ÅRSMØTE
AUST-AGDER TURISTFORENING
29. MARS 2012

STYRETS ÅRSBERETNING 2011

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2011

TILLITSVALGTE 2011

Styret

Leder:
Svein Hjorth-Olsen
Nestleder:
Siv Lene Gangenes Skar
Medlemmer: Dagfinn Myhren
Stein Olav Kjerland
Tore Buer Christensen
Varamedl.:

Nils Hermann Egeland
Bjørn Eilert Andersen
Ove Bach

Rådet

Leder:
Dag Pettersen
Medlemmer: Torstein Olsen
Jarle Hille
Arne Lemme
Lisbeth Kismul
Kåre Mogstad

Valgkomité

Leder:
Jens Dahlum
Medlemmer: Ingrid Henrichsen
Ingebjørg Svenningsen

Ruslegruppa

Ansvarlig:
Turledere:

Dag Pettersen
Kjell Woxmyhr, Gunnar Dag Tørå, Hanne Britt Lunden,
Ove Bach,

Fjellsportgruppa

Leder:
Styremedl.:

Urd Berntsen
Preben Nilsen Jostein Aalvik, Dagfinn Hjemås, Rune
Solhøi,

Ungdomsgruppa

Ansvarlig:
Turledere:

Preben Koian/ Henrik Auestad
Arne Reily Thorstensen, Dag N. Fagermyr, Julie Ørum,
Ola Belland, Kurt Nedenes, Albert Vareberg, Gjermund
Nomeland

Barnas Turlag
Tvedestrand

Leder:
Turledere:

Martin Due - Tønnessen
Janne Broms, Anders Oppegård, Jens Aksel Hansen,
Marianne Løvseth, Camilla Kulland, Åse Due Tønnesen, Camilla Lomm og Kjetil Lomm

Barnas Turlag
Arendal

Leder:
Turledere:

Jens Dahlum
Tone Anette Ottersland,
Lena Tinghaug Kjenndalen, Knut Olav Kjenndalen,
Agnar Risvik, , Bente Tallaksen, Tommy Bryn, Stein
Olav Kjerland, Pål Castberg, John Nordby , Lise
Hellstrand, Irene Hegge Guttormsen og Bjørg Sissel
Høyheim

Barnas Turlag
Grimstad

Leder:
Turledere:

Lise Hellstrand
Siv Lene Gangenes Skar, Marianne Tønnesen, Silje
Strand, Ragnfrid Igland, Åsmund Igland, Mette Thelle
og Jan Thelle

Seniorgruppa

Leder:
Turledere:

Bjørn Wiik
Bjørn Wiik

Turgruppa

Turledere:

Kjell Sandåker, Kåre Mogstad, Helge Tveiten, Ingeborg
Lobben Gjennestad og Ove Bach

Trillegruppa

Turledere:

Stine Marie Stormsen, Catrine B. Lauvdal, Vibekke
Jensen og Inger Marie Broers Damsgaard

Roald Knutsen foretar den offisielle åpningen av Hengeltjørnloftet 05.11.2011.

Hyttetilsyn

Tjørnbrotbu: Willy Ødegård
Berdalsbu:
Arne Leland, Carl Chr. Bachke
Hovstøyl:
Kjell og Gjertrud Sandåker
Torsdalsbu: Kåre B. Olsen
Nystøyl:
Solveig L. Ørum, Ola Belland og Arild Homstøl Tveit
Nutevasshytta:Sten Arne Andersen, Kurt Nedenes og Jan Nykvist
Granbustøyl: Thor B Brobakken og Lise Hellstrand
Hengeltj.loft: Roald Knutsen og Svein Madsen
Mjåvasshytta: Egil Bjørnebakk og Monica Bryn
Grunnetj.bu: Walter Pedersen
Skarsvassbu: Ove Bach, Bjørn Eilert Andersen og Kenneth Lyding
Olandsbu:
Knut Olaf Knudsen
Torungen:
Knut Mørland, Torleiv Moseid
Lyngør:
Stig Sevenius, leder for dugnadsgruppa

Løypeansvarlige

Leder:
Administrasjon AAT
Medlemmer: Arne Reily Thorstensen, Ingeborg. L. Gjennestad,
Thorleif Gjennestad, Carl Chr. Bachke, Arne Leland,
Einar Skarpeid, Frøydis Norma Tellie , Kjell Sandåker,
Kåre Bjørn Olsen, Jens Ragnar Larsen, Jon Bjarne
Johnsen, Jan Nykvist, Torstein Olsen, Roald W. Knutsen,
Erling Steen, Walter Pedersen, Tor Brobakken, Ola
Belland, Svein Hjorth - Olsen, Frøydis Norma Tetlie,
Dagfinn Myhren, Oddvar Vehusheia, Olav Flaten, Svein
Sivertsen, Roald W. Knutsen, Knut Olaf Knutsen Ove
Bach, Kennet Lyding, Bjørn Eilert Andersen

Redaksjon blad

Leder:
Dag N. Fagermyr
Medlemmer: Anne Helene Lieng, Anne-Gro Gangenes, Helge Ove
Tveiten og Kjell Sandåker

Redaksjon turbok

Leder:
Dag Pettersen,
Medlemmer: Torstein Olsen, Roald W. Knutsen, Jens Ragnar Larsen,
Nils Hermann Egeland, Jekke Liby, Jon Rustand og
Harald Heggland.

Beredskapskomité Leder:
Tore Buer Kristensen
Medlemmer: Jens Dahlum, Julie Ørum, Arne Lemme, Siv-Lene
Gangenes Skar, Kåre Mogstad, Dag Pettersen, Olav
Flaten,
Ole Jakob Bråten

Havrefjell Turlag

Leder:
Styret:

Ole Jakob Bråten
Tone Ellingsen, Jekke Liby, Inger Marie Døssland og
Ingrid Felli Sandåker
Vara styret: Helge Wroldsen og Arne Gryting
Valgkomite: Stein Skåli Anne Marie Gryting, og Lars Lindstøl,

TVT Turlag

Leder:
Styret:

Sverre Stiansen
Arne Skaali, Birgit Løvdal, Roar Sommerset,
Ellen Futtrup, Aase Ellen Monrad Haugen,
Jens Ragnar Larsen
Valgkomité: Eva Kristensen

Medlemsoversikt
I 2011 har vi hatt en nedgang på 174 medlemmer fra 3577 i 2010 til 3403 i 2011. Dette gir en
nedgang på 4,9 % det siste året. DNT totalt sett hadde i samme periode en økning med 100
medlemmer.
I AAT fordeler endringene seg slik de siste fem årene:

Hovedmedlemmer
Student/ Ungdom
Skoleungdom
Honnørmedlemmer
Husstandsmedlemmer
Barn
Livsvarige
Totalt

2007
1552
80
146
260
630
232
37
2937

2008
1667
97
164
275
664
266
38
3171

2009
1794
130
196
303
747
308
37
3515

2010
1808
130
197
319
763
324
37
3577

2011 Endring
1736
-72
127
-3
176
-21
335
16
723
-40
268
-56
38
1
3403
-174

Hyttene:
Tjørnbrotbu
Det er utført ordinært tilsyn gjennom året. I tillegg til dette er det kommet nye og sengebunner
og madrasser pluss 6 dyner i hovedhytta og nye sengebunner og madrasser i sikringsbua. Det
er etablert gangbane mellom hyttene og det er laget 2 benker til verandaene, samt nye
vassheller på 2 vinduer. Det er også plassert en ekstra safe på hytta. Julie Ørum var også i år
hyttevakt i påsken, men lite snø gjorde at det ble få besøkende dette året.
Berdalsbu
Ordinært tilsyn utført gjennom hele sesongen.Det er behov for faglige vurderinger i
forbindelse med lekkasjer i taket. Dette må utbedres i 2012. Løypa fra Berdalsbru til
Berdalsbu er remerket i 2011.
Hovstøyl
Ordinært tilsyn utført gjennom hele året. Løypa fra Hovstøyl til Nos er vedlikeholdt av
tilsynet.

