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Fjellsportgruppa har i 2012 hatt et år med varierte aktiviteter både sommer og vinter. 
Sommerturen til Fondsbu ble absolutt en suksess med 14 deltakere og vårt varierte 
turprogram stort sett fulgt. I tillegg har vi arrangert 11 midtuketurer som alle har hatt god 
oppslutning fra gamle og nye deltakere. 
 
 
1. TURER (se fullstendige referater på vår hjemmeside http://www.dntfjellsport.no/arendal/). 
 
Årets første tur gikk til Fyresdal 3. – 5. februar med 6 deltakere. Avreise fra Harebakken mot 
Kleivgrend og videre til en privat hytte 3 km innover. Kaldt vær, minus 19 på veien og minus 10 
inne i hytta. Lørdag morgen gikk turen til Nystøyl, først i oppkjørte løyper og på slutten med 
noen kilometer brøyting før alle var framme. 
Oppfyringen tok sin tid, men det ble både middag, dessert og ”friluftsquiz” før kvelden var 
omme. Litt nysnø om natta, men fine spor tilbake til bilene. En ”kjølig og frisk tur”. 
  
Skitur til Hovden 9 - 11. mars. Planen denne helgen var å overnatte på Hovden og så gå på ski 
til Bjørnevasshytta med overnatting på Berdalsbu og med en innlagt lunch på Tjørnbrotbu. 4 
deltakere dro fra Harebakken og bilene ble så strategisk plassert på Bjørnevann og i Valle. 
Deretter buss videre til Hovden og overnatting på Hovden Fjellstoge. Lørdag gikk turen mot 
Tjørnbrotbu og med en dårlig værmelding var spenningen stor. Hytta ble nådd takket være god 
kvisting og på grunn av været ble det bestemt å overnatt for å se an været dagen etter. 
Fremdeles dårlig sikt søndag morgen så målet ble endret til Berdalsbu og senere Geiskelid. Nok 
en gang ble det ingen tur til Bjørnevann men vi forsøker igjen. 
  
Padle og fjelltur 16 -17. juni. Planen var å padle Vestheiene sørover fra Øyuvsbu, men på grunn 
av mye snø i fjellet og fremdeles delvis islagte vann ble Frolands verk utgangspunktet. Dette 
var en fellestur mellom Arendal Kajakklubb og Fjellsportgruppa med 8 deltakere. Turen gikk 
over Trevann, inn i Nidelva og videre inn i Rore. Mye motvind og rast på Neset. Videre inn i 
Syndle til Lundesanden for overnatting. Her ble det ”gående måltid” på grunn av all knotten og 
dagen ble i tillegg avsluttet med regn.  
Lørdag morgen gikk turen til Roresanden og så trilling av farkostene til Landvikvannet. Deretter 
ut Reddalskanalen og videre mot Grimstad, Hesneskanalen og Grefstadvika der henting av biler 
og kajakkhenger ble organisert. Det ble hele 50 km padling og mye ”vær”. 
 
 Basecamp på Fondsbu/Eidsbugarden 8. - 12. august var årets høydepunkt på tursiden og 
gruppa var på forhånd spent på hvor mange som kom til å melde seg på. 12 deltakere i bussen 
pluss 2 som kom seg til fjells ved egen hjelp. Heldigvis hadde vi fått låne AAT’s nye innelukkede 
tilhenger, og den sparte oss for mye bryderi. Turen startet i Grimstad 14.30 deretter 



Harebakken og så videre østover via Sandvika til Hønefoss, Fagernes, Tyinkrysset og Fondsbu, 
480 km med ankomst kl 23.15 inklusive diverse mat- og kaffepauser.  Grunnet forventet sen 
ankomst var det bestilt overnatting på Fondsbu. 
Værmeldingen for de kommende dagene var ikke den beste så torsdag morgen det ble først 
etablert camp med 2 lavvoer. I gråvær startet så turen med Falketind som mål. Dette er en lang 
tur der man først kjører anleggsveien inn Koldedalen og så fortsetter til fots på vestsiden av 
Falketind/Stølsnostindmassivet. Da dette området ligger i Jotunheimen Nasjonalpark var det 
nå satt opp bom en kilometers vei før den ”gamle” parkeringsplassen.  Været ble ikke bedre, 
men fulle av optimisme satte alle i vei mot elva som løper fra Stølsnosbreen til Andrevatnet. 
Grunnet uvanlig mye snø i fjellet ble vi underveis møtt av en bratt snøfonn som lå helt ned mot 
vannet, ikke den enkleste å krysse men det gikk på et vis. Turen langs elva fra Andrevatnet mot 
Stølsnosbreen er ganske bratt, og i lett regn var nok denne delen av ruta ”over the top” for 
noen, men alle kom opp. Nå gikk regnet delvis over til sludd og med en sikt på kanskje 100 m 
valgte laget å snu. Alle kom seg helskinnet ned men dessverre uten at det ble noen topptur 
denne gangen. 
Fredag sto Urdanostind på programmet og planen var å følge Urdanosbreen til toppen. Vi 
hadde jobbet med å skaffe rimelig fører, men fikk avbud i siste liten. Turen ble derfor lagt om 
slik at målet ble sørtoppene på Urdanosryggen en tur som ikke krever kryssing av bre. 
Værmeldingen var bedre enn torsdagen så stemningen i bussen var høy. Utgangspunktet var 
det samme som dagen før. Løypa inn til Urdadalsvatnet er godt merket, men videre ble det litt 
vanskeligere og orientere seg på grunn av tåke. Vi fant ryggen og plottet samtidig ruta på GPS 
slik at veien tilbake skulle gå greit. Første del av ryggen var grei og gå og etter hvert tittet sola 
fram og vi fikk et flott skue mot Falketind/Stølsnostind, Hurrungane og mange andre tinder. 
Været i høyden ble bedre og bedre så det var litt trist å dukke ned i tåka på returen. Utover 
ettermiddagen og kvelden bedret været seg så vi kunne etter hvert se lørdagens mål, 
Slettmarkpiggen fra campen. 
Lørdag morgen, i flott vær satte følget av gårde langs Bygdin kl 0900 med kurs for 
Slettmarkkampen og Slettmarkpiggen. Første toppen ble nådd og med litt hjelp kom alle seg 
forbi et vanskelig parti videre mot Slettmarkpiggen, en flott topp med en nydelig utsikt, 
returen foregikk samme vei. Kvelden ble avsluttet med middag på hytta der vi fikk oss en 
hyggelig prat med DNT’s leder Kristin Krohn Devold. 
Søndag dro en fornøyd gjeng tilbake til Sørlandet, synd det er så lang vei til Jotunheimen. 
 
