og montert høsten 
2007 av Kjell Sandåker. Kjell har også sett over alle møblene på hytten, strammet skruer og 
limt der det har vært påkrevd. 
 
Berdalsbu 
På Berdalsbu har det i år først og fremst vært ordinært tilsyn. Det har kommet en ny 
benkepute i hovedhytten, og ventilene på annekset er blitt fikset.  
 
Hovstøyl 
Gamlehytta 
På Hovstøyl er taket impregnert og vinduene på soverommenes østvegg malt, øvrige vinduer, 
som ikke er malt, er oljet. Deler av kledningen på hyttas nordre langvegg er reparert. Vegg i 
matboden er reparert med musetetting rundt sviller og i stubbgolv.  
Do/vedbod: 
Her er det kommet ny steintrapp. 
Annekset 
Her er det blitt limt, impregnert og smurt 6 strøk Owatrol på ytterdøra. Ytterdøra er blitt 
justert etter små setninger i bygget. Full renovering av rafte/endebord på anneks. Malt 
vannbord og taklektre på anneks. 
Ved/løyper 
Her har tilsynet hugget all nødvendig ved for vinteren og ryddet/remerket den eksisterende 
ruta fra Hovstøyl og nordover til Gulborgstøylen (ca halvveis mot Bjørnevann), og 
vedlikeholdt løypen Hovstøyl – Nos. 
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Torsdalsbu 
På Torsdalsbu er det blitt bygget et nytt vaskerom med utslagsvask. Dette er plassert i enden 
av yttergangen. Her har nok en gang våre aktive seniorer Bjørn Wiik og Tor Vik vært til stor 
hjelp. Nygravde grøfter sikrer vannforsyningen. Det er kommet nye puter til benkene i stuen.  
Ved/løyper 
Tilsynet har hugget all nødvendig ved til hytten og vedlikeholdt og ryddet løypen Torsdalsbu- 
Hovstøyl.  
 
Nystøyl 
Hovedhytta 
På Nystøyl er proviantdøren blitt flyttet fra stuen til yttergangen. På denne måten får man ikke 
varmetap i stuen når døren åpnes til matboden, og man forenkler tilgangen til matboden for 
dem som bor på annekset. Det er også blitt listet rundt kjøkken, pipe, tak, gulv og takluken. 
Ovnsrøret fra ovn til pipe er sementert inn på nytt.  
Annekset 
Her er det skrudd opp ny røykvarsler på soverom. Sortert ut kokeutstyr og lysestaker som er 
dårlig/ødelagt og satt inn ”nye” (fra loppemarked). 
Begge hyttene 
Kittet alle vinduer utvendig. 
 
Nutevasshytta 
Ordinært tilsyn. 
 
Granbustøyl 
På Granbustøyl gjennomførte Bjørn Wiik og Roald W Knutsen i 2006 en grundig befaring på 
fundamenteringsarbeid. Alt nødvendig utstyr er brakt opp til hytten og vil bli tilstrebet utført i 
2008. 
 
Hengeltjørnloftet 
Ordinært tilsyn. Satt opp myggnetting foran vindu. 
 
Mjåvasshytta 
Her er det utført et stort vedlikeholdsarbeid i 2007. Pipen er nyrestaurert og golvene nyisolert 
under hele hytta. Gammel isolasjon og råtne bjelker ble fikset og erstattet. Gulvet ble beslått 
med asfaltplater under for å oppnå god tetning og isolasjon. Det er satt opp kroker, hengt opp 
glassplate på kjøkken og fikset dør til matlageret, slik at denne lukkes automatisk. 
Kostnadene ved hytten ble mye dyrere enn først antatt. På gamle laftede bygninger kan det 
være vanskelig å forutse de faktiske skadene før man begynner å åpne opp skadestedet. 
Dessverre var omfanget av råte langt større enn vi fryktet, styret fant det nødvendig å ta tak i 
dette nå for å forhindre ytterlig forfall og evnt. fordyrende skader. Det gjenstår fremdeles litt 
enkelt listearbeid langs gulvene. Som så mange andre hytter i fjellet har også Mjåvasshytta 
vært plaget med mus i år, dette håper vi å få bukt med når all listing av hytten er på plass. 
Astrid Gissinger og Rune Solhøi ønsket å avslutte sin periode som tilsyn. Vi takker for deres 
flotte innsats på Mjåvasshytta. 
Ved 
All ved til hytten har blitt hugd av tilsynet. 
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Grunnetjørnsbu 
Ordinært tilsyn.  
 
Skarsvassbu 
På Skarsvassbu var kjøkkeninnredningen dårlig, etter bla. mange år med vannlekkasje fra 
utslagsvask. Ny innredning ble i sommer flydd opp med helikopter og montert av Olaf Martin 
Skjulestad. Våre utrettelige medlemmer; Kåre B Olsen og Tor Vik, stilte velvillig opp og var 
til stor hjelp med transporten. Også Skarsvassbu har vært rammet hardt av mus i år. Dette har 
medført en del ekstrautgifter til bla nytt sengetøy. Musene har ødelagt rottingen på jærstolene 
og dette er foreløpig ikke reparert. Det er mulig at tettingen rundt kledningen er noe 
mangelfull. Dette må undersøkes. 
Ved 
Her er all ved for vinteren hugd av tilsynet og villige hjelpere. 
 
Olandsbu 
På Olandsbu er det lagt nye takplater både på hytte og uthus. Hytta har fått nye, doble 
vinduer. På uthuset ble de gamle platene fra hovedhytta brukt. 
Ved/løyper 
Tilsynet har hugget all nødvendig ved til hytten og vedlikeholdt merking av løype. 
 
Store Torungen 
Det har først og fremst vært ordinært tilsyn/vedlikehold på Store Torungen i 2007. Det har 
også vært ryddet stier og blitt fjernet kratt for å øke tilgjengeligheten. 



 
Besøk på hyttene 
Samlede besøkstall (dagsbesøk og overnattinger) på hyttene i Austheiene viser en liten 
nedgang i forhold til året før. Årsaken kan være en sommer med mye dårlig vær (KOT hadde 
en nedgang på 7% inneværende år). Vi må likevel vurdere om oppjustering av hytter, 
løypenett og økt markedsføring av løypenettet kan bidra til mer besøk i fremtiden. 
Overnatting og dagsbesøk på Torungen er omtrent som i 2006, men bruken av naustet har økt 
betraktelig.
Hytte Overnattinger Dagsbesøk Totalt     2006 / O + D = Totalt

TJØRNBROTBU 544 144 688 616 100 716

BERDALSBU 505 17 522 461 38 499

HOVSTØYL 219 2 221 159 16 175

TORSDALSBU 100 2 102 79 5 84

NYSTØYL 154 2 156 204 12 216

NUTEVASSHYTTA 129 6 135 144 5 149

GRANBUSTØYL 111 6 117 109 14 123

HENGELTJØRNLOFTET 59 10 69 94 0 94

MJÅVASSHYTTA 302 97 399 397 42 439

GRUNNETJØRNSBU 100 3 103 171 14 185

SKARSVASSBU 127 9 136 139 14 153

OLANDSBU 31 27 58 12 73 85

STORE TORUNGEN 530 16 546 567 6 573

ALLE HYTTENE 2911 341 3252 3152 339 3491
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Løypene 
Løypeansvarlig Ingeborg Lobben Gjennestad og hennes medhjelpere har også i 2007 hatt 
jobben med løypene til AOT. Det er en krevende og kontinuerlig jobb å holde løyper i god 
stand i våre skog- og heiområder. Selv om arbeidet er ganske krevende, trenger det ikke alltid 
å være så dyrt. Løypemerking og rydding er en høvelig dugnadsjobb.  
 