Torsdalsbu
På Torsdalsbu har det blitt utført ordinært tilsyn gjennom hele året.
Nystøyl
I tillegg til det ordinære tilsynet er hele hytta og sikringsbua malt.
Nutevasshytta
Det er utført ordinært tilsyn gjennom hele året.
Granbustøyl
På Granbustøyl er det utført ordinært tilsyn. I tillegg er gangen og utedoen malt. Løypa fra
Birte til Granbustøyl er vedlikeholdt av tilsynet.
Hengeltjørnloftet
Ordinært tilsyn gjennom hele sesongen. Vi disponerer nå begge etasjene med til sammen 21
sendeplasser. Tilsynet har også vedlikeholdt løyper tilknyttet hytten.
Hytta ble kjøpt av AAT på senvinteren og ble offisielt åpnet 5. november.
Mjåvasshytta
På Mjåvasshytta er det utført ordinært tilsyn gjennom hele året. Monica Bryn er kommet inn
som ekstra tilsyn.
Grunnetjørnsbu
Ordinært tilsyn. . Løypa fra Grunnetjørnsbu til Austenå er vedlikeholdt av tilsynet.
Skarsvassbu
Det er utført ordinært tilsyn gjennom hele året. Ove Bach, Bjørn Eilert Andersen og Kenneth
Lyding er nye tilsynsfolk.
Olandsbu
Det er utført ordinært tilsyn gjennom hele året. I tillegg er hytta nymalt.
Store Torungen
Ordinært tilsyn gjennom hele sesongen.
Lille Torungen
Ordinært tilsyn utført av Torungens Venner
Lyngør Fyr
Det har blitt gjennomført dugnader i regi av Tvedestrand og Vegårshei Turlag helt frem til
den offisielle åpningen 7.mai i 2011. Hytta har vært mulig å booke på nettet fra 1. juni.

Fra åpningen av Lyngør fyr 7.mai der styreleder Svein Hjorth - Olsen gir velfortjent ros til
dugnadsgjengen.

Ordfører i Tvedestrand kommune fikk æren av å trykke på startknappen for turisthytta ved
Lyngør fyr.

Besøk på hyttene
Samlede besøkstall (dagsbesøk og overnattinger) på hyttene i Austheiene ligge på samme nivå
som ifjor. På bakgrunn av sen påske og lite snø har vi en nedgang på Tjørnbrotbu og
Berdalsbu. På flere av hyttene lenger sør i løypenettet er overnattingstallene imidlertid langt
bedre enn fjoråret. Spesielt tallene for Hengeltjørnloftet og Granbustøyl er positive.
Overnattingen på Store Torungen har økt betraktelig i 2011. Åpningen av turisthytta på
Lyngør 1. juni bidrar til at vi har hatt over 2000 overnattingsdøgn på våre kystledhytter i
2011. Totalt sett har vi en økning i overnattingstallene på 1200 besøkende på alle våre hytter.
Dette tilsvarer en økning på 30% i forhold til fjoråret.

HYTTEBESØK
Hyttenavn

2011
2011
Dagsbesøk Overnattinger

2011
Totalt

2011

2010
2010
Dagsbesøk Overnattinger

2010
Totalt

Endring
Endring
Endring
Dagsbesøk Overnatting Totalt

Tjørnbrotsbu
Berdalsbu
Hovstøyl
Nystøyl
Nutevasshytta
Granbustøyl
Hengeltjørn
Mjåvasshytta
Grunnetjørnsbu
Skarvassbu
Torsdalsbu
Olandsbu
Lille Torungen
Store Torungen
Lyngør Fyr

123
8
17
8
12
14
41
44
15
5
10
33
0
1
55

596
468
197
175
226
185
229
344
111
77
156
28
0
1242
781

719
476
214
183
238
199
270
388
126
82
166
61
0
1243
836

115
34
6
13
13
37
19
35
15
18
12
18
0
62
0

686
528
159
202
161
115
123
340
153
130
194
20
0
802
0

801
562
165
215
174
152
142
375
168
148
206
38
0
864
0

8
-26
11
-5
-1
-23
22
9
0
-13
-2
15
0
-61
55

-90
-60
38
-27
65
70
106
4
-42
-53
-38
8
0
440
781

-82
-86
49
-32
64
47
128
13
-42
-66
-40
23
0
379
836

Alle hyttene

386

4 815

5 201

397

3 613

4 010

-11

1 202

1 191

.

Hyttebesøk fordelt på hyttene.

Figuren viser antall hytteovernatting foredelt på år fra 2007 - 2011.

Transport til hyttene
Vi har et godt samarbeid med flere fastboende i bygdene. Disse benytter vi vesentlig til
transportoppdrag, men også til andre oppgaver. På Tjørnbrotbu og Berdalsbu benytter vi Geir
Anders Breive i Berdalen. I tillegg til transport, tømmer han bøsser, tar ned skittent sengetøy
og frakter det til vask på Haukeligrend. Han kvister også vinterløype mellom Tjørnbrotbu og
Bjørnevasshytta. Til Hovstøyl benytter vi Torgeir Lien i Kleivgrend. Han kjører også ved til
Torsdalsbu når det trengs. Egil Bjørnbakk tar seg av transporten til Mjåvasshytta. Til Nystøyl,
Nutevasshytta,Granbustøyl og Hengeltjørnloftet kjører Leiv Birger Tovslid i Birtedalen. Han
tar også ned sengetøy og vasker det.
Kjetil Olstad på Austenå i Tovdal kjører til Grunnetjørnsbu og Børulf Ramse til Skarsvassbu.

Fylkesmannen i Aust - Agder, Øystein Djupedal får tildelt det første eksemplaret av 123 turer i Aust - Agder,
Nissedal og Fyresdal. Fra venstre Øyvind Berg, Svein Hjorth - Olsen, Øystein Djupedal, Dag Pettersen og
Torstein Olsen.

Natur og miljø
FNF:

Daglig leder har vært representant i dette utvalget i 2011.
(Forum for Natur og Friluftsliv)

Naturlos:

Naturlosopplegget i 2011 har vært gjennomført med god oppslutning.
AAT er med som samarbeidende organisasjon og er den desidert største
bidragsyteren .

