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Som nevnt i årsmeldingen for 2004 har deltagelsen på Fjellsportgruppas turer virkelig 
tatt seg opp og vi tilbyr derfor et variert program noe som følgende rapport viser.

Helgen 8.-10. april startet sesongen med skitur fra Haukeliseter til Hellevassbu hele 
10 deltagere stilte opp. Bra værmelding med sol og lite vind. Fredag gikk turen til 
Haukeliseter og mange hadde nok planlagt tur denne helgen, så dessverre måtte de 
som kom sist overnatte på gulvet. Lørdag morgen kom med frokost og start i 10-tiden.
Ved ankomst Hellevassbu var bare sikringsbua ledig så der ble det fyrt opp og laget 
middag som ble avsluttet med "Tilslørte bondepiker". Kvelden gikk fort og etter en 
god frokost søndag ble avreisen ca. 09:30. Vindstille og solskinn. Kjøligere utover 
dagen og i en periode var sikten bare 4 kvister men det bedret seg etter hvert. Etter en 
bedre middag på Haukeliseter bar det hjemover. En flott tur!

28. – 29. mai gjentok vi fjorårets suksess med padle/klatretur i samarbeid med 
Arendal Kajakklubb. 17 deltakere møtte opp ved Bufjorden camping, og etter en kort 
informasjon ble leir etablert, og vi var klare for padling og klatring. 5 av deltakerne 
som var ”nye” i padlingens kunst fikk et introduksjonskurs av Morten – leder i 
Kajakklubben.

Det blåste litt ekstra denne dagen, men vi trosset frisk vind og motstrøm og padlet opp
Reddalskanalen til klatreområdet. Her ble det veiledning i klatreteknikker og de som 
ville fikk forsøkte seg i fjellveggen. For noen var dette første møte med fjell og tau og
selvtilliten økte flere hakk etter forsering av klatreruta. Etter klatringen returnerte vi til
leiren hvor det ble grilling og hygge rundt bålet til ut i de små timer. Vi hadde lånt to 
lavvo`er av Barnas Turlag, og de var gode å ty til når ”nattekulda” kom snikende.

Søndag ble det en rolig og fin padletur inn til Engekilen, deretter innom Nørholm og 
videre til en fin strand ytterst i Strandfjorden der lunch ble inntatt. Så retur til leiren 
med pakking av utstyr og hjemreise. Litt kaldt var det nok denne helgen, men 
heldigvis slapp vi unna regnet

Helgen 10. - 12. juni ble den årvisse Klatrehelgen sammen med Barnas Turlag 
arrangert på Mjåvasshytta. Mange forhåndspåmeldte og ventelister, men dessverre 
noen avbestillinger i siste liten.
Her fikk de som ville prøve seg i klatring på topptau og køen ble lang. Barnas Turlag 
har i år investert i eget klatreutstyr så nå har vi både seler, hjelmer og sko tilpasset 
barn. Denne turen er etter hvert blitt en tradisjon.  

Helgen 12.-14 august gikk turen til Lysefjorden/Kjerag med hele 18 påmeldte 
deltakere, og for 3 av disse var dette deres første ordentlige fjelltur. Vi dro fra 
Harebakken rett over lunch og kjørte til Evje, videre veien over Brokke-Suleskard så 
videre mot Lysebotn til Øygardstølen (Ørneredet) hvor vi parkerte en av bilene for å 
slippe å gå ned til Lysebotn søndag. Deretter bar det ned til Lysebotn hvor sekkene 
ble pakket før vi gikk om bord i hurtigbåten ”Lysefjord”. Turen til Flørli tok ikke 
mange minuttene, men vi rakk da å beskue Kjeragmassivet fra fjorden – imponerende 
med sine loddrette vegger.

På Flørli fant vi ”hytta” eller rettere sagt huset tilhørende Stavanger Turistforening 



(STF) øverst i grenda, la fra oss sekkene og deretter bar det ned til den gamle 
kraftstasjonen der det er etablert kultursenter med utstillinger og ikke minst en liten 
kafè. Her ble det middag - ”Ryfylkepylsa” med rotstappe og tilbehør. Tilbake på 
”hytta” fant alle seg en plass, og stemningen utover kvelden ble bedre og bedre. Blant 
annet ble vi servert kake da en av våre kvinnelige deltakere hadde fødselsdag. 