Se Rapport fra løypeansvarlig 2007 og Løypeplan Austheiene 2008 og fremover, vedleggene 
1 og 2.  
 
Natur og miljø 
Rovviltutvalget: Svein Hjorth-Olsen har vært representant i dette utvalget. 
 

 
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 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 2007 ble bedre enn fjoråret og på budsjett. Vi fikk mindre losjiinntekter enn 
fjoråret og budsjett. Dette vil vi jobbe med i 2008. Dette fordi at prisene ble fastsatt før det ble 
innført 8 % mva på losji. Vi har fått mindre gaver i form av kontanter enn tidligere. Derimot 
har vi fått mye gratis utstyr til bruk av våre nye lokaler.  Gjennom god økonomistyring fikk vi 
likevel et tilfredsstillende resultat for 2007. Årsresultatet ble på nærmere kr. 80.000. Styret er 
fornøyd med resultatet, men vil styrke innsatsen på inntektssiden. 
Andelen av våre nettoleieinntekter på Store Torungen ble for 2007 kr. 68.350. Styret har 
prioritert innlandet i 2007. Dette gjelder både hyttene og økt innsats på profileringen av 
foreningen. I 2008 vil arbeidet med bedre merking av løypenettet gis høy prioritet. 
 
Driftsoverskudd på Berdalsbu er kr 61.671 og overføres til Berdalsbufondet. 
 
Medlemskontingent 
Medlemsmassen har i 2007 økt med 3,1 %, til 2937 medlemmer. Kontingentinntekter er økt 
med kr 28.039 til kr 746 848,-. 
 
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 er i 2008 ønskelig med en svært forsiktig utvidelse av varelageret med spesielt profilerte 
tur-og DNT-produkter. Samlet varesalg fra kontoret i 2007 ble kr 62.857 eks mva. 
 
Annonseinntekter 
Medlemsbladet Austheiene kom ut med ett nr og hadde kr 5000,- i annonseinntekter. 
 
Offentlig støtte/diverse inntekter 
Samlet er mottatt kr 79.504,- i forskjellig støtte og bidrag. 
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MVA-pliktig 
Foreningen er pr. 1.1.2008 blitt mva pliktig på losjidelen med 8%. Det betyr samtidig at 
kostnadene direkte relatert til hyttene blir gjenstand for merverdiavgiftsrefusjon.  
 
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 ubeskrivelig stort 
og en helt unik mulighet for DNT til å bygge ut et BaseCamp-tilbud for barn og unge over 
hele landet. 
 
Av dette beløpet har AOT fått 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 
Jon Henrik Kismul har vært sommer- og ferievikar i 2007. Åpningstider har vært mandag-
fredag kl 10-15. Når daglig leder har deltatt på prioriterte møter eller oppgaver i arbeidstida, 
kan kontoret ha vært stengt. Dette har skjedd i helt begrenset grad, og vært kunngjort med 
oppslag på kontordør. 
 
Turkart Austheiene 
Styret vedtok i styremøte 13. mars 2006 å akseptere tilbud fra Geodatasenteret i Longum Park 
på revidering og ny utgivelse av turkartene Setesdal Austhei Nord og Sør. Kartene kommer i 
nytt format 1:50.000. Det ble etablert ei arbeidsgruppe bestående av Torstein Olsen, Jens 
Ragnar Larsen, Ingeborg L. Gjennestad og Gunnhild Momrak. Målet var å ha ferdig et nytt og 
moderne turkart for hele turområdet vårt i tide før tursesongen 2007. Kartet ble ferdig i juli 
2007 og har vært svært populært. 
 
Nye lokaler 
02.07.07 var AOT på plass i nye og trivelige lokaler på Langbryggen nr. 9 i Arendal sentrum. 
Med dette har foreningen fått et helt nytt ansikt utad og publikum har strømmet på. Responsen 
fra publikum har utelukkende vært positiv og vi har grunn til å tro at vår nye lokalisering vil 
skape enda mer blest om vår flotte forening og alle våre spennende tilbud. Med store og fine 
vindusflater har vi en helt ny mulighet til å markedsføre foreningen. Med tiden vil vi kunne 
presentere våre tilbud direkte til alle forbipasserende gjennom multimedia presentasjon og 
utstilling. Nesten all innredning til lokalene har vært gitt av lokalt næringsliv. 
 
Turbok for Aust-Agder 
Vi har tanker om å gi ut en turbok for Aust-Agder, der folk som ønsker ideer til kortere eller 
lengre turer, kan finne gode forslag. 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 og parkering, hva en trenger av 
kart, dyre- og planteliv, historikk og kulturminner.  Boken vil bli fullfinansiert av det lokale 
næringsliv og det vil ikke bli brukt midler på boken før finansiering er på plass. Boken ønskes 
ferdigstilt om ca 2 år. 
 
Lommekjent 
Telefonkatalogen ”Ditt distrikt” har gitt ut en liten brosjyre sammen med AOT, der en skal 
finne poster i fire turløyper i nærområdet. Dette ble riktig populært og konkurransen fortsetter 
til 19. mars 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 ble betalt av 
Ditt distrikt. 
 
Felles brosjyre 
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Turistforeningene i Agder og Rogaland har gitt ut et planleggingskart med hytteoversikt: ”Fra 
hytte til hytte i sør-vest Norge”. Her er alle de 36 hyttene til turistforeningene i Arendal, 
Kristiansand, Stavanger og Haugesund presentert. 
  
Møter/kurs/seminarer 
Det er i alt avholdt seks styremøter. Et av disse var kombinert med en sosial 
samling/idedugnad på Risøya ved Gjeving. Rådet var invitert, men stilte ikke med 
representant. 
 
Daglig leder har deltatt på følgende: 
Landsmøte på Kongsvinger, Regionsmøte på Utsira, Daglig leder møte med Telemark og 
Kristiansand Turistforening. Han har også vært på befaring til Kristiansand og Stavanger 
Turistforenings kontorer. Daglig leder har deltatt på alle møter avholdt i Seniorgruppa og 
Ungdomsgruppa i 2007. 

 
Svein Hjorth-Olsen, Torleiv Moseid og daglig leder har deltatt i en rekke møter med 
Torungens Venner og Knut Mørland. 
 
Tilsynsmøte 
Vi holdt møte med hyttetilsynsfolkene på Sjøloftet tirsdag 13. november 2007. Det skal 
holdes nytt tilsynsmøte våren 2008. 
 
Rådet 
Det er ikke holdt møter i Rådet i 2007. Rådets leder har fulgt styrets og foreningens aktiviter 
gjennom styrets sakslister og referater, og hart ingen merknader til driften. 
 
Landsmøte 
Daglig leder Eivind Berg, styremedlem Anne-Gro Gangenes og nestleder Torleiv Moseid 
deltok på DNTs landsmøte i Kongsvinger 13.-17. juni 2007. 
 
Medlemsaktiviteter 
I tillegg til de planlagte turer og aktiviteter i gruppenes regi, har styret og andre deltatt på 
forskjellige arrangementer. Her nevnes: 

- Frivillighetsdagen i Arendal v/Henning Solheim og Hermund Ulstein fra 
Barnas Turlag og fra Ungdomsgruppa deltok  Håkon Gustavsen, Tore Buer 
Christensen, Jan Nykvist og Einar Lieng på utendørs stand. Daglig leder sto på 
innendørs stand. 

- Stor Stand på Trebåtfestiavlen i Risør. Her deltok Generalsekretær i DNT 
Kristin Krohn Devold, fagsjef ungdom og fjellsport DNT Anne-Marie Planke 
og fagsjef Barnas Turlag DNT Kristin Oftedal Vinje, Styreleder Svein Hjorth-
Olsen, daglig leder og en rekke frivillige. I alt mer enn 20 dagsverk ble lagt ned 
over fire dager. 