Økonomi
Inntektene for 2011 ble totalt sett kr. 458 822,- bedre enn budsjettert. Losjiinntektene ble på
kr.960 119,-. Dette er kr. 110 119 bedre enn budsjettet. Dette skyldtes hovedsaklig en økning
i losji inntektene på Store Torungen og åpningen av turisthytta ved Lyngør fyr.
Losjiinntektene fra fjellhyttene viser totalt en liten nedgang. Dette har sammenheng med lite
besøk i påsken på grunn av dårligere snøforhold.
Årsresultatet ble på kr 285 514 ,-. Kr. 60 057,- er overført til Berdalsbufondet mens kr. 150
000,- er overført til et nyopprettet vedlikeholdsfond for turisthytta ved Lyngør fyr.
Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.
Medlemskontingent
Medlemsmassen har i 2011 gått ned med 4,9 %. til 3403 medlemmer. Dette gir 174 færre
medlemmer sammenliknet med året før. Kontingentinntektene er økt fra kr. 1 003 442 i 2010
til kr. 1 044 257,- i 2011. Dette ga en økning på kr. 94257 i forhold til budsjettet. ,-. Årsaken
skyldtes økte kontingent satser.
Salgsinntekter
Salgsinntektene fra butikkdriften har økt med kr. 80 086,- Bakgrunnen for dette er i all
hovedsak inntekter fra salg av den nye turboka 123 turer i Aust - Agder, Nissedal og Fyresdal.
Vi omsatte i 2011 for kr. 285 086,-.
Skoleprosjektet
AAT fikk tildelt kr. 90.000,- i stimuleringsmidler fra Direktoratet for Naturforvaltning til
skoleprosjektet ”DNT – skolens Naturpartner” i 2011. Julie Ørum har vært prosjektleder for
prosjektet i siste halvdel av 2011.
Kjernen i skoleprosjektet er en Naturpartneravtale mellom AAT, en skole og/eller
utdanningsinstitusjon. Prosjektets hovedformål er økt folkehelse gjennom mer undervisning
utendørs. Gevinsten for DNT er mer bruk av vårt hytte- og turnett samt økning i
medlemsmassen. Vi ønsker derfor å videreføre prosjektet i 2012.

Administrasjon og daglig drift
Kontorets ansatte har vært daglig leder Dag N. Fagermyr i full stilling. Julie Øhrum har jobbet
i en deltidsstilling på 20 % som prosjektleder for skoleprosjektet. Ola Belland og Ann - Heidi
Bjordal har bidratt gjennom arbeidstrening i regi av NAV. Kristine Gonsholt har vært innleid
som ferievikar.
Åpningstiden er mandag-fredag kl 10-15.
Kjøp av Hengeltjørnloftet
Hengeltjørnloftet har i mange år vært en naturlig del av løypenettet til AAT, uten at denne
hytten har vært i AATs eie. Da eier og dugnadsmann Roald W Knutsen i 2007 gav uttrykk for
at han ønsket en avklaring rundt hyttens fremtid i AAT nettet, var det naturlig for styret å ta
dette opp til vurdering. Styret mener denne hytten kan være spesielt velegnet for
barnefamilier, ungdom og seniorer med sin lette tilgjengelighet. På bakgrunn av oppståtte
problemer i forhold til utarbeidelse av nytt skjøte og festekontrakt har overdragelsen dratt ut i
tid. Overtakelsen ble gjennomført vinteren 2011 og den offisielle åpningen gikk av stabelen 5.
november. I 2011 har det vært en økning i på 128 besøkende på denne hytta, noe styret er
godt fornøyd med.
Lyngør fyr
DNT har i flere år uttrykt et ønske om å styrke de kystnære aktivitetene og styreleder Svein
Hjorth-Olsen har i de siste årene lagt ned et betydelig arbeid i å sikre deler av Lyngør fyr som
en fremtidig turistforeningshytte .Dugnadsgjengen i Tvedestrand & Vegårshei Turlag har
også lagt ned et imponerende dugnadsarbeid i tiden frem mot åpningen 7. mai. Selve
åpningsfesten ble flott seanse i strålende sommervær og mange fremmøtte. Alle
samarbeidspartnere var tilstede og samtlige var mektig imponert over sluttresultatet etter endt
dugnadsinnsats. Konserten med koret Cantabile og Ketil Bjørnstad var et naturlig
høydepunkt sammen med alle de flotte talene. I forbindelse med åpningen hadde Kjell Nupen
og Tony Larsson (kunstner fra kunstfyret Steilene fyr) egen utstilling.
Kystled Agder.
Turistforeningen, Friluftsrådenes Landsforbund og Forbundet Kysten samarbeider for å gjøre
kysten tilgjengelig for alle. Dette gjøres gjennom å tilrettelegge for kyststier og kystleder med
muligheter for rimelig overnatting i både hytter og fyr. Gjennom kystleden ønsker vi å bidra
til å formidle kystkultur og gi informasjon om natur og friluftsliv. Styreleder har gjennomført
forhandlinger med Kystleden med det resultat at fyrene både på Lyngør og Torungen nå
inngår i Kystled Agder.
I forbindelse med etableringen av Kystled Agder har vi inngått et samarbeid med
Oslofjordens Friluftråd om benyttelse av deres online booking system. Fra sesongen 2012 er
det muligheter for booking med rabatterte priser for DNT medlemmer
Turbok for Aust-Agder
Arbeidet med en turbok ble sluttført i desember 2011. Boka har blitt svært populær og har
allerede blitt solgt i et stort antall ved årsskiftet. Tilbakemeldingene på boka har i all hovedsak
vært positive og har i aller høyeste grad bidratt til at flere kommer seg ut på tur. Øyvind Berg
har fungert som redaktør for utgivelsen mens Jon Rustand har stått for det kart tekniske.
Redaksjonskomiteen har bestått av Dag Pettersen (leder), Nils Hermann Egeland, Harald
Heggland, Roald Knutsen, Jens Ragnar Larsen, Jekke Liby og Torstein Olsen. Styret er svært
takknemlige for den jobben alle har lagt ned i dette prosjektet.
Nytt kart over Austheiene
De nye kartene over våre turområder ble ferdigstilt våren 2011. Roald W. Knutsen lagt ned et
betydelig arbeid med kvalitetssikring av kartdata. Dette har vært til stor hjelp for

administrasjonen. Asplan Viak V/ Jon Rustand har stått for den tekniske utformingen av de
nye kartene.

Brosjyre over sommertilbud til barn og unge i Arendal
Arendal kommune har laget en brosjyre i samarbeid med flere lag og foreninger, deriblant
AAT. Hensikten er å synliggjøre flest mulig av aktivitetene og ferietilbudene som foregår i
Arendal om sommeren.
Møter/kurs/seminarer
Det er i alt avholdt 5 styremøter i 2011.

