
DNT fjellsport Arendal

FJELLSPORTGRUPPAS MOTTO:
”De’ e’ tøft, men mi liår de’!”

Folderen er oppdatert 12. juni 2009

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. Gå inn på 
http://www.dntfjellsport.no/arendal/list.php for 
å abonnere på DNT fjellsport Arendal sitt 
Nyhetsbrev.

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 2008

August: BaseCamp 2008
Årets basecamp ble lagt til Leirvassbu i 
Jotunheimen, hvor vi fikk med oss 10-12 2000-
meterstopper – bl.a. Kyrkja, Stetind, 
Langvasshø, Visbretind, Vestre, Store og de to 
midtre Tverbottinder, Veslebjørn og Storebjørn. 
Været kunne vært noe bedre – det ble mye 
tåke.

Kyrkja, 2.032 moh.

September: Ryfylke
Lørdag gikk turen fra Hunnedalen til Langavatn 
via Sandvatn og Strålausfjellet. På søndag turen
videre mot Blåfjellenden og tilbake til 
Hunnedalen.

Oktober: Bleshelleren i Forland
Dagstur til området rundt Bleshelleren ved 
Frolands Verk. Her ble det rapellering og bålkos.

November: Rossefjellet i Grimstad
Turleder lovte Grimstads flotteste utsikt i godt 
vær, og det ble det sannelig også!

http://www.dntfjellsport.no/arendal/list.php
http://www.dnt-fjellsport.no/arendal


Turprogram 2009

Årsmøte tirsdag 13. januar kl. 19:00
Årsmøtet holdes på Sjøloftet i Arendal. Etter 
tradisjonelt årsmøte spleiser vi på pizza. 
Henning Solheim forteller fra sin tur til 
Kathmandu, Annapurna Basecamp, samt litt fra 
Tungestølen. Alle er hjertelig velkommen!

Skitur Hovden-Tjørnbrotbu-Hovden 
24.-25. januar
Vi kjører til Hovden på lørdag morgen, og går 
inn til hytta og 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 innen 21. januar: 
Geir Køien: geir.koien@uia.no, tlf: 907 52 914,
Siv-Lene Gangenes Skar: s-g-skar@online.no, 
tlf: 918 44 293.

Skitur Birtedalen-Granbustøyl-
Nutevasshytta-Birtedalen 
6.-8. mars
Vi kjører til Birtedalen og går opp til 
Granbustøyl på fredagskvelden. Lørdag går 
turen videre til Nutevasshytta. Tilbake til 
Birtedalen på søndag.
Påmelding til Rune Solhøi innen 2. mars:
solhoi@start.no, tlf: 975 59 331.

Skitur Haukeliseter-Bjåen-
Tjørnbrotbu-Hovden 24.-26. april
Vi kjører til Haukeliseter fredag ettermiddag, 
hvor vi overnatter til lørdag. Derfra går turen til 
Bjåen og Tjørnbrotbu, alternativt til Holmavatn 
og Sloaros. Retur til Hovden på søndag. 
Påmelding til Dagfinn Hjemås innen 20. april:
d-hjema@online.no, tlf: 913 87 144.

Padletur 5.-7. juni (?)
Padletur i Sørlandsområdet. Sted er foreløpig 
ikke fastsatt, men det kommer mer info etter 
hvert.
Bindende påmelding til Einar Lieng innen 28. mai
einlieng@broadpark.no, tlf: 994 26 114.

Medlemsmøte tirs. 16. juni kl 19:00
Vi møtes på Sjøloftet hvor vi får informasjon og 
kan stille spørsmål om sommerturen, som i år 
går til Rondane. Vi spiser pizza mens vi ser 
bilder fra tidligere turer.

BaseCamp 2009: Rondane
4.-9. august
Vi etablerer basecamp som utgangspunkt for 
dagsturer til topper 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 Arne Thorstensen innen 22. juni. 
ar_neth@hotmail.com, tlf: 901 36 073.
 

Rondeslottet (2.178 moh)

Berdalsbu-Sæbyggjenuten
11.-13. september
Vi kjører til Berdalen og går opp til Berdalsbu på
fredag ettermiddag. På lørdag blir det dagstur til
Aust-Agders høyetes topp: Sæbyggjenuten 
(1.507 moh). Vi går tilbake til Berdalsbu og 
spiser en bedre middag. På søndag blir den en 
kort tur tilbake til Berdalen.
Påmelding til Jostein Aalvik innen 8. september:
jostein.aalvik@gmail.com, tlf: 900 68 470.

Dagstur til Trogfjell i Åmli
17. eller 18. oktober
Vi forsøker oss på den nye ”Via Ferrata”. Se 
http://www.snuamli.no/?artID=247&navB=1.
Påmelding til Einar Lieng innen 13. oktober:
einlieng@broadpark.no, tlf: 994 26 114.

”Ut i det blå”
7. eller 8. november
Sosial dagstur i nærområdet. 
Hvor? Det får bli en overraskelse 
Påmelding til Frode Gorseth innen 4. november.
Frode.gorseth@gmail.com, tlf: 412 13 184.

Andre turer
DNT fjellsport Arendal og ”Tustelauget” vil i 
tillegg arrangere diverse dagsturer i løpet av 
året. Disse vil bli annonsert på nettsiden vår 
http://www.dnt-fjellsport.no/arendal, samt i 
Nyhetsbrevene som distribueres via epost.
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