-  På Hisøydagen deltok vi  med stor stand med Hermund Ulstein, Henning 
Solheim, Jan Nykvist, Håkon E. Gustavsen og daglig leder. AOT vant prisen 
for beste stand. 
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Utenlandstur 
Det er inngått en samarbeidsavtale med Tanzaniareiser om tur til  Kilimanjaro-Ngorongoro-
Serengeti i 2008. AOT vil få kr. 1500,- for hver deltaker på denne turen. Dette er uavhengig 
av om deltakerne er medlemmer i Turistforeningen. Avreisedato er enda ikke bestemt. 
 
Fellesturer/aktiviteter 
Det var planlagt 46 forskjellige aktiviteter/turer i 2007. 42 turer ble gjennomført og er fordelt 
slik på gruppene: 
 
 Planlagt 2007 Gjennomført 2007 Gjennomført 2006 
Turgruppa 11 8 7 
Fjellsportgruppa 11 10 16 
Barnas Turlag 5 5 9 
Tirsdagsturene 11 11 12 
Ungdomsgruppa 0 0 1 
Havrefjell Turlag 8 8 7 

 
 
 
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. 
 
 2007 2006 Differanse aktive 
Turgruppa  3 3 0 
Fjellsportgruppa 4 4 0 
Barnas Turlag 5 5 0 
Tirsdagsturene 6 6 0 
Ungdomsgruppa 16 1 15 
Seniorgruppa 4 0 4 
Havrefjell Turlag 11 11 0 
Valgkomité 3 3 0 
Styret AOT m/vara 9 9 0 
Rådet 6 6 0 
Løypekomite 2 2 0 
Austheiene / Friluftsmagasin 4 4 0 
Faddere til løyper 11 0 11 
Skribenter Turbok 17 0 17 
Naturlos 1 1 0 
Revisor 1 1 0 
Komite turkart Austheiene 3 3 0 
TOT 105 59 46 

 
Austheiene 
Det er utgitt et nummer av bladet i 2007. 
Redaksjonskomite: Anne Helene Lieng, Anne-Gro Gangenes, Helge Ove Tveiten, Kåre 
Mogstad og Kjell Sandåker. 
 
Friluftsmagasin 
Dette ble dessverre ikke utgitt i 2007. Dette kom litt brått på ny daglig leder, som ikke fikk 
satt av nok tid til å prioritere dette sammen med mange nye oppgaver. 
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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 
2007 oppjustert på informasjon, bilder, undergrupper og artikler.  
 
Prosjekt Fri - FRIFOND 
Ungdomsgruppa har i 2007 ikke hatt noen turer for medlemmer. De har således ikke brukt 
midler fra Frifondet. I stedet har AOT benyttet midlene til aktiviteter i Barnas Turlag. 
FRIFOND-midler gjennom DNT er midler fra Kulturdepartementet og er øremerket til 
aktiviteter for barn og ungdom. I 2007 mottok AOT kr. 44.555. Av disse midlene er kr 5.000 
overført til Havrefjell Turlag.   
    
Hyttevakt Tjørnbrotbu 
I 2007 hadde vi hyttevakter på Tjørnbrotbu i påska. Julie Ørum med følge var der for 11. år på 
rad. 
 
Løypekvisting 
Vi har i mange år kvistet mellom 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 i fjor vinter. Denne merking har vært vedlikeholdt også i 2007. 
 
Havrefjell Turlag 
Årsmøtet blei haldt 25. januar 2007 på Lyngrillen på Brokelandsheia. Jens Ragnar Larsen frå 
AOT hadde lysbildeforedrag frå Austheiene. Kjell Sandåker informerte om løypenettet.  
 
Evaluering 
Foreningen har hatt et spennende år med ansettelse av ny daglig leder. Eivind Berg overtok 
etter Kjell Sandåker i mai. Kjell ønsket å slutte etter flere års solid innsats for å ta et friluftsår. 
Styret takker Kjell for hans gode innsats for foreningen. Eivind har allerede satt sine spor. Vi 
har flyttet kontoret til Arendal sentrum og det har resultert i  økt aktivitet både på kontoret og 
ikke minst i Ungdomsgruppen. Kontoret på Langbryggen er faktisk i ferd med å bli et 
populært tilholdssted både for nye og gamle medlemmer. Vi er godt fornøyd så langt.  
Det er gjort en betydelig innsats på en del av våre hytter. Vi har vært nødt til å bruke over kr. 
100.000 mer enn budsjettert på hyttevedlikehold. Når det gjelder medlemsmassen så viser 
denne en fortsatt bra vekst. Vårt lokallag Havrefjell går så det suser. Styret i Havrefjell med 
sine tillitsvalgt gjøre en flott jobb. 
Selv om vi i 2007 har brukt mer midler enn budsjettert på våre hytter, har vi likevel et 
betydelig overskudd. Dette gir oss muligheter til fortsatt å øke aktivitetsnivået. Vi er i gang 
med ny Seniorgruppe og ikke minst har den bevisste satsingen på Ungdomsgruppen gitt 
resultater. Store Torungen skaper også mye positiv omtale for foreningen. Det er en del 
tillitsmenn og kvinner som takker for seg i år. Vi i foreningen vil takke dem for mange års 
god innsats for foreningen.   
 Styret vil til slutt takke alle våre bidragsytere for en flott innsats i 2007. Vi er meget 
takknemlig for den støttten vi får fra blant annet kommunene og våre annonsører. 
 
 
 
 
Svein Hjorth-Olsen     Torleiv Moseid    Henning Solheim    Anne-Gro Gangenes      Ingebjørg Svenningsen 
Styreleder                    Nestleder              Styremedlem          Styremedlem                  Styremedlem 

 
RAPPORT FRA LØYPEANSVARLIG   Vedlegg 1 
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ARBEID UTFØRT I 2007 
 
BJØRNEVANN – HOVSTØYL 
Vi vurderte og endre på traseen på den sørligste delen av ruta, slik at en fulgte Nutsfjellet 
sørover, men Kjell Sandåker synfarte området og meldte om kronglete tverrdaler. Dette 
medførte at en forkastet dette alternativet. Kjell Sandåker har ryddet og remerket den 
eksisterende ruta fra Hovstøyl og nordover til Gulborgstøylen (ca halvveis mot Bjørnevann) i 
juni 2007.  

 
TORSDALSBU – HOVSTØYL 
Kåre B Olsen har remerket, utført betydelig rydding og foretatt småjusteringer på ruta over 
Himmelkvævristene. 
 
LØYPA OPP TIL OLANDSBU 
Kåre B Olsen har remerket og ryddet løypa her. 
 
GRIDDALEN - NYTEVASSHYTTA  
Turgruppa hadde satt opp dugnad på denne ruta i slutten av juni 2007, men det melde seg ikke 
deltakere. (Dessuten hadde regnvær gjort det vanskelig å remerke da en trenger tørt vær for å 
få malingen til å feste seg).  
 
NUTEVASSHYTTA-GRANBUSTØYL 
Torstein Olsen ville merke og rydde den nye traseen på denne ruta sør for Blakstjønn, men 
vedvarende regnvær gjennom hele sommeren 2007 umuliggjorde arbeidet. 
 
BJÅEN-TJØRBROTBU 
Ingeborg L Gjennestad m.fl. ville varde og remerke dette strekket, men dårlig vær satte en 
stopper for dette arbeidet. 
 
HOVDEN – TJØRNBROTBU 
Det er ennå ikke kommet noen klargjøring i trasevalget ut fra Hovden mot Tjørnbrotbu. Her 
venter vi fortsatt på svar fra kommunen. 