Daglig leder har deltatt på følgende møter
DNTs Landsmøte i Geiranger, styremøter i AAT, lokallag og i Fjellsportgruppa. Gjentatte
møter i samtlige undergrupper. De fleste stands i foreningens regi og planleggingsmøter med
samarbeidspartnere, andre foreninger og møter i DNTs sentralledd.
Styret
Styreleder har også i 2011 vært særdeles aktiv i foreningen. Dette har vært innenfor strategisk
arbeid, drift av foreningen og deltakelse ved diverse arrangementer, samt gjennom gjentatte
møter med DNTs sentralledd. Styreleder har brukt betydelig tid overfor Redningsselskapet og
Kystverket vedrørende Lyngør Fyr som en ny AAT hytte. Vår styreleder mottok fortjent
honnør og applaus fra styreleder i DNT under landsmøtet i Geiranger.
Han har også deltatt på flere møter med Oslofjordens Friluftsråd i forbindelse med vår satsing
på nettbasert booking for våre kystledhytter. Bookingløsningen har bidratt til mindre
belastning på administrasjonen og en markant økning i overnattingstall på Store Torungen.
Også de øvrige styremedlemmene har bidratt med stor innsats i 2011. Både ved ulike
arrangementer, løypearbeid, representasjon og som turledere.
Rådet
Rådet har hatt tre møter i 2011. Det har vært diskuterte nytten AAT har av Rådet og om
Rådet skulle legges ned. Rådet i dens nåværende form er lite tjenlig så rådet har foreslått at de
skal påta oss flere oppgaver styret finner tjenlig. Med virkning fra 2012 har Rådet fått tildelt
det overordnede ansvar for hytte – og løypenett.
Videre har Rådet utarbeidet forslag til retningslinjer for utdeling av æresmedlemskaps og
hederstegn. Likeså har medlemmer av rådet deltatt på AATs strategisamling på Lyngør.
Samarbeidspartnere
Vi har videreført samarbeidet med Tekna (Teknisk naturvitenskapelig forening) ,Universitetet
i Agder og Vitensenteret på Sørlandet og arrangerte også i 2011 NewtonCamp på Risøya/
Lyngør. Universitetet stilte med 4 studenter, som trengte praksis og var med på
gjennomføringen av den 3 dager lange campen på i høstferien. Ideen med campen er at man
skal ha praktiske aktiviteter som kan legge til rette for teori innen realfag.
Vi har også hatt et meget godt samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd, Torungens Venner,
Redningsselskapet og Kystverket i forbindelse med vår kystsatsing.
Kom deg ut dagen og Opptur
Vi har også i 2011 brukt store resurser på å arrangere "Kom deg ut dagen". Dette er DNTs
nasjonale turdag og arrangeres over hele landet. Våre arrangementer i regi av Barnas Turlag i
Arendal ble lagt til Øynaheia og Merdø. Det nyetablerte Barnas Turlag i Tvedestrand

arrangerte camper på Furøya og på Langjordet. Tvedestrand og Vegårhei Turlag hadde et
arrangement på Vegårshei mens Havrefjell Turlag også deltok ved Kleivvann og og ved
Skarvann. Arrangementene får betydelig økonomisk støtte fra DNT og hadde i 2011 over
2000 deltakere samlet sett.
Opptur en en annen nasjonal turdag rettet mot ungdommer i 8 klasse. I år deltok ca. 100
elever fra 3 skoler på dette. Også dette arrangementet støttes økonomisk at DNT og AAT var
med for første gang.
Presse og media dekning
De siste årene har vi hatt økende dekning i media. Dette skyldes dels at vi har vært
oppsøkende, men ikke minst at media også har vist større interesse for vår organisasjon.
Inneværende år har vi hatt flere landsdekkende og lokale innslag på TV og radio, samt en
rekke reportasjer i våre lokale aviser. Åpningen av Lyngør fyr, Kom deg ut arrangementene
og styreleders omvisning på Lyngør med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ga mest
oppmerksomhet i 2011. I tillegg viste TV 2 vær reklameinnslag fra Lyngør mesteparten av
sommeren, der lokale AAT medlemmer deltok.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i vinden ved turisthytta på Lyngør fyr sammen med
styreleder Svein Hjorth - Olsen.

Medlemsmøter
Det ble gjennomført medlemsmøte i i Grimstad med Marie Brøvig Andersen som er leder av
DNT ung. Hovedtema for kvelden var Brøvig Andersen ekspedisjon på Nordkalotten.
DNTs Landsmøte
Styreleder Svein Hjorth-Olsen, nestleder Siv Lene Gangenes Skar og daglig leder Dag N.
Fagermyr deltok på DNTs landsmøte i Geiranger 3. - 5. juni 2011.
Stander
I tillegg til de planlagte turer og aktiviteter i gruppenes regi, har foreningen deltatt på en rekke
arrangementer og stands. Her kan nevnes:
-

Canal Street (Barne Street)

-

Dyreskuen i Seljord i samarbeid med Telemark Turistforening i 3 dager

-

Stander er Arendal, Tvedestrand og Grimstad
Bok komiteen under Frivillighetsdagen i Arendal

Austheiene
Austheiene kom ut sommeren 2011. Det er planlagt en ny utgivelse etter påsken i 2012.
Web-sidene
AATs nettsider ligger under DNTs portal og driftes av kontoret til AAT. Fjellsportgruppas
drifter sine sider selv. Havrefjell Turlag og Tvedestrand og Vegårshei Turlag administrerer
selv sine sider.
Hyttevakter
I 2011 hadde vi hyttevakter på Tjørnbrotbu i påska. Julie Ørum var der for 15. år på rad.
Dessverre førte sen påske og snømangel til lite besøk. Vi har også hatt hyttevakter på Lyngør
i juni, juli og august.
Løypekvisting
Vi har videreført den kvistet turløypa forbi Auversvatn og opp til Tjørnbrotbu (2km) og
videre til Berdalsbu (ca 11km). Etter initiativ fra folk i Berdalen, fikk vi i 2006 også tillatelse
av grunneierne til å kviste mellom Berdalsbu og Bjørnevasshytta. Merkingen var inne på
DNTs kvistekart allerede vinteren 2006. Denne merking har vært vedlikeholdt også i 2011
gjennom flott innsats av Geir Anders Breive.
Undergruppene:
Trillegruppa:
Dette er Trillegruppas tredje sesong. Onsdager i oddetallsuker er beholdt som turdag for
våren, mens torsdager er turdag for høsten. Det er lagt opp turer på 4 – 5 km lengde, med
pause underveis. Turene har blitt annonsert via turistforeningens hjemmesider, egen facebook
gruppe, Trillegruppa i AAT, og plakater på de ulike helsestasjonene i Arendal, Froland og
Grimstad
Det har i alt vært lagt opp til 20 turer fordelt på vår og høst, med henholdsvis 11 og 9 turer.
En av turene på våren ble ikke gjennomført på grunn av snøstorm. Ellers måtte et par av
turene forandres på grunn av snømengde. Dette er ikke enkelt å få formidlet til deltakere som
ikke er på facebook, men tror det gikk greit likevel. Neste år er det nok lurt å revurdere et par
av turene og heller ta disse senere på våren. Oppmøtet har vært over all forventning, Det ser
ut til at stedet for turen har mye å si for oppmøtet, Hove er både kjent og populært. Deltakerne
har likevel gitt uttrykk for at de er svært fornøyd med å bli introdusert til turer de selv ikke
kjente til/ville ha tatt på egenhånd.

Barnas Turlag
I løpet av 2011 har vi endret organiseringen av barnas turlag. Tidligere har vi hatt ett barnas
turlag for hele AAT med turledere hovedsaklig fra Arendal. Det er nå etablert Barnas Turlag
i Tvedestrand og i Grimstad mot slutten av året. Dette har medført at vi har økt aktivitetene
for barna gjennom året.
Aktivitetene har bestått av:
Kveldsturer i nærmiljøet,
 Dagstur til “grottene” ved Olandsbu og andre steder
 Helgeturer til hyttene våre, sommer og vinter,
 Tematurer til hyttene( klatre og padlehelger, fisking, orreleik etc),