Etter frokost lørdag var det avreise kl. 09:00 opp en av verdens lengste trapper med 
sine 4444 trinn og de som kom sist brukte et par timer opp til Ternevatnet (rekorden 
sies å være på 19 minutter).

En liten pause på demningen før turen gikk videre på merket sti mot Blåfjellenden 
med lunch i sørenden av Store Fløravatnet. Så videre på merkede stier til Langavatn 
Turisthytte (STF). Fin hytte, men fullt med 18 nye + noen andre gjester. Noen av de 
”andre” valgte Sikringsbua som sin base. Ingen offisielle gnagsår så langt!  

Middag og kveldskos. Søndag var det fint vær, og etter frokost startet turen på merket 
sti mot Kjerag. For å spare beina og noen høydemeter valgte vi etter nøye studier av 
kartet å ta en snarvei over blankskurte fjell direkte mot Kjerag. Noen hadde vært der 
før, så ”Bolten” var første mål.

Vi var ikke alene på Kjerag denne søndagen da trafikken minnet mest om den man 
kan oppleve på Besseggen en helg i juli eller august. 

Det ble tid til en rast på kanten av platået, og vi fikk se 3 basehoppere i aksjon. Så bar 
det videre på stien mot Øygardstøylen, en ganske slitsom tur der vi går både opp og 
ned. Her ble det dusj og forfriskninger mens vi ventet på sjåførene som dro ned til 
Lysebotn for å hente bilene. Absolutt en tur som anbefales.

Medlemsmøte på Sjøloftet 29. august. Dette ble gjennomført med stor oppslutning 
med 20 nye og gamle medlemmer. Det ble vist bilder fra de turene som har vært 
arrangert i 2005, og foreløpig turprogram for 2005/2006 ble presentert. Vi ble også 
presentert vår nye informasjonsfolder - denne sendes medlemmene via e-post og er 
lagt ut for nedlasting på hjemmesiden vår.

Høsttur i Austheiene. Helgen 16.-18. september ble det arrangert høsttur i 
Austheiene. Berdalsbu – Bjørnevasshytta - Bykle. Vi var hele 15 deltagere på denne 
turen som gikk i fint fjellterreng. Fredagen gikk vi opp til Berdalsbu i fint måneskinn, 
lørdagen hadde vi sol fra skyfri himmel på veien mot Bjørnevasshytta, mens det på 
søndag var overskyet og litt vind på veien over til Bykle via Mjågeskor. Som alltid 
hadde vi mye god mat - denne gangen var det hot kyllingsuppe som stod på menyen.

Dagstur på sykkel til Olandsbu. Søndag 2. oktober dro 5 Fjellsportere på sykkeltur 
fra Harebakken til Olandsbu. Turen gikk via Myra over til Lyngroth, og videre over 
Nidelva mot Heldal. Været var fint og pausene ble flere og etter 36 km ble det 3 km 
på beina inn til Olandsbu. Her ble lunsjen fortært før returen som gikk over 
Blakstadheia og hjem. Fin tur dette.

Innendørs klatring i Grimstad. 7. og 14. november arrangerte vi klatrekurs i 
Grimstad Klatreklubbs lokaler. Interessen var upåklagelig med 21 interesserte og 13 
som møtte opp. Det ble omvisning i klatrehallen, gjennomgang av hvordan man fester



klatreseler og hvordan man binder seg inn i tauet, og ikke minst sikringsteknikk. 
Deretter praktisering i veggen til armene ikke klarte mer. Dette vil vi innføre som 
månedlig aktivitet dersom interessen holder seg.

Fjellsportjul – julebord. 19 november ble det invitert på førjulsparty hos Tove og 
Mona for de som hadde vært med på årets turer. Det ble servert pinnekjøtt og alle 10 
storkoste seg. Absolutt et lyspunkt i en mørk november. Takk til begge for et flott 
initiativ.

Vi hadde i fjor Hovdentur før jul, men grunnet tradisjonelt lite snø før på denne tiden 
ble turen utsatt til over nyttår, så referat fra denne komme med i neste årsmelding.