Ingeborg Lobben Gjennestad, løypeansvarlig 
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LØYPEPLAN AUSTHEIENE 2008 OG FREMOVER      Vedlegg  2 
 
Det jobbes nå med å få ”faddere” til samtlige løypestrekk i Austheiene, dvs til ca 30 strekk. 
Det er pr i dag skaffet faddere til omlag halvparten av strekkene. Disse vil ha i oppgave å 
jevnlig gå gjennom sitt strekk og remerke, rydde og sette opp varder når dette trengs. 
 
Det vil holder et merke- og vardekurs 14.-15. juni 2008 hvor Sverre Fiskaa er instruktør. Han 
har hatt lignende kurs tidligere for AOT og Havrefjell Turlag. 
 
Følgende strekk føler nåværende løypeansvarlig at det haster mest med å få remerket/ryddet: 
 
Griddalen - Nutevasshytta (inkludert nye skilt) 
Bjåen – Tjørnbrotbu (spesielt staker i myrene ved Bjåen) 
Hovden – Tjørnbrotbu (klargjøring av trasevalg ut fra Hovden) 
Nutevasshytta – Granbustøyl (inkl. rydding og merking ny trase) 
Nutevasshytta – Nystøyl 
 
Jeg har også forslag om at det dannes en ny løypekomite som har det overordnede oppsyn 
med løypene og løypefadderne. 
 

Ingeborg Lobben Gjennestad, løypeansvarlig 
 
 
 
RUSLEGRUPPA - RAPPORT FOR 2007   Vedlegg 3 

 
I 2007 var det ti år siden vi startet gruppa, og jubileumsturen gikk til Bøkeskogen og 
Ruakerkilen på Fevik. Det var en tur som vi også hadde da vi startet i 1997, og den var som 
vanlig vellykket. Området vi gikk i er nå fredet. Ellers har vi hatt nesten 400 deltakere med 
oss totalt. 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 ti år siden, så noen spor har vi satt. 
De andre turene er en blanding av turer vi har hatt før og noen nye. På våren var vi på 
Bomsholmen, Borøya, Buøya, Skare og Østerhus, foruten jubileumsturen.  På høsten gikk 
turene til Granestua, Libru, Pusnes og Narestø. 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! 
 
Ruslegruppa har bestått av følgende ledere:  
Kjell Woxmyr 
Gunnar Dag Tørå 
Siri Bruun 
Hanne Britt Lunden 
Rolf Borge Johansen 
Dag Pettersen 
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FJELLSPORTGRUPPA  - RAPPORT FOR 2007               Vedlegg 4   
 
1. STYREMØTER 
Vi har avholdt 2 styremøter: 9. mai og 7. november. 
 
2. ÅRSMØTE 
Årsmøtet ble avholdt 10. januar med 15 deltakere. 
Følgende ble valgt: 
Leder: Rune Solhøi 
Kasserer: Jostein Aalvik 
Webansvarlig: Frode Gorseth 
Styremedlem: Dagfinn Hjemås 
 
3. MEDLEMSMØTER  
Vi avholdt medlemsmøte 19. juni med 10 deltakere. Hovedtema denne kvelden var 
informasjon om sommerturen til Bødalen. 
 
4. TURER 
Skitur til Tjørnbrotbu 13. – 14. januar med 13 deltakere 
Vår tradisjonelle ”førjulstur”, som de siste årene er blitt ”nyttårstur”, er populær. Avreise 
tidlig lørdag morgen fra Arendal. Avreise Hovden i fint vær, men det varte ikke lenge før det 
begynte å snø. Turen opp gikk greit. Da vi kom opp var det å fyre hytta varm og sette på 
middagen. Middagen var, som vanlig, meget bra. Dagen etter blåste det så mye at dobesøk 
måtte utsettes. Turen ned til Hovden ble strabasiøs, da det var maks 20 meters sikt og vinden 
rev og slet i oss så det ble en skikkelig frisk nedtur. 

Skitur16. - 18. februar Borteli – Gaukhei  
Denne turen ble avlyst pga for få interesserte, samt dårlig vær (mildvær). 

Skitur til Hovden 16. - 18. mars med 15 deltakere 
Vi overnattet på hytter nær Hovden sentrum. På lørdag og søndag delte vi oss ut fra hva hver 
enkelt ønsket å gjøre. Noen var i skibakken, mens andre tok en langrennstur.  

Skitur til Folgefonna 27. april – 1. mai med 16 deltakere 
Utrolig flott tur til vår nærmeste isbre. Været var virkelig på vår side: Vindstille og sol fra klar 
himmel. Vi kjørte bil til Odda og gikk på beina til ca 600 moh da vi møtte snøen. Etter mye 
oppoverbakke kom vi opp til Holmaskjer hytta (1560 moh) På dag to reiste syv av følget 
videre for seg selv for de hastet hjem, mens de som ble igjen fikk en flott dag på breen. Det 
ble middag på Fonnabu og der ble tre personer natta over, mens seks dro videre mot Rosendal 
og tok siste overnatting på breen i telt. 

Sykkeltur 20. mai med Tustelauget. 3 deltakere 
Tustelaugets første tur gikk fra Nelaug til Arendal på sykkel. Fin tur. 

Klatre/padletur 2. – 3. juni med 18 deltakere 
Tur til Vestre Grimevann i samarbeid med Arendal Kajakklubb. Det ble både grilling og 
klatring. Veldig sosialt. 
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Sommertur til Bødalen 14. – 19. august med 12 deltakere 
12 turglade satte seg i minibussen i Arendal tirsdag ettermiddag. Første etappe gikk til 
Gjendesheim der vi overnattet. Dagen etter kjørte vi helt frem til Bødalen etter en pause på 
Lom med bakverksshopping. Campen lå flott til med brearmer og høye fjell rundt oss. Vi slo 
opp lavvoene, men måtte flytte dem til et inngjerdet område, fordi vi hadde satt dem opp på 
beitet til kyrne. Torsdag ble det en lang og fin tur til Skålatårnet (1848 moh). Fredag var det 
bretur for de fleste med innleid brefører. Lørdag løp noen motbakkeløpet Skåla Opp, mens 
andre prøvde seg på Lodalskåpa (2082 moh). Turen mot Lodalskåpa ble avbrutt pga dårlig 
vær. Den tredje gruppen hadde en super tur over Lofjellet (1379 moh). Søndag startet med 
bytte av bildekk fordi det var pnktert, før vi fortsatte den lange veien hjem. 

Tur til Gaustatoppen 14. – 16. september med 11 deltakere 
Overnatting på en fin utleiehytte ved Kvitåvatn. Lørdag blåste det en kald vind, men ellers var 
været bra. Det ble en fin topptur. Vafler og kaffe ble nydt på hytta på toppen (1883 moh). På 
returen tok vi den lange veien rundt hele Gaustatoppen. Vi fikk dermed en lang, fin tur tilbake 
til bilene og hytta. Etter en god middag var det godt å synke ned i en godstol og slappe av. 
Søndag ble noen igjen på hytta, mens andre tok en topptur til Toreskyrka (1390 moh). 

Sykkeltur ”Vigelandsvannet rundt” 18. september med 4 deltakere 
Avreise fra Grimstad Rådhus rett etter jobb. Turen gikk via Skiftenes til Hørte. Så bar det 
videre på grusvei og i skogsterreng. Videre via Løddesøl til Rykene og deretter spredde feltet 
seg til hvert sitt bestemmelsessted. 

Granbustøyl – Nutevasshytta 12. - 14. oktober med 6 deltakere 
Dette var turen med mannlig turleder og kvinnlige turdeltakere. Det ble en fin tur i våre 
nærheier. Turleder var ekstra fornøyd med denne turen. 