 Klatring i Birkenlundhallen
Totalt har det blitt gjennomført 27 arrangementer med over 600 deltagere. I tillegg kommer
“Kom Deg Ut Dagene” hvor barnas turlag har vært den viktigste bidragsyter. De fleste
påmeldingsturene har vært fullbooket. Grunnet stor pågang av interesserte ble det blant
annet avholdt flere orreleiksturer. Lederne for Barnas Turlag har også i år vist en utrolig
innsatsvilje og positiv innstilling
Ungdomsgruppa
13- 16 år: 16 ungdommer deltok i år på Newton Campen på Risøya/ Lyngør. De øvrige
turene ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte.
16- 19 år. Det har blitt gjennomført en vintertur og en bacecamp ved Birtedalen sommerstid.
De øvrige turene har dessverre blitt avlyst på grunn av for liten deltakelse.
Fjellsportgruppa
Fjellsportgruppa har hatt mange flotte turer igjennom året. Det er litt færre deltakere på turene
i forhold til året før. Årets høydepunkt var uten tvil sommercampen i Sulitjelma i august.
Turgruppa
Etter at turgruppa har lagt nede en stund er det flott å registrere at aktivitetene er på vei opp og
at det er en økning i antall turer og deltakere. De ansvarlige i Turgruppa er en gruppe som
gjerne vil gi et tilbud innenfor både dagsturer, helgeturer med en og to overnattinger og de
lange turene over flere dager.
Ruslegruppa
Det har vært en nedgang i antall turer i ruslegruppa i 2011. Fra 2012 vil disse turene inngå i
det vi har definert som nærturer.
Seniorgruppa
Ildsjelen Bjørn Wiik arrangerte 2 turer i seniorgruppa i 2011. Fra 2012 vil disse turene inngå
i det vi har definert som nærturer.

Fellesturer/aktiviteter/kurs/stand
Det var planlagt 133 forskjellige aktiviteter/turer/kurs/stand i 2011. 109 ble gjennomført og er fordelt slik på
gruppene: Deltakertallet har økt til over 9000 i 2011.
Aktivitet
Gjennomført
Planlagt
Gjennomført
Deltakere
Deltakere
2010
2011
2011
2010
2011
Turgruppa
1
5
4
24
59
Fjellsportgruppa
7
7
7
51
44
Barnas Turlag
12
32
27
209
626
Trillegruppa
15
22
21
213
309
Ruslegruppa
10
5
4
248
150
DNT Ung 13-16år
3
5
1
28
16
DNT Ung 16-18år
3
5
2
26
15
DNT Ung 19-26år
0
0
0
0
0
Seniorgruppa
7
4
2
40
25
Havrefjell Turlag
10
18
16
397
317
TVT Turlag
12
16
13
471
406
Stand (dager)
5
7
7
4000
5000
Kom deg ut dagen
2
2
2
1300
2000
Kurs
0
2
2
0
80
Medlemsmøter
5
5
3
175
149
TOTALT
92
133
109
7182
9146
Oversikt ledere/verv
Under vises det en oversikt over ledere/verv i foreningen. Det gjøres oppmerksom på at noen av våre
medlemmer kan være aktive i flere verv. I tillegg til tallene som kommer frem under, har noen av undergruppene
hjelp fra turledere som ikke er offisielle ledere i gruppen.
Ledere/verv
2010
2011
Differanse 2010-2011
Turgruppa
1
5
+4
Fjellsportgruppa
7
7
0
Barnas Turlag
13
30
+17
Trillegruppa
3
4
+1
Ruslegruppa
4
4
0
Ungdomsgruppa
7
7
0
Seniorgruppa
1
1
0
Havrefjell Turlag
12
12
0
TVT Turlag
12
12
0
Valgkomité
3
3
0
Styret AAT m/vara
9
9
0
Rådet
6
6
0
Austheiene
0
4
+4
Løypeansvarlige
24
24
0
Turbok redaksjon
10
10
0
Naturlos
1
2
+1
Hytteinspektør
0
0
0
Beredskapskomité
9
9
0
TOTALT

122

149

27

Arendal 17.03.2012

Svein Hjorth-Olsen
Styreleder

Siv Lene Gangenes Skar
Nestleder

Stein Olav Kjerland Tore Buer - Kristiansen
Styremedlem
Styremedlem

Dagfinn Myhren
Styremedlem

Vedlegg 1.
ÅRSMØTE I HAVREFJELL TURLAG PÅ LYNGRILLEN
25.01.2012 KL. 19
PROGRAM:
- Val av møteleiar.
- Godkjenning av innkalling.
- Val av referent.
- Val av to frå årsmøtet til å underskrive protokollen.
1.
Årsmelding.
2.
Regnskap.
3.
Driftsbudsjett.
4.
Val.
5.
Saker eller forslag frå styret eller medlemmer
6.
Presentasjon av turprogram for 2012.
7.
Lysbiletefordrag av Jan Erik Tangen.
8.
Eventuelt.
Enkel servering. Gratis inngang. Årsmøtet er som vanleg ope for alle.

1. ÅRSMELDING FOR HAVREFJELL TURLAG 2011.
Årsmøtet blei haldt 26. januar på Holmen Gård. Terje Asdal viste dei 55 frammøtte
lysbildar frå padleekspedisjon i Canadas villmark.
Styret fekk slik samansetjing: Leiar: Ole Jakob Bråten.
Styremedlemer: Tone Ellingsen, Jekke Liby,
Inger Marie Døssland og Ingrid Felli Sandåker.
Varamedlemer: Helge Wroldsen og Arne Gryting.
Valkomité: Stein Skåli (leiar), Lars Lindstøl og Anne Marie Gryting.
Revisor: Tore Skarvang.
Styret valde Astrid Haukenes Bråten til kasserar. Styret har hatt 2 møter. Turlaget har
vore representert i 2 styremøte i Aust Agder Turistforening.

Jekke Liby har deltatt i redaksjonen for boka ”123 turer i Aust-Agder”. Boka blei ferdig
like før jul. Ho er også lokalkontakt for Friluftsrådet Sør sitt arbeid med nytt turkart for
Risør kommune.

Jekke Liby, Yngvar Øigarden og Olav Brokeland har deltatt i ei gruppe som saman
med Gjerstad Historielag skal arrangere jubileumstur langs Bispevegen ÅmliGjerstad i 2014. Det er då 500 år sidan den siste katolske biskopen Hoskuld
Hoskuldsen reiste frå Stavanger og kom hit til bygda langs Bispevegen.

Inger Marie deltok på informasjonsmøte for flyktningar på Risør Frivilligsentral.

Olav Brokeland deltok på møte om landbruksplanen i Gjerstad.

Boka ”På tur Gjerstadskogane – Gautefallheia” som Havrefjell Turlag har gitt ut
saman med Helle Naturfoto og Kragerø Turistforening, hadde eit første opplag på
2000 eksemplar. Nytt opplag på 1000 eksemplar er trykt opp.

Havrefjell Turlag sendte innspel til kommuneplanen i Gjerstad. Forslaget om generell
100 meters byggegrense til vann og vassdrag blei tatt inn i kommuneplanen.

Friluftsrådet Sør startar arbeid for å få kyststi gjennom Risør. Fransåsenløypa blir del
av denne.

Risør Jeger- og Fiskeforening har frå i år opna for at medlemmar av Havrefjell Turlag
kan bruke hytta ”Karibu” som ligg idyllisk inne i Solhomfjell naturreservat. Hytta er
låst og kan bortsett frå i småviltjakta leigast på same vilkår som medlemmar av Risør
JFF. Informasjon er lagt ut på heimesida til Havrefjell Turlag.

Styret har oppretta følgjande underutval:
Arrangementutval: Jekke Liby (leiar), Tone Ellingsen, Inger Marie Døssland og
Ingrid Felli Sandåker.

Anleggsutval: Arne Gryting (leiar), Helge Wroldsen, Svein Rosland og Olav
Brokeland.

Fjellkveldgruppe: Anne Gunn Østerholt, Kåre Dalane og Astrid Haukenes.