Høsttur i Vestheiene 14. - 16. september. 13 deltakere dro fra Arendal for å gå turen Øyuvsbu – 
Gaukhei – Langeid og med 2 ekstra deltakere var 15 samlet på Øyuvsbu første natten. Lørdag 
gikk turen sydover mot Gaukhei en tur som tok 9 timer og var på 17 km. Søndag retur tilgikk 
turen ned til Langeid, 23 km, der biler for retur sto klar, 23 km i dag.  
 
Høsttur Grunnetjørnsbu 13. - 14. oktober. 7 påmeldte møtte på Harebakken lørdag morgen for 
å gå turen Austenå – Grunnetjørnsbu – Hillestad. Fra Austenå tok turen 2.5 time delvis med 
naturen i vinterskrud. Overnatting og tur videre i løypa mot Skarsvassbu og så avbrekk mot 
vest og over Midtstøylnuten før ankomst Hillestad. 
  
Årets Blåtur 4. november gikk til Rossefjell i Landvik.  Grunnet regnvær møtte kun en deltaker 
opp ved Statoil Grimstad så det ble ikke noe problem å holde gruppa samlet. Litt dårlig 
merking/varding men turen gikk greit, til sammen 10 km tilbakelagt. 
  



2. MIDTUKETURER 
For å øke interessen for Fjellsportgruppa og skape ekstra aktivitet vedtok vi på årsmøte 2011 å 
utvide ”repertoaret” ved å arrangere midtuketurer annenhver uke fra mai til september med 
unntak av ferieperioden. Dette viste seg å bli en suksess med godt oppmøte og her er en 
oversikt over avviklede turer: 
 
- 15. mai, fottur til Dobbedalsheia – Grimstads høyeste topp, 9 deltakere. 
- 23. mai, fot-/sykkeltur til Jomåsknutene i Froland, 5 deltakere. 
- 31. mai, sykkeltur til Fagerhei, Tvedestrand, 7 deltakere. 
- 12. juni, fottur til Napen i Tovdal, 8 deltakere. 
- 20. juni, fottur til Hisåsen – Lillesands høyeste fjell, 10 deltakere. 
- 16. august, sykkeltur Skiftenes – Vigeland, 4 deltakere. 
- 21. august, fottur til Høgsteinsheia – Arendals høyeste topp, 15 deltakere. 
- 29. august, fottur til Befjell – Frolands høyeste topp, 12 deltakere. 
- 6. september, fottur til Blesehelleren/Einerfjell i Froland, 6 deltakere. 
- 11. september, fottur til Hasåsen i Søndeled, 4 deltakere. 
- 20. september, sykkeltur langs Vestlandske hovedvei Grimstad, 4 deltakere. 
  
 
3. ÅRSMØTE 
Vi starter året med årsmøte på Bark (tidligere Sjøloftet)  den 16. januar, 13 frammøtte pluss  
AAT’s sekretær Dag N. Fagermyr. Etter behandling av ordinære årsmøtesaker ble det avholdt 
valg og styret for 2012 ble bestående av: 
 
Leder:   Ikke valgt, velges blant medlemmene på første styremøte 
Sekretær:  Jostein Aalvik 
Medlemmer:  Preben T. Nilsen, Dagfinn Hjemås, Kåre Gundersen og Arne Thorstensen  
Web ansvarlig: Ikke valgt 
Valgkomité:  Urd Berntsen og Rune Solhøi 
 
4. STYREMØTER 
Vi har i 2012 avholdt 3 styremøter: 6. februar (her sa Preben T. Nilsen seg villig til å stå som 
leder og Dagfinn Hjemås som web ansvarlig i 2012), 7. juni og 24. oktober.  
 
5. MEDLEMSMØTER 
I forbindelse med styremøtet 7. juni ble det avholdt medlemsmøte der informasjon om 
sommerturen til Fondsbu var hovedtema. 
 
6. DUGNADER 
Gruppa hadde 3 representanter på dugnad på Mjåvasshytta i våres og 2 representanter som 
deltok på rydding av AAT’s lager på Stoa 23. august. 
 
7. KURS 
Arne Thorstensen deltok på Turlederkurs sommer i regi av DNT Sør. På grunnlaggende 
turlederkurs deltok Kåre Gundersen, Inger Johanne Mækæle-Johanssen, Arne Thorstensen,  
Kim Thorstensen og Preben T. Nilsen. 
  



8. REPRESENTASJON 
Ingen utsendinger fra gruppa til årsmøtet i DNT Fjellsport som ble arrangert på Haukeliseter 
17. mars i regi av Fjellsportgruppa i Stavanger Turistforening.  
 
 
Januar 2013 
Jostein Aalvik 
 