Voreheia i Grimstad 10. - 11. november med 7 deltakere 
Dette var turen der det skulle bevises at bålkos senhøstes uten å fryse fordervet var mulig. 
Med sekkene fulle av varmt tøy gikk vi opp til toppen der vi slo opp telt og sagde ved så vi 
hadde til resten av kvelden. Det ble matlaging på bålet, som varmet så godt at alle klær ikke 
ble tatt i bruk. Morgenen etter var det frokost i solskinnet med flott utsikt over Grimstad. 

Totalt har vi hatt: 
2 møter 
1 kurs 
6 arrangement (av dem to avlyst) 
11 turer (av dem en tur avlyst) 

Totalt antall deltakere (flere har vært med mange ganger): 148 
 

5. KURS 
Innføring i innendørs klatring 16. oktober. 
Tre møtte opp til denne innføringen. 
 
GPS Kurs Høst 2007 - 8 deltakere 
Einar Lieng gjennomgikk GPS generelt, samt praktisk bruk av GPS.   
 
6. INNENDØRS KLATRING 
I løpet av året har vi hatt seks klatrekvelder, der to ble avlyst:  
2. januar, 7. februar, 6. mars (avlyst), 16. oktober (innføringskurs), 6. november og 4. 
desember (avlyst). Litt variabelt oppmøte.  
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7. EPOSTLISTE 
Vi har en epostliste der vi sender ut informasjon om det som skjer av aktiviteter i 
Fjellsportgruppa. Send en epost til webansvarlig hvis du ønsker å stå på denne lista. 
 
 
8. WEBSIDE 
Websiden vår inneholder turprogrammet vårt, referat fra turer, kontakt informsjon til styret 
med mer. Adressen er: http://www.dnt-fjellsport.no/arendal 
 
9. FEST 
Kåre Gundersen inviterte alle som hadde vært på en av årets turer på fest den 3. november. 8 
deltakere fikk servert en meget god middag med dessert. 
 

Rune Solhøi, leder i Fjellsportgruppa 
 
 
 
TURGRUPPA – RAPPORT FOR 2007    Vedlegg 5 

 
Turprogrammet for 2007 inneholdt 11 turer, 2 skiturer og 9 fotturer av ulik art. 
Av disse turene ble en av skiturene og en av fotturene avlyst. I tillegg ble dugnads/merketuren 
Kvipt-Nutevasshytta-Griddalen avlyst. Det var heller få deltakere på de lengre turene. 
Kanskje skyldes det den dårlige sommeren med mye regn i fjellet. Dagsturene på tidlig 
sommerstid var svært populære. Langturen i 2007 gikk til Sirdals-Hjelmelandsheiene. Det er 
et litt krevende terreng å vandre i med mye interessant historie. Vi satte derfor opp to 
turledere på den turen: en med stor interesse for jakt og fiske, en med interesse for historie og 
kultur. Turgruppa har hatt to samarbeidsturer. Den ene sammen med Stavanger 
Turistforening, den andre med Havrefjell Turlag. Kjell Sandåker har en pause fra Turgruppa 
etter sommersesongen og Olav Flaten har gått inn i hans sted.  
 
Olav Flaten   Ingeborg Lobben Gjennestad   Kåre Mogstad 
 
 
 
SENIORGRUPPA – RAPPORT 2007    Vedlegg 6 
Noen av våre aktive seniorer er nå blitt enige om å starte en Seniorgruppe. Tanken med denne 
gruppen vil først og fremst være å arrangere turer i lokalmiljøet på dagtid. Turene starter opp 
etter påske i 2008 og vil gå 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 
programmet for 2008. 

 
Arne Lemme, Leder Seniorgruppa 

 
 

mailto:solhoi@start.no
http://www.dnt-fjellsport.no/arendal
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UNGDOMSGRUPPA – RAPPORT 2007    Vedlegg 7 
Ungdomsgruppa i AOT har vært lite aktiv de siste årene, men hjemvendte ”gamle krefter”, 
foreldre og voksne ledere har i 2007 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  er det 16 voksne ledere i Ungdomsgruppa og 20 ungdommer som har meldt 
seg som tur-interesserte. I 2007 ble det 2 ledersamlinger og  2 turkomitesamlinger. 
 
14. september:  
Ledersamling med overnatting på Store Torungen. Da ble fundamentet lagt for hvilke 
basiskunnskaper en turleder bør ha, lederrollen og turalternativene.  
 
29. september : 
Ny ledersamling for å ferdigstille fundamentet. 
En viktig avgjørelse var hvilket alderssegment en skulle satse på blant ungdommen. Det ble 
etter mye diskusjon bestemt at en skulle satse på de yngste fra 13-16 år. Sekundært på 16-19 
om det meldte seg noen.  
 
Første turkomitesamling var med ungdommen 13-16 år for å finne ut hva de kunne tenke seg 
av turer. Andre turkomitesamling var med lederne for å ferdigstille turprogrammet med blant 
annet lederansvarlige for turene. 
 
Før Jul 2007 fikk Eivind Berg 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. I skrivende stund har disse 
ungdommene nå laget et ønske om 8 turer for 2008. 
 
Konklusjonen er at interessen har økt fra 10 til 20 ungdommer før vi i det hele tatt er kommet 
i gang med turer i 2008. 
 
10 turer i 2008 er målsettingen for 13-16åringene. 6-8 turer for 16-19 åringene. Arbeidet 
krever innsats fra mange ledere. Turene skal ha minimum 2 ledere på hver tur. 
 
Organiseringen er slik:  

1. Førsteleder har hovedansvaret for alt fra A til Å.  
2. Andre leder er assistent til førsteleder. 
3. Tredjeleder er ”lærling”. 

 
Konstituert leder Håkon Eugen Gustavsen har stått som ansvarlig for gjennomføring av 
samlinger og komitemøter. Eivind Berg har gjort en stor innsats for å rekruttere turledere. 
Denne innsatsen har vært og er helt avgjørende for vår suksess. 
 
Bli turleder for ungdom er  oppfordringen. 

 
Håkon Eugen Gustavsen, Leder Ungdomsgruppa 
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BARNAS TURLAG - RAPPORT 2007    Vedlegg 8 
AOT har i mange år hatt et Barnas Turlag. Gruppa ledes i dag av 4 personer: Anne 
Fredriksen, Hilde Eikelia, Hermund Ulstein og Henning Solheim. Hovedmålet er å få familier 
med barn i alderen 0-12 år ut på tur og bli varige brukere av naturen på de premisser vi 
arbeider etter i Turistforeningen.  
 
I løpet av året arrangeres det mange forskjellige turer med god deltakelse. Vi reiser på 
overnattingsturer på bl.a Lille Torungen. Her har vi vært heldige og hatt med oss fagmannen 
Bjørn Nyhus. Med hans kunnskaper om fisk og fiske blir det alltid mye spenning. Noen turer 
er også blitt til en tradisjon. Som f.eks. rideleieren på Hest i Villmark i Søndeled. Orreleik-
turen ble arrangert av Håkon E. Gustavsen som overtok på kort varsel. Det ble også arrangert 
klatrehelg på Mjåvasshytta med turleder Hilde Eikelia. Det ble høstturen til Skarsvassbu med 
topptur til Lindeknuten. Det er gledelig å se mange nye fjes på turene. Både på overnattings- 
og dagsturene. Ledere fra Barnas Turlag har også deltatt aktivt på stand under Trebåt-
festivalen, Hisøydagen og Frivillighetsdagen. Dette har vært svært vellykket med mange 
aktive barn på besøk i den nye klatreveggen. 
 
Vi har i dag ca 230 medlemmer, men ønsker oss mange flere. Vi håper at mange foreldre eller 
besteforeldre melder sine barn/barnebarn inn i Barnas Turlag. Vi trenger stadig nye 
medlemmer. Husk de stadig svinner ut det året de fyller 13 år. Vi ønsker så alle våre 
medlemmer, nye og gamle, velkommen til et nytt og spennende turår i 2008.  