Turløyper og dugnad:
Det er gjennomført vedlikehald av heile turløypa frå Sandtjønn til Gautefall. I Risør er
det utført vedlikehald i Fransåsenløypa og i løyper ved Åkvåg og ved Skarvann. I
Gjerstad er det saman med Jostein Vestøl frå Gjerstad Historielag merka ein
”Krigsminnesti” frå Torbjørnsli til Sjølvskottjenna der det kom flyslepp til Milorg i 1944,
og vidare til Marksettjenna. Løypa opnast til hausten.

Stor bruk av løypene:
På tross av ein regnfull sommar blei det ny rekordoppslutning for friluftslivet i
Gjerstadskogane. Saman med Gjerstad IL har vi hatt turbøkar på Mjeltenatten,
Solhomfjell, Havrefjell, Risfjell og Drivheia. Her har vi siste år registrert heile 6348
namn i turbøkene. Ein person frå kvar bok er trekt ut, og har fått tilsendt premie.
Turboka på Fransåsen er godt besøkt. Vi får mange positive tilbakemeldingar om
godt løypenett og vakker natur.

Medlemstal: 393 medlemmer.
Dette er litt mindre enn i fjor, men likevel eit bra nivå. Ein del av nedgangen skuldast
nok den regnfulle sommaren.

Turprogram:
Turprogrammet blei trykt i eigen foldar i 4500 eksemplar og delt ut på dugnad.
Turane blei også annonsert i brosjyren frå Naturlos. Vi har aktivt brukt massemedia
og heimesida på internett til å reklamere for turane våre.

Turar:
Aktivitet
26. januar. Årsmøte. Terje Asdal: Tema padletur i Canada.
6. februar. ”Kom deg ut dagen” ved Kleivvann.
15. mars. Fjellkveld på Abel ungdomsskole
21. april. Skjærtorsdag ved Kleivvann og Løkjefjell
27 april. Dugnad ved Åkvåg
1. mai. Hisåsen og Sild
22. mai. Klatrekurs for familier, Skarvann.
28. mai Lavotur med Barnas Turlag.
30. mai. Dugnad ved Skarvann
5. juni. Topptur til Kronfjell.
19. juni. Villmarkstur DNT-løypa Gautefall - Uvdalsvatnet.
27 – 28. august. 2 dagars fjelltur Kyrkjebygdheia - Uvdalsvatnet.
3 – 4. september. ”Kom deg ut dagen” Skarvann.
11. september. Gjerstadmarsjen frå Holmen Gård
25. september. Vestølmarka
2. oktober. Gjeving – Normannsvik - Gjeving
Oktober. Dugnad Skarvann
November. Fjellkveld Løite skule. Tema: Astronomi.

Frammøte
55
250
74
40
12
54
Avlyst
15
2
22
36
41
14
113
37
36
Avlyst
45

Fleire av turane blei blaute opplevingar, men mange ville ut sjølv om regnet styrta
ned. Vi har fått gode tilbakemeldingar frå turane våre, som samla i gjennomsnitt 53
deltakarar pr. tur. (Totalt 581 deltakarar). Ein del av turane har vi arrangert i
samarbeid med andre organisasjonar. Slike fellesarrangement er viktige for å få med
oss så mange.

Fjellkveldar.
På Abel ungdomsskole var 74 på fjellkveld i mars, med foredrag av Marius Bakken og Tone Bjordam. Dei driv
Nørstedalseter, og fortalde om drift av hytta og om turområda i Breheimen.
Fjellkvelden med tema ”Stjernehimmelen” på Løite skule i november samla 45. Jan-Åge Pedersen viste først
lysbilder og guida oss etterpå rundt ute under ein tindrande klar stjernehimmel.

Takk.
Vi har også i år møtt stor velvilje i vårt arbeid, og vil her sende ein takk for hjelp og
samarbeid til DNT, AAT, Tvedestrand og Vegårshei Turlag, Gautefall Turlag, Risør-,
Gjerstad og Nissedal kommunar, Gjerstad IL, Treungen IL, Gjerstad Historielag,
Gjerstad Menighetsråd, Vertskapet Holmen Gård, OSS Vel, Helle Naturfoto, Kragerø
Turistforening, Skarvann Aktivitetspark, Gjerstad Sparebank, Tvedestrand
Boktrykkeri, private grunneigarar og Statskog, og til alle dei andre som har deltatt i
arrangement og dugnadsarbeid for Havrefjell Turlag i 2011.

Mål.
Alt for mange menneske har i dag eit stillesitjande liv. Vår viktigaste oppgåve er å få
folk ut på tur og gi dei rikelig med mosjon og naturoppleving. Den viktigaste
utfordringa som gjenstår er å få med oss fleire barn og ungdomar.
2. REKNESKAP

3. DRIFTSBUDSJETT FOR 2012
Inntekter:

Budsjett 2011

Regnskap
2011

Budsjett 2012

Egne arrangementer

14000
Felles arrangementer
Kontingenter
Gaver og tilskudd
Provisjon kartsalg
Renteinntekter
Sum inntekter
Kostnader:
Administrasjonskostnader
Møtekostnader
Egne arrangementer
Felles arrangementer
Turprogram
Gebyrer
Kostnader løyper
Driftstilskudd Bispevegen jub.
2014
Sum kostnader
Resultat - overskudd

21220,00
28000
28000
25000
0
0
95000

Budsjett 2011
5000
9000
20000
28000
9000
0
24000
0
95000
0

7840,00
24503,00
11000,00
580,00
446,28
65589,28

22000
17000
30000
20000
500
500
90000

Regnskap
Budsjett 2012
2011
406,00
3000
1572,00
3000
33956,70
28000
12812,18
17500
8387,50
10000
110,00
500
2435,58
28000
5000,00
0
64679,32

90000

909,32

0

Vedlegg 2. Tvedestrand og Vegårshei Turlag
Sak 1
Åpning av årsmøte
Godkjenning av møteinnkalling
Valg av dirigent
Valg av referent
Valg av 2 til å skrive under protokollen

Sak 2

Årsberetning

Sak 3

Innkommende saker

Sak 4
Økonomi
Ved AAT
Sak 5
Valg
Styret

Sak 6

Sak 2

Eventuelt

Årsberetning

Styrets beretning:
Årsmøte 2011:
Turlaget hadde årsmøte på Tvedestrand videregående skole, Holt.onsdag den 20.
januar.
Møteleder var Lars Bakken og referent Jens Ragnar Larsen.
Følgende var på valg til styret:
Sverre Stiansen Nesgrenda
Elisabeth Dawson Nesgrenda
Arne Skaali Goderstad
Jens Ragnar Larsen Dypvåg
Sverre Stiansen ble gjenvalgt til leder for et år.
Elisabeth Dawson hadde frasagt seg gjenvalg og i hennes sted ble valgt Birgit Løvdal
fra Vegårshei.

