
DNT Fjellsport Arendal

FJELLSPORTSGRUPPAS MOTTO:
Blir det for tungt tar vi taxi til nærmeste

hotell

Folderen er oppdatert 18. desember 2007
Forventes oppdatert i løpet av januar 2008

Hvem er vi
DNT Fjellsport Arendal, eller Fjellsportgruppa 
som den heter på folkemunne, er en 
undergruppe av Arendal og Oppland 
Turistforening (AOT). Fjellsportgruppa 
arrangerer alt fra hytte-til-hytte turer, telturer, 
padleturer, sykkelturer, til mer typiske 
fjellsportturer som toppturer, breturer, og 
klatreturer.

Medlem i Fjellsportgruppa
De fleste som er med Fjellsportgruppa på tur er 
medlemmer i DNT, men dette er ikke noe krav.
Aldersgrense på turene er 18 år.

Siste nytt
Hva skjer? Følg med på vår nettside: 
http://www.dnt-fjellsport.no/arendal

Epostliste
Informasjon om turene og andre arrangementer
distribueres også via epost. Send epost til Rune 
Solhøi (solhoi@start.no) for å bli satt opp på 
epostlista. Dette er helt gratis og helt uten 
forpliktelser.

Organisering & Ansvar
Det er ingen turleder på våre turer, men en 
turkoordinator som organiserer turen og sørger 
for bl.a. transport og innkjøp av fellesproviant. 
Turkoordinatoren har ikke noe overordnet 
ansvar for turdeltakerne – enhver turdeltaker er
med på eget ansvar.

Velkommen på tur!

Turer høsten 2007

August: BaseCamp 2007
Årets basecamp ble lagt til Bødalsseter innerst i 
Bødalen i Loen. Der ble det brevandring og tur 
til Skålatårnet. Tur til Lodalskåpa måtte 
avbrytes pga dårlige værforhold.

Skålatårnet, 1.843 moh.

September: Gaustatoppen
Fra toppen (1.883 moh) er det en utrolig utsikt 
over store deler av Sør-Norge. Turen gikk opp 
til toppen, ned på andre siden, og så rundt hele 
fjellet.

Oktober: Høsttur i Austheiene
”Jentetur” i Austheiene. Turen gikk fra 
Birtedalen til Granbustøyl, videre til 
Nutevasshytta, og tilbake til Birtedalen.

Oktober: Inneklatrekurs
Det ble arrangert inneklatrekurs for 
nybegynnere, og inneklatringen forsetter første 
tirsdagen i hver måned vinteren gjennom - 
enten i Grimstad eller i Arendal.

November: Telttur og bålkveld
Tur i november trenger ikke være kaldt. Et stort
bål varmer godt, og med en god sovepose får 
man sove godt også.
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Turprogram 2008

Årsmøte fredag 11. januar kl. 19:00
Årsmøtet holdes på Sjøloftet i Arendal. Etter 
tradisjonelt årsmøte blir det gratis pizza mens vi
ser bilder fra fjorårets turer, og fra Geir Køien’s 
turer til Elbrus og Aconcagua. Alle er hjertelig 
velkommen – både gamle og potensielt nye 
medlemmer!

Tjørnbrotbu 19.-20. januar
Vi satser på fint vær og greit føre. Avreise fra 
Harebakken lørdag morgen kl 07:30. Vi reiser i 
privatbiler til Hovden og går inn til hytta der vi 
lager en bedre middag. Vi satser på en tur til 
Kvannfjellet (1.537 moh) på søndag før vi setter
kursen ned mot Hovden igjen.
Påmelding til Dagfinn Hjemås innen 12. januar: 
dagfinn.hjemas@telenor.com. Tlf: 913 87 144.

Skitur Lakkenstua-Kvinen/Gaukhei 
15.-17. februar
Vi kjører til Ljosland og går opp til Lakkenstua 
på fredagskvelden. Lørdag ser vi været an, og 
bestemmer om det blir Kvinen og/eller Gaukhei.
Hvis været er fint, klarer vi lunsj på Kvinen før 
vi går videre til Gaukhei. Tilbake til Ljosland på 
søndag.
Påmelding til Einar Lieng innen 10. februar:
einar.lieng@losmail.no. Tlf: 994 26 114.

Skitur Stavskar-Bossbu-Kringlevann 
07.-09. mars. 
Avreise fredag ettermiddag. Vi kjører til Berg i 
Valle og går til den lille men oppussede hytta 
Stavskar. Lørdag satser vi på lunsj på Bossbu 
før vi går videre til Klingrevann. Tilbake til Berg 
på søndag.
Påmelding til xxxxxx innen 15. mars:
email@mail.no. Tlf: xxx xx xxx.

Haukeliseter-Hellevass 25.-27. april
Vårens siste skitur(?). Våren nærmer seg og 
temperaturen stiger. Likevel er det nok snø på 
fjellet. Vi overnatter på Haukeliseter før vi drar 
nordover til Hellevassbu på lørdag morgen. 
Tilbake til Haukeliseter på søndag.
Påmelding til xxxxx innen 18. april: 
email@mail.no. Tlf: xxx xx xxx.

Kajakktur 30. mai-1. juni
Kajakktur i Sørlandsområdet. Sted er foreløpig 
ikke bestemt.
Påmelding til xxxxxx innen 25. mai:
email@mail.no. Tlf: xxx xx xxx.

Medlemsmøte tirs. 17. juni kl 19:00
Vi møtes på Sjøloftet hvor vi får informasjon og 
kan stille spørsmål om sommerturen. Vi spiser 
pizza mens vi ser bilder fra tidligere turer. De 
som er usikre på om de vil være med på 
sommerturen kan møte opp for siste 
påmeldingsfrist.

Klatretur til Nissedal 28.-29. juni
Vi slår teltleir i bunnen av Hægefjell, og 
avhengig av hvem som blir med velger vi 
vanskelighetsgrad på ruta. Her finnes det 
muligheter for å velge det meste av 
vanskelighetsgrader.
Påmelding til Rune Solhøi innen 20. juni:
solhoi@start.no. Tlf: 975 59 331.

BaseCamp 2008 - Jotunheimen 
13.–17. august
Vi etablerer basecamp ved Leirvassbu i 
Jotunheimen som utgangspunkt for dagsturer til
topper og/eller isbreer i området. Det vil være 
mulig å ta det rolig for de som ønsker det, og 
for de toppfrelste er det mulig å få med seg 
mange fine topper. 
Påmelding til Jostein Aalvik innen 29. juni. 
jostein.aalvik@gmail.com.
Tlf: 900 68 470.

Ryfylke 5.-7. september
Vi kjører til Valvatn, litt nord for Tonstad, og 
slår opp telt ved bilene. Lørdag går vi til 
Sandvatn, og sannsynligvis videre til Langavatn.
Søndag går vi en annen rute tilbake til bilene.
Påmelding til Rune Solhøi innen 20. august:
solhoi@start.no. Tlf: 975 59 331.

Hovden-Tjørnbrotbu-Berdalen 
10.-12. oktober
Vi satser på å gå til Tjørnbrotbu på 
fredagskvelden. Videre til Berdalsbu på 
lørdagen, for så å ende opp i Berdalen. 
Påmelding til Dagfinn Hjemås innen 1. sept.:
d-hjema@online.no. Tlf: 913 87 144.

Ut i det blå 2. november
Vi tar en dagstur og får frisk luft. 
Foreløpig ukjent sted og ukjent gjøremål… 
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