 
Henning Solheim, Leder Barnas Turlag 

 
 
 

 
RÅDET- RAPPORT 2007       Vedlegg 9 
Det er ikke avholdt møter i Rådet i 2007. Rådets leder har fulgt styrets og foreningens 
aktiviteter gjennom styrets sakslister og referater, og har ingen merknader til driften. 
 

Dag Pettersen, Leder Rådet 
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FELLESTURER/AKTIVITETER/KURS 2007

Tur nr Dato Type tur Aktivitet/turmål Koordinator/turleder Antall
Fjellsportgruppa

1 13-14. jan. Skitur Tjørnbrotbu Einar Lieng 13
2 16.-18.feb. Skitur Borteli - Gaukhei Jostein Aalvik Avlyst
3 16-18..mars. Skitur Hovden Frode Gorseth 15
4 27.apr Skitur Folgefonda Einar Lieng 16
5 20.mai Sykeltur Nelaug - Arendal 3
6 02-03.juni Padle/klatre Vestre Grimevann Rune Solhøi 18
7 14-19 aug Fottur Bødalen Anne-Gro Gangenes 12
8 14-16.sept Fottur Gaustatoppen Dagfinn Hjemås 11
9 18.sep Sykeltur Vigelandsvannet rundt 4
10 12-14. okt Fottur Granbustøyl-Nutevasshytta Frode Gorseth 6
11 16.okt Klatrekurs Innendørs Rune Solhøi 3
12 10-11.nov Overnatting Voreheia i Grimstad Rune Solhøi 7

108

Turgruppa
1 02.-04.mar Skitur Berdalsbu-Tjørnbrotbu Ingeborg L. Gjennestad 8
2 24.-25.mar Skitur Dølemo-Skarsvassbu Olav Flaten avlyst
3 13.mai Dagstur Granestua-Nes Verk Gunnar Dag Tørå 37
4 10.jun Dagstur Tveitli - Høgeli Magne Risdal 60
5 17.jun Dagstur Gautefall-Uvdalen Yngvar Øigarden 18
6 29.06-01.07 Merketur Kvipt-Nutevasshytta- Kurt Nedenes, Andersen avlyst
7 27.06-01.07 Fottur Grautheller-Nilsebu-Lysebotn Sandåker / Mogstad 8
8 24.-26.aug Fottur Bjørnevasshytta- Hov-Valle Torstein Olsen / Brevik 18
9 31.08-02.09 Fottur Øyuvsbu-Gaukhei-Langeid Olav Flaten 8
10 07.-09.sep Fottur Hengeltjørnloftet, Vindil Ingeborg L. Gjennestad 6
11 15.-17.sep Fottur Skarsvassbu-Grunnetjørnsbu Jens Ragnar Larsen avlyst

163
Tirsdagsturene

1 24.apr Fottur Bomsholmen fløtningsmuseum Rolf Borge Johansen 10
2 08.mai Fottur Bøkeskogen, Raukerkilen,søm Hanne Britt Lunden 28
3 15.mai Fottur Borøya Kjell Woxmyhr 30
4 22.mai Fottur Buøya, Eydehavn Kjell Woxmyhr 22
5 29.mai Fottur Marvika til Skare, Tromøy Hanne Britt Lunden 23
6 05.jun Fottur Østerhus, Grimstad Dag Pettersen 32
7 21.aug Fottur Skjulestadlonene, Moland. Rolf Borge Johansen 12
8 28.aug Fottur Messelvann langs gammel byvei. Gunnar Dag Tørå 25
9 04.sep Fottur Granestua. Dag Pettersen 55
10 11.sep Fottur Pusnes – Kjenna – Kaffejordet, Tr Siri Bruun / Ingebretsen 65
11 18.sep Fottur Narestø Dag Pettersen 72

374



Barnas Turlag
1 1.-2.apr Rideleir Hest i Villmark - Øysang Henning Solheim 16
2 21.-22.apr Padle/fottur Orreleiktur Mykland Håkon E. Gustavsen 12
3 27.-28.mai Familietur Store Torungen Henning Solheim 22
4 8-10.jun Fottur Klatrehelg Mjåvasshytta Hilde Eikelia 17
5 7-9.sep Fottur Familietur Skarsvassbu Henning Solheim 17

84
Ungdomsgruppa

0 Ingen turer 2007

Havrefjell Turlag
1 05.apr Fottur Påsketuren ved Kleivvann 65
2 29.apr Fottur Hisåsen 50
3 03.jun Fottur Toppturen til vakre Kronfjell 44
4 10.jun Fottur Tur til Skorva 25
5 12.aug Padletur Helleren ved Hølsknuten 10
6 19.aug Fottur Solhomfjell 35

229
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ÅRSMELDING FOR HAVREFJELL TURLAG 2007.     Vedlegg 11 
Årsmøtet blei haldt 25. januar på Lyngrillen på Brokelandsheia. Jens Ragnar Larsen frå AOT 
hadde lysbildeforedrag frå Austheiene. Kjell Sandåker informerte om løypenettet.     
 
Styret fekk slik samansetjing:  Leiar: Ole Jakob Bråten.  

Styremedlemer: Tone Ellingsen, Jekke Liby,  
        Olav Brokeland og Unni Britt Hansen.  

Varamedlemer: Sondre Svalastog og Torhild Hagen.  
 

Valkomité: Anne Marie Gryting (leiar), Stein Skåli og 
Lars Lindstøl 
Revisor: Truls Marthinsen. 

 
 
Styret har hatt 3 møter.  
 
Turløyper og dugnad: 
All merking i løypa frå Sandtjønn til Gautefallheia er i sommar friska opp med ny maling. 
Tavle er satt opp ved Uvdalsvatnet. Kart-oppslag til tre tavler er produsert, og skal settast ut 
til våren. Ny løypetrase frå vår løype ved Fellsstigen til toppen av Solhomfjell er varda. Her 
inne i naturreservatet skal vi ikkje bruke maling, på grunn av verneforskriftene. Det er gjort 
litt vedlikehald på løypenettet til Solhomfjell og Risfjell. Turlaget har støtta arbeidet med 
løypenettet frå Holmen Gård, og restaureringa av Branntårnet på Solhomfjell. Vi har levert 
foto og artiklar til AOT sitt medlemsblad Austheiene, og har deltatt på AOT sin stand under 
Trebåtfestivalen.  I Risør er det drevet vedlikehald i Fransåsenløypa. Vi har påbegynt arbeidet 
med å finne trase for turløype vidare innover Risør-halvøya. Det har kome forslag om at 
Havrefjell Turlag skal bygge hytte på Vakthusheia. Styret vil i denne omgang ikkje gå inn for 
dette. Det blir nå vurdert om turlaget skal ta initiativ til merking av løype til Vakthusheia. 
 
Stor bruk av løypene: 
Det er stor bruk av løypene i Gjerstadskogane. 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. Det er mange underskrifter frå store delar av 
landet, og ein god del frå utlandet. Eit namn i kvar bok er trekt ut, og får tilsendt premie. Også 
i år kom vinnarane frå 5 ulike kommunar. Turboka på Fransåsen er godt besøkt. Mange har 
kjøpt det nye turkartet Gautefall – Havrefjell – Gjerstadskogene, som blei utgitt i januar 2007.     
 
