
DNT fjellsport Arendal
DNT fjellsport Arendal, eller Fjellsportgruppa som den heter på folkemunne, er en av 
undergruppene i Arendal og Oppland Turistforening (AOT). 

Lederen i Fjellsportgruppa
Siv-Lene Gangenes Skar

Fjellsportgruppa har mange aktive medlemmer i et stort aldersspekter, og med ulike 
ambisjonsnivåer. I tillegg til de faste turdeltakerne, så dukker det som oftest opp noen nye ansikter
på turene, og fra tid til annen også noen gamle. Uansett om det er få eller mange, nye eller gamle 
turdeltakere, så er det alltid en positiv og humørfylt gjeng som drar på tur sammen. 

Fjellsportgruppa arrangerer alt fra padle-, klatre-, og sykkelturer i nærområdet, til tradisjonelle hytte-til-hytte 
turer, og mer utfordrende toppturer og breturer, både til fots og på ski. Turene fordeles utover året, slik at den 
fantastiske naturen vår kan oppleves fra alle årstider. I tillegg arrangeres det klatrekurs for nybegynnere, kurs i 
bruk av kart, kompass og GPS, innføring i havkajakkpadling, skredkurs og brekurs.

Året innledes på tradisjonelt vis med en skitur like over nyttår – som oftest i området rundt Hovden i Setesdal, 
eller der hvor det ellers måtte være snø.  Disse turene er normalt ikke veldig lange, men på denne tiden av året er 
dagene korte, og vær- og snøforholdene kan være tildels ekstreme. Årets nyttårsskitur gikk, som i fjor, fra Hovden
til Tjørnbrotbu. Værprognosene var ikke de aller beste: Storm med store nedbørsmengder. Men, optimismen og 
pågangsmotet er stor i Fjellsportgruppa. Med mye snø og vind var sikten stort sett dårlig hele veien, men med litt 
GPS-navigering gikk det likevel greit å finne hytta. Vel fremme på hytta, ble det i tradisjon tro treretters middag. 
På grunn av det dårlige været, ble det ikke noe av den planlagte søndagsturen opp på Kvannfjellet. Turen gikk 
istedenfor rett tilbake til Hovden og videre til Evje for snadderloff.

Utover vinteren er det i de senere åra blitt arrangert skiturer både i Austheiene, Vestheiene og på 
Hardangervidda. Snøforholdene har stort sett vært gode, men værforholdene har variert; alt fra strålende 
solskinn til mer eller mindre snøstorm. Årets skiturer har vært preget av mye vær, mye snø, sterk vind og dårlig 
sikt. 

Etter nyttårsturen gikk de to neste skiturene i Vestheiene – begge med høye ambisjonsnivå. Den første turen var 
planlagt å gå fra Ljosland til Lakkenstua, videre til Gaukhei via et par topper, og tilbake til Ljosland. Men, med 
motvind gikk skiene sakte og tiden veldig fort.  Den ene etter den andre toppen ble droppet, og til slutt også 
Gaukhei. Det ble istedenfor femstjerners middag og overnatting på Josephsbu. På søndag gikk turen tilbake til 
Ljosland, og med vinden i ryggen ble farten målt med GPS opp mot 40 km/t over vannene!



Den neste turen hadde som mål å gå fra Berg i Valle og opp til Stavskar, videre til Kringlevatn med retur via 
Skammevarden i Rjuven. Gamle skader og leie gnagsår gjorde sitt til at Stavskar ble endestasjon for to av 
deltagerne, mens resten av gruppa satte kursen mot Svartenut via Bossbu. Dårlig vær og føreforhold tilsa at det 
ikke ble noen tur til Kringlevatn. Men, selv om vær og føre kunne vært bedre og det opprinnelige målet ikke ble 
nådd, så ble den en fin skitur denne gangen også.

Mye vær på Stavskar.

Utpå våren er det også utrolig fint å ta en skitur, og Fjellsportgruppa har ved et par anledninger arrangert skiturer 
over Folgefonna – norges tredje største bre på fastlandet. Turene har gått opp fra Odda til Rosendal via 
Holmaskjer og Fonnabu, og motsatt vei opp Keiserstien fra Sunndal og ned Tokheimskaret til Odda – en stigning 
på over 1500 høydemeter. Årets siste skitur gikk derimot til Hardangervidda, nærmere bestemt fra Haukeliseter 
til Hellevassebu. Med så mye vær under alle de første skiturene, var forventningene store til denne skituren. En 
skitur på Hardangervidda i strålende solskinn ville ha vært en fin avslutning på sesongen, men den gang ei. Total 
whiteout førte til at turen måtte avbrytes etter å ha tilbakelagt en tredjedel av strekningen, og nok en gang måtte 
vi konstatere at turmålet ikke ble nådd.