Arne Skaali og Jens Ragnar Larsen hadde sagt seg villig til gjenvalg og ble valgt.
Ellen Futtrup, Aase Ellen Monrad Haugen og Roar Sommerset var ikke på valg.
Til valgkomite ble valgt:

Ulf Grøstad Sandøya for 3 år
Marie Fløystad Tvedestrand for 2 år
Thorleif Gjennestad Vegårshei

Konstituering av styret:
På styremøte den 11. februar ble styret konstituert slik:
Nestformann:
Ellen Futtrup Tvedestrand
Sekretær:
Jens Ragnar Larsen Dypvåg
Styremedlemmer:
Aase Ellen Monrad Haugen Lyngør
Arne Skaali Holt
Birgit Løvdal Vegårshei.
Roar Sommerset Espeland
Styremøter:
Styret har hatt 3 møter i løpet av året.
Dette er de viktigste sakene som har vært drøftet:
Turisthytte Kjeholmen (Lyngør fyr):
Dugnaden på turisthytta på Kjeholmen har vært oppe som orienteringssak og til
diskusjon på alle styremøtene.
Kyststi:
Vi avventer utspill fra kommunen.
Turer og turprogram:
Turene og aktivitetene i 2011 er diskutert og årets program er fastlagt/planlagt.
AAT har startet med DNTs turlederutdanning som er bygget opp av 4 moduler.
I høst ble det grunnleggende kurset "DNT-ambassadør" arrangert på Strengereid med
flere deltagere fra TVT.
Dette kurset var på 3 timer og blir satt opp flere ganger i vinter. Grunnleggende
turlederkurs (modul 1+2) som er neste nivå kommer senere i år. Modul 2 er for en
turleder sommerstid med begrensninger til sti og vei i nærmiljøet. Vi oppfordrer
interesserte medlemmer til å delta.

Turstier rundt Tvedestrand:
Vi har avtalt med Kommunen om å rydde og merke i noen eksisterende turstier i
Tvedestrandsområdet, men dette forutsetter at vi kan få engasjert medlemmene.

Turisthytte Kjeholmen:
En dugnadsgruppe på opptil 8 personer har vært engasjert med dugnad ved det som
skal bli turisthytte ved Lyngør fyr. Selve oppussingen er nå stort sett ferdig og kontrakt
med rørlegger er under arbeid. Litt utearbeid og møblering gjenstår før åpningen den
7. mai.
Aktiviteter og turer:
Det var planlagt 16 turer i 2011. 13 turer ble gjennomført.
Søndag 6. februar kl. 1300

"Kom deg ut" dagen på Langjordet i Tvedestrand med store og små deltagere.
Ansvarlig: Ellen Futtrup
Lørdag og søndag 2. og 3. april Skitur fra Birtedalen til Nutevasshytta.
Avlyst p.g.a. snø forholdene
Tirsdag 12. april kl. 1800 Tur på Borøya. Sia – Bjørka med 22 deltagere.
Ansvarlig Ellen Futtrup Turleder: Rolf Siljedal
Søndag 1. mai kl. 1200 Tur til Sild og Hisåsen med 54 deltagere.
I Fie/Åkvåg-området i samarbeid med Havrefjell Turlag
Ansvarlig: Jens Ragnar Larsen Turleder: Jekke Liby
Tirsdag 10. mai kl. 1800 Tur på NesVerk i Roa-løypa med 66 deltagere.
I samarbeid med Nes Verk Vel.
Ansvarlig: Sverre Stiansen Turleder: Karsten Ellefsen

Mandag 23. mai kl. 1800 Tur fra Gjeving med omvisning
på Lyngør og den nye turisthytta på Kjeholmen med 63 deltagere.
Ansvarlig Ellen Futtrup Turledere: Aase Ellen Monrad Haugen og Tore Olsen

Tirsdag 31. mai kl 1800 Tur til Grønfjell 24 deltagere.
Ansvarlig Roar Sommerset
Tirsdag 7. juni kl. 1800 Tur til Bjørnåstårnet (Veten) 20 deltagere.
Ansvarlig Jens Ragnar Larsen Turleder Jens Hagane
Tirsdag 14. juni kl 18.00 Tur fra Holte til Urdalen 50 deltagere.
Ansvarlig: Arne Skaali Turleder: Jens Tore Johnsen
Søndag 26. juni kl 1300. Tur til Nuten i Årdalen i Tovdal 24 deltagere.
Ansvarlig/turleder: Eva Vågsmyr Kristensen

Torsdag 7. juli i Kystkulturuka gikk turen fra Slotta til Hantovalen med 16 deltagere.
Ansvarlig/turleder: Tellef Hegland.
Tirsdag 23. august kl.1800 Rundtur til Besteliheia ved Ettestøl med 24 deltagere.
Ansvarlig/turleder: Roar Sommerset.

Søndag 4. september kl 1300 "Kom deg ut" dagen ved Våjemyrene med 9 deltagere.
Ansvarlig: Sverre Stiansen / Jens Ragnar Larsen / Ellen Futtrup / Arne Skaali /
Henning Solheim Turleder: Olav Songedal Arrangementet regnet bort.
Lørdag og søndag 17. og 18. september Rundtur fra Birtedalen til Nutevasshytta
Ansvarlig/turleder:Jens Ragnar Larsen Avlyst p.g.a. værforholdene.
Søndag 2. oktober kl. 1300 Gjeving - Normannvik - Gjeving med 34 deltagere.
Tur i samarbeide med Havrefjell turlag. Ansvarlig/turleder Jens Ragnar.

Torsdag 8. desember kl 1800 Kveldstur til Hantovalen fra Slotta , avlyst p.g.a. meget
glatt is i løypa. Ansvarlig/turleder: Eva Vågsmyr
Dugnad:
Eva Vågsmyr Kristensen i Tvedestrand og Vegårshei Turlag innkalte til dugnad i
løypene vest for Tvedestrand torsdag 12. mai. Utsikten mot havet fra rasteplassen på
sørsiden av Heståsen skulle gjennopprettes. Vi fjernet masse eikekratt og slepte det
ned i terrenget og vi hadde selvsagt sikret oss grunneiers tillatelse på forhånd da dette
var mer omfattende enn kommunens turløype-avtale .
8 dugnadsdeltagere fikk en fin tur, god mosjon og sikret fortsatt utsikt til havet.
Informasjon:
Informasjon om turer og møter har vært formidlet gjennom annonser og
arrangementskalenderen i Tvedestrandsposten, plakater på sentrale steder i
kommunen, egen turfolder og gjennom nettsidene våre på www.turistforeningen.no/.
Vi ønsker å utvide vår mail-liste for å sende ut informasjon til medlemmene.
Kontakt en av styremedlemmene for å melde din interesse for å stå på denne listen.

Vedlegg 3

DNT Fjellsport Arendal
ÅRSMELDING 2011
Fjellsportgruppa har i 2011 hatt et år med varierte aktiviteter både sommer og vinter. Sommerturen
til Sulitjelma ble en suksess og vårt ambisiøse og varierte turprogram stort sett fulgt.

1. TURER (se fullstendige referater på vår hjemmeside http://www.dntfjellsport.no/arendal/).
Året startet med Skitur på Øynaheia 6. februar i forbindelse med Kom deg ut dagen i regi av Barnas
Turlag. 4 medlemmer stilte opp og demonstrerte søking med søkestenger og elektronisk
skredsøkere. Vel 15 personer forsøkte de forskjellige søkemetodene, ikke så mange fjellsportere,
men de som fikk prøve synes det var interessant.
Årets første tur gikk til Hillestadheia - Grunnetjørnsbu 26-27. februar med 3 deltakere. Avreise fra
Harebakken mot Hillestadheia lørdag kl 10:00. Silkeføre i oppkjørt løype til Nasvatn og så videre i
eget spor mot Grunnetjørnsbu og med nysnø på isskorpe tok 2 timers turen over 4 timer. Hytta var
tom, ble fyrt opp, og så en bedre middag. Retur 1100 og med bedre føre tok tilbaketuren rundt 2
timer. Alle 3 var godt fornøyd.