Saker som gjeld natur og friluftsliv:   
Havrefjell Turlag har sendt uttaler om kommuneplanane i Nissedal og Gjerstad, og uttale til 
nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag. Det som har tatt mest tid og energi også 
i år, er arbeidet mot Statskog sine planar om eit stort hyttefelt ved Skorva. Feltet er planlagt 
med veg og hytter på fjell og grunnlendt mark rundt Finntjennane, og langs svåfjella ved den 
barnevennlege Sandbekk. Feltet vil splitte opp eit av landsdelens viktigaste friområder. Ei 
utbygging vil for all framtid blokkere mulegheita for å få ei rundløype i rein natur, til det 
vakre området ved Risfjell, Dobbelttjennane og Trollfjell, utan å måtte kjøre heilt opp til 
Heiland. Denne lettgåtte traseen frå Skorva er gått opp av Havrefjell Turlag, og kan bli ein av 
dei aller finaste turløypene i Gjerstadskogane. Det skulle vere unødvendig å bygge ned 
statskogen, når Gjerstad har så mange ukontroversielle utbyggingsalternativ på privat grunn 
lengre nede i bygda.  
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Medlemstal: 
361 medlemmer. (12 % medlemsvekst, 40 fleir enn i fjor, framgang i alle tre kommunar). 
 
Turprogram: 
Turprogrammet blei trykt i eigen foldar i 3500 eksemplar og delt ut på dugnad. Vi har aktivt 
brukt massemedia og heimesida på internett til å reklamere for turane våre. 
 
Turar:  
Snøen smelta og påsketuren ved Kleivvann måtte gjennomførast på barmark. Likevel deltok 
65, som fekk med seg andakt, skogstur, soling og grillmat. Femti blei med og møtte våren på 
Hisåsen. Toppturen til vakre Kronfjell samla 44. På tross av tredve varmegrader og brennande 
sol, blei 25 med på turen frå Skorva. To vaksne og 8 ungar fekk ei spanande helg med padling 
og bading i Skarvann, og overnatting under Helleren ved Hølsknuten. Vêret var ikkje det 
beste då 35 blei med på turen rundt Solhomfjell. Vi har fått gode tilbakemeldingar frå turane 
våre, som samla i gjennomsnitt 38 deltakarar pr. tur. Ein del av turane har vi arrangert i 
samarbeid med andre organisasjonar. 
 
Takk 
Vi har også i år møtt stor velvilje i vårt arbeid, og vil her sende ein takke for hjelp og 
samarbeid til DNT, AOT, Telemark Turistforening, Risør-, Gjerstad og Nissedal kommunar, 
Gjerstad 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 merkejobb og dugnadsarbeid for Havrefjell Turlag i 2007. 
 
Mål 
Altfor 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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Sak 6.  Innkommene saker 
 
- Ønske om å danne lokallag i Tvedestrand og Vegårshei 
 
Litt orientering og historikk om saken 
Lokale krefter i Tvedestrand har en tid vurdert muligheten for å danne et lokallag for 
Tvedestrand og Vegårshei kommune. Dette medførte at initiativtaker Sverre Stiansen 13 
september 2007 la disse tankene frem for styret i AOT. I henhold til vedtektene i AOT som 
åpner for dannelse av lokale turlag ba styret Stiansen om å jobbe videre med saken, samt 
utrede alternativer og konsekvenser. På styremøte 04.03.08 presenterte Stiansen sin innstilling 
for styret.  
 
Styrets vurdering. 
Styret takker Stiansen for initiativet, og gleder seg over at foreningens medlemmer viser 
engasjement og innsatsvilje. Havrefjell turlag er et eksempel på at lokale krefter kan utrette 
mye. Når vi nå står ovenfor spørsmålet om å danne et nytt lokallag, føler styret at vi må ta 
stilling til en rekke uavklarte spørsmål og konsekvenser. Styret er oppmerksomt på at lokale 
bidragsytere er av betydning for å spre vår aktivitet over et større geografisk område, det 
prinsipielle spørsmålet vi bør utrede og bringe klarhet i er hvilken organisasjonsform vårt 
ønske om spredt aktivitet skal ha. I denne sammenheng er lokale lag en del av vurderingen. 
Når styret i sin innstilling ber om tid til å behandle dette ekstra grundig, skyldes det at valget 
vi tar kan ha store strukturelle konsekvenser for AOT. Derfor føler vi behov for en så grundig 
gjennomgang av våre veivalg og strategier som mulig før vi tar en endelig beslutning. En 
forhastet avgjørelse i denne sammenheng kan fort skape en presidens vi på det nåværende 
tidspunkt ikke kjenner konsekvensene av. Styret vil også ta kontakt med andre foreninger i 
DNT systemet for å få innspill og dele erfarning. Videre ønsker styret å kontakte rådet.  
 
Styrets innstilling til årsmøtet. 
Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å utarbeide en avtale om en evnt dannelse av et lokallag for 
AOT-medlemmer i kommunene Tvedestrand og Vegårshei. Styret vil fremlegge saken for rådet til 
vurdering. 
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Ønske om å danne lokallag i Tvedestrand og Vegårshei.  Vedlegg 12 
 
På styremøte 13. september 2007 vedtok styret at Sverre Stiansen skal utrede muligheten for å 
danne et lokallag i Tvedestrand og legge dette frem for styret. 
Derfor har Sverre Stiansen sammen med Jens Ragnar Larsen kalt inn medlemmene bosatt i 
Tvedestrand Kommune til et møte for å se på om det er interesse for et lokallag. 
Møtet ble avholdt 24-01-2008 i kommunens lokaler i administrasjonsbygget Tvedestrand.  
Ca 15 personer møtte frem og omtrent like mange som har meldt sin interesse for et lokallag.  
Fra de fremmøtte ble det fremhevet at formålet med et turlag må være å få flere folk ut på tur. 
Alle var iteressert i å gå videre med tanken om et turlag i Tvedestrand. 
For å oppnå dette ble det valgt  et interimstyre til å arbeide videre med saken. 
Følgende ble valgt:  
Leder Sverre Stiansen, Eva Kristensen, Elisabeth Dawson, Jens Ragnar Larsen og Arne 
Skaali. 
Interimstyret har hatt et møte 31-01-2008  i Tvedestrand. Avgrensingen av et lokallag 
ble diskutert og konklusjonen ble at Vegårshei må være med hvis de vil.  
Det ble vedtatt at vi sender et brev til styret med ønske om at det opprettes et lokallag.  
Etter møtet ble Roar Sommerset kontaktet for å spørre medlemmene i Vegårshei om det er 
interesse for å være med et lokallag. Roar var meget interessert i å gå videre med tanken om et 
turlag i Tvedestrand og Vegårshei. Tilbakemelding fra Roar er at 8-10 turinteresserte personer 
som han har kontaktet er for å danne et lokallag for Tvedestrand og Vegårshei.  
I dette lokallaget må det arbeides for å fremme tilknytningen til hyttene i Austheiene og 
dugnadsarbeidet AOT i tillegg til arbeidet i nærmiljøet med turer og etter hvert løyper o.l.. 
Kanskje også en avdeling av Barnas Turlag, ungdomsgruppe o.s.v. 
Det ser ut til at mange i Tvedestrand vil arbeide for et turlag sammen med Vegårshei. 
Dette vil klart styrke arbeidet for å få flere folk ut på tur i et enkelt, aktivt, allsidig og 
miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. 
Vi legger med dette dannelsen av lokallag i Tvedestrand og Vegårshei frem for styret og 
håper på at styret kan anbefale saken. Vi ønsker at saken blir tatt opp på årsmøtet og håper 
at den kan sendes til DNT før fristen for saker til landsmøtet i år går ut. Vi tror dette vil 
være en meget god investering i å få flere medlemmer, få flere ut på tur og flere inn på 
hyttene våre. 
For å vurdere lønnsomhet vennligst se vedlegg: HAVREFJELL TURLAG 5 ÅR – evaluering  
fra Ole Jakob Bråten. 
 
Sverre Stiansen             Eva Kristensen                                 Elisabeth Dawson 

 
Jens Ragnar Larsen                 Arne Skaali  
 
 

Av Ole Jakob Bråten, februar 2008. 
 