På vei opp mot Folgefonna og Holmaskjer fra Odda.



På forsommeren har Fjellsportgruppa hatt tradisjon for å arrangere en kombinert klatre- og padletur i samarbeid 
med Arendal Kajakklubb. I år var planen å arrangere en litt lengre padletur i nye og uutforskede områder. I 
motsetning til tidligere år, hvor vi har padlet i havkajakker, ble det i år kanotur rundt halvøya mellom Risør og 
Kragerø: Skarevann – Hansjø – Mørlandtjern – Kilsfjorden – Eidsvann (leir) – Leivann (helt ut til kysten) – Lonene –
Skarevann. Mellom hvert av vannene var det fra et par hundre til noen hundre meter med land – alt fra fine stier 
og veier, til relativt ulendt skogsterreng. Her måtte kanoene med all bagasje bæres/trilles. I god 71-grader nord-
stil fikk vi to punkteringer på kanotrillene allerede på dette første transportstrekket. Det er fortsatt litt uklart om 
dette skyldes dårlig kvalitet/bruksanvisning, eller udugelig montør i Fjellsportgruppa. Uansett, ”man tager hva 
man haver” og to defekte kanotriller ble til én funksjonell. Med sol fra skyfri himmel og god sommertemperatur 
på hele turen, så var det flere som falt for fristelsen til å ta et bad. Fisk ble det også, og kokken sto for stekt ørret 
til lunsj. Dette var en helt fantastisk padletur som kan anbefales på det sterkeste – ca. 30 km padling og 2,5 km 
over land 

Klart for første transportetappe fra Skarevann til Hansjø.

På sensommeren og utover høsten er det også utrolig fint å ferdes i fjellheimen, og Fjellsportgruppa har flere 
turer på programmet i denne perioden. Det er blitt arrangert høstturer til Aust-Agders og Vest-Agders høyeste 
topper (Sæbyggjenuten på 1507 moh og Urdalsknuten på 1434 moh), og sist høst ble det arrangert sommertur til 
Bødalsseter innerst i Bødalen ved Loen. Her ble det blant annet en fin tur opp til det kjente Skålatårnet på 1843 
moh – og like mange høydemeter!  Det var også meningen å bestige Lodalskåpa, men denne turen måtte avbrytes
på grunn av dårlige værforhold. 



Skålatårnet på toppen av Skåla (1853 moh).

På høsten i fjor ble det arrangert flere fine turer, og en av dem gikk til Gaustatoppen (1883 moh – Norges største 
utsikt fra Telemarks høyeste fjell) – opp på toppen, ned på baksiden og rundt hele fjellet. Det ble en god dagstur i 
strålende vær, men sur vind på toppen. 

Gjengen samlet på Gaustatoppen (1883 moh).

I år går sommerturen til Jotunheimen 13.-17. august. Vi etablerer basecamp ved Leirvassbu, som utgangspunkt 
for dagsturer til topper og isbreer i området. Det vil være mulig å ta det pent og rolig for de som ønsker det, og for
de toppfrelste er det mulig å få med seg mange fine topper i dette området. Følg med på Fjellsportgruppa sine 
websider for mer informasjon!



Leirvassbu med Kyrkja i bakgrunnen (2032 moh).

5.-7. september blir det tur til Ryfylket: Fra Valvatn til Sandvatn, videre til Langavatn, og tilbake til Valvatn.  Videre
blir det høsttur i Austheiene 10.-12. Oktober: Fra Hovden til Tjørnbrotbu, og videre til Berdalsbu og Berdalen. Til 
slutt blir den en dagstur ”ut i det blå” den 2. november.

Dersom du tror Fjellsportgruppa kan være noe for deg, så kom gjerne på et av våre medlemsmøter. Det neste 
medlemsmøtet holdes på Sjøloftet i Arendal 17. Juni kl. 19:00. Her vil det også blir gitt nærmere informasjon om 
årets sommertur til Jotunheimen, samt resten av turene i 2008.

For mer informasjon om Fjellsportgruppa og informasjon om kommende turer, se Fjellsportgruppa sine websider 
på www.dntfjellsport.no/arendal.

Av Frode Gorseth.

http://www.dntfjellsport.no/arendal