Nord i Austheiene 18-20. mars. Planen denne helgen var å overnatte på Hovden og så gå på
ski til Bjørnevasshytta med overnatting på Berdalsbu. 6 deltakere dro fra Harebakken og
bilene ble så strategisk plassert i forhold til ankomst søndag slik at siste etappe gikk med
buss fra Valle til Hovden. Lørdag morgen viste det seg at en av deltakerne hadde pådratt seg
omgangsyke, noe som førte til at programmet ble endret slik at pasienten ble på Hovden
mens resten av gruppa tok et par dagsturer rundt Auersvann, den ene via Tjørnbrotbu. Via
bekjentskaper fikk gruppa låne en privat hytte i Oterosåsen og fikk en flott helg med det
beste været på lørdag. Søndag retur med buss til Valle og så med bil resten.
Padle og fjelltur 17-19. juni. Padling i Nisser med utgangspunkt Vrådal og så Lårdalstigen
mellom Eidsborg og Lårdal på lørdag sto på programmet til de 8 som dro fra Arendal fredag
ettermiddag. Leirplass i Nisser med lavvo og grilling. Lørdag med biler til Dalen der en ble
satt igjen ved kaia, så opp til Eidsborg. Turen over Lårdalstigen skal ta 8 timer men da følget
skulle returnere med Victoria til Dalen måtte det speedes opp. Tunge bakker og flott utsyn,
848 moh på toppen. Ved ankomst viste det seg at Victoria hadde grunnstøtt så det ble lokal
skyss de 20 kilometerne tilbake til Dalen. Bading og middag etter ankomst og en regnfull og
grå søndag. Lårdalstigen anbefales.
Sommercamp Sulitjelma 23-28. august var årets høydepunkt på tursiden og krevde god
planlegging da første delen gikk med fly til Bodø. 8 deltakere og basecamp på Nye Sulitjelma

Fjellstue som ligger 90 km øst av Bodø. Etter henting av utstyr på det lokale DNT kontoret
gikk første turen til Per Karlsatind 1056 moh med utgangspunkt nær Saltstraumen, dessverre
gråvær på toppen. Deretter et besøk til selveste Saltstraumen før proviantering på Fauske og
videre mot hytta.
Neste dag topptur til Kokedalstind (1450 moh) i nydelig vær og på kvelden tur til
Svarthammergrotta da med lokal guide.
Dag 3 ble det rundtur i Rago Nasjonalpark, 1.5 timers kjøring fra hytta.
Dag 4 dro 4 av deltakerne på topptur mot Saulo (1700 moh), denne ligger på grensa mellom
Norge og Sverige. Resten slappet av ved hytta eller dro til Fauske. Toppen ble grunnet både
avstand og tåke ikke nådd, men grenserøys 236 ble behørig besøkt.
På dag 5 sto Sulitjelmabreen for tur da med innleid brefører. Breen hadde trukket seg en del
tilbake og var både skitten og steinete men de 6 som var med fikk prøvd seg i isen.
Dag 6 ble turen avsluttet i Bodø badeland før alle satte seg på kveldsflyet til Kjevik. En
spennende og opplevelsesrik tur i en ny og ukjent del av Norge.
Tur til Kjerag 9-11. september. 3 deltakere dro fra Arendal mot Lysebotn fredag ettermiddag
for å rekke hurtigbåten til Stavanger. Denne stopper ved behov stopper på Flørli der første
overnatting ble i Flørli Turiststasjon, en av de gamle boligene som er overtatt av Stavanger
Turistforening og fungerer som en av deres hytter. Her ble det middag og så en tidlig kveld.
Lørdag morgen 4444 trinn og 700 m opp Flørlitrappa langs den gamle rørgaten til toppen, 1
time og 50 minutter. Så videre mot Langavatn, dagens mål som ble nådd etter 9. 5 timer.
PÅ hytta møtte gjestene 4 andre turgåere til en hyggelig kveld med god middag. Søndag gikk
turen mot Kjerag langs merket sti og vel framme etter 5 timer.
Imponerende utsikt men ingen av deltakerne prøvde seg på den berømte ”bolten”. Videre 2
timer til parkeringen ved kafeen ”Ørneredet” og haik med buss ned bakkene til bilen i
Lysebotn og så hjem.
Tur til Mjåvasshytta 1-2. oktober. Seks påmeldte møtte forventningsfulle på Harebakken og
med en bra værmelding og lovnad om treretters middag begge dager måtte det bli en fin
tur.
Oppover lia mot Mjåvasshytta i strålende sol, da svetten rant hos flere var en liten matpause
med strålende utsikt kjærkommen.
Vel oppe på hytta valgte de fleste en liten topptur for å få flere bakker, resten koste seg i
sola.
Gruppa var ikke alene på hytta, men sengefordelingen gikk greit. Og treretters middag ble
det. Melon med spekeskinke som forrett, biff med alt av tilbehør til hovedrett og creme
brulee til dessert. Kvelden ble avsluttet med en rolig stund på tunet og en fantastisk flott
stjernehimmel.
Neste dag var det litt mer grått i været så turen ble delt da damene tok korteste tur til
Vindilhytta og mannfolka tok en litt lenger tur. Ved ankomst Vindilhytta begynte det å regne
så tålmodigheten ble satt litt på prøve mens følget ventet på resten – hadde de gått seg
bort? Til slutt kom de slitne men fornøyd. Etter nok en bedre middag dro alle fornøyde hjem.
Årets Blåtur 6. november gikk til Olandsbu med 8 deltakere i to biler. Norges sørligste
turisthytte dersom man ser bort fra fyrene som nå også fungerer som ”hytter”. Fra parkering
er det en halvtimes tur til hytta så med litt omvei på lite brukte stier var gruppa framme
etter et par timer, delvis ved hjelp av GPS. Så bål av medbrakt ved og ymse middagsretter
samt en time i sola før retur til bilene langs ”normalveien”, en tur som tok i underkant av
halvtimen.

2. ÅRSMØTE
Vi starter året med årsmøte på Bark (tidligere Sjøloftet) den 11. januar, 15 frammøtte pluss
AAT’s sekretær Dag N. Fagermyr. Etter behandling av ordinære årsmøtesaker ble det avholdt
valg og styret for 2011 ble bestående av:
Leder:
Sekretær:
Vara for sekretær:
Medlemmer:
Web ansvarlig:
Valgkomite:

Urd Berntsen
Jostein Aalvik
Urd Berntsen
Dagfinn Hjemås og Preben T. Nilsen
Rune Solhøi
Frode Gorseth og Siv Lene Gangenes Skar

3. STYREMØTER
Vi har i 2011 avholdt 3 styremøter: 21. mars, 26. september, 14. november samt at planlagt
møte 9. mai ble avlyst grunnet mangel på saker .
4. MEDLEMSMØTER
Ingen ordinære medlemsmøter holdt, kun informasjonsmøter for deltakerne til
sommerturen.
5. DUGNADER
Som nevnt over var gruppa representert på AAT’s ”Kom deg ut dag” på Øynaheia 6. februar.
6. KURS
To representanter fra gruppas styre deltok på AAT’s Ambassadørkurs 23. november.
7. REPRESENTASJON
Ingen utsendinger fra gruppa til årsmøtet i DNT Fjellsport som foregikk i Bergen 11. mars.

Januar 2011
Jostein Aalvik