 



 26

 
HAVREFJELL TURLAG 5 ÅR -  EVALUERING  
 
Havrefjell Turlag blei stifta 22. januar 2003, og er nå altså 5 år. Turlaget er eit lokallag 
av AOT, og dekker kommunane Risør, Gjerstad og Nissedal.  
 
Det er nå planar om å danne eit nytt turlag innan AOT i Tvedestrand. Vi ynskjer derfor 
nå å informere om dei moglegheitene som ligg i eit lokalt turlag. Her følgjer derfor ei 
evaluering over Havrefjell Turlag sine første 5 år.    
 
I 2002 møtast interesserte medlemmar av AOT og danna eit interimstyre. Inntrykket den 
gongen, var at dei fleste AOT medlemmar i vår region hadde meldt seg inn i DNT, fordi dei 
ville gå på tur i fjellet og ville støtte DNT sitt arbeide.  
 
Fleire gjekk meir på tur på Hardangervidda, Jotunheimen, Rondane og andre stader, og brukte 
sjeldan hyttene i Austheiene. Medlemskap i AOT kom automatisk på grunn av adressa. 
Mange følte lite tilknyting til AOT, som nesten aldri hadde nokon verksemd i våre 
kommunar.  
 
Danninga av Havrefjell Turlag har ført til ei kraftig auke for det lokale friluftslivet, men også 
truleg ei sterkare interesse for verksemda i heile AOT. Turlaget har skapt mykje lokalt, skaffa 
mange nye medlemmar og overført ressursar vidare til AOT og DNT sitt arbeid. 
 

 MEDLEMSAUKE: 
AOT hadde i 2002 før Havrefjell Turlag blei stifta ca. 220 medlemmar i våre tre kommunar. 
Nå etter 5 år har Havrefjell Turlag fått 361 medlemmar, ei medlemsauke på 64 %.  
 
AOT hadde i 2002 totalt 2575 medlemmar og har nå 2937 (medrekna Havrefjell Turlag). 
Dette blir ei auke på 14 % (medrekna Havrefjell Turlag). Medlemsauka for AOT i området 
utanfor Havrefjell Turlag blir i same tidsrom bare 9,4 %. 
 
Dersom heile AOT hadde auka like kraftig som Havrefjell Turlag, hadde medlemstalet nå 
vore 4223. Eit lokalt turlag gir oss utan tvil mange nye medlemmar, og gir organisasjonen ei 
lokal forankring. 
 

 ØKONOMI: 
AUKA INNTEKTER TIL AOT OG DNT: 
Havrefjell Turlag får 15 % av innbetalt medlemskontingent, (100 % frå medlemmar av Barnas 
Turlag).  
 
Havrefjell Turlag sine 361 medlemmar betaler i år inn kr. 127 010 i medlemskontingent.  Av 
dette går kr. 21 856 til det lokale turlaget, mens kr. 105 154 tilfaller AOT og DNT. 
 
Dersom Havrefjell Turlag ikkje hadde eksistert kunne vi forvente at vår region hadde hatt 220 
medlemmer + 9,4 % tilvekst = 241 medlemmar. Desse ville betalt inn ein medlemskontingent 
på kr. 84 790.  
 
Det betyr truleg nå at Havrefjell Turlag, etter at turlaget har fått sin del, er skuld 
i ei årleg ekstra inntekt til AOT / DNT på (kr. 105 154 – 84 790) = kr. 20 364.  
 
Havrefjell Turlag har i liten grad brukt ressursar frå AOT kontoret. Det aller meste er utført på 
dugnad i turlaget, som har eige budsjett og finansiering. Turlaget fører rekneskapet sjølv. 
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INNTEKTER TIL HAVREFJELL TURLAG: 
Ved sida av inntekter frå medlemskontingenten har turlaget ved hjelp av over 900 timar 
dugnad på turløypene, i desse åra skaffa seg kr. 59 000 i spelemidlar / aktivitetsmidlar. 
Fordi turlaget har lokal tilknyting, blir laget prioritert av kommunane. Turlaget fekk i år       
10 000 kr i kommunale kulturmidlar og 3 000 kr frå Gjerstad Sparebank.  

Laget har også litt inntekter på arrangement og annonsar. Økonomien er nå bra, og 
turlaget er i stand til å finansiere lokale tiltak for friluftslivet. 
 
VERKSEMD I HAVREFJELL TURLAG: 
 
TURPROGRAM: Trykkast i 3 500 eksemplar, finansierast av Havrefjell Turlag og delast ut 
på dugnad til blant anna alle husstandar i vårt distrikt. 
 
HEIMESIDA: Oppdatert heimeside på Internett. Nå om vinteren har laget nesten daglege 
føremeldingar frå skiløypene ved Kleivvann i Gjerstad. Mange brukar derfor heimesida. 
 
AVISER: Turlaget legg ned mykje arbeid i avisartiklar om turar og anna verksemd. 
 
INKLUDERANDE ORGANISASJON: Alle kan delta på turane. Til og med årsmøta er ope 
for alle, (men bare medlemmar har stemmerett). Dei fleste turane arrangerast i samarbeid med 
andre lokale organisasjonar. Slik får laget nye grupper med ut på tur. 
 
MANGE PÅ TUR: I løpet av dei 5 åra har Havrefjell Turlag arrangert 33 turar og registrert 
2100 deltakarar. Det blir 63 deltakarar i gjennomsnitt pr tur, og 420 deltakarar pr. år.  

Dette betyr at ein stor del av dei som går på tur i AOT, deltar på turar arrangert av 
Havrefjell Turlag. Ingen andre delar av organisasjonen har så stor deltaking pr. tur.  
 
TURLØYPER: Havrefjell Turlag har merka ca. 36 km med turløype. (Sandtjønn – Uvdalen 
– Gautefallheia 23 km),  (Fellsstigen – Solhomfjell 1 km) og (Fransåsenløypa 12 km).  

DNT (140 år) har merka ca. 100 meter pr. medlem. Havrefjell Turlag (5 år) er alt 

kome opp på same nivå.  

 Turlaget har i tillegg tatt på seg ansvar med vedlikehald av det gamle løypenettet til 
Solhomfjell og Risfjell, og er innstilt på å starte nye prosjekt. 
 
TURKART: Havrefjell Turlag har vore med på arbeidet med nytt turkart for Gautefall – 
Havrefjell – Gjerstadskogene. 
 
NATUR OG FRILUFTSLIV: Laget uttaler seg om saker som gjeld natur og friluftsliv, for 
eksempel kommuneplanar i regionen. 
 
ANDRE TILTAK: Turlaget er med på restaurering av Branntårnet på Solhomfjell og har lagt 
ned ein del arbeid i løypenettet til Holmen Gård. 
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KONKLUSJON: 
Havrefjell Turlag har dei siste 5 år ført til 64 % medlemsvekst i sin region, mens resten av 
AOT i same tidsrom bare har auka med 9,4 %. Turlaget har ført til stor aktivitetsauke i AOT, 
og tilfører også moderforeininga auka inntekter. Dersom vi skal få vekst i AOT, oppretthalde 
hyttenettet og få fleire ut på tur, må vi satse på lokale turlag.  
 
Tvedestrand har i dag 169 medlemmar i AOT. Eit nystarta Tvedestrand Turlag (med same 
interne medlemsfordeling som Havrefjell Turlag), vil årleg koste AOT kr. 10 231 frå 
medlemskontingenten. Straks turlaget har skaffa AOT 35 nye medlemmar, begynner derimot 
inntektene å kome til AOT. Konklusjonen er derfor at Tvedestrand Turlag bør startast.  
 
 
For Havrefjell Turlag Ole Jakob Bråten 
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