
DNT fjellsport Arendal

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

Folderen er oppdatert 9. januar 2014

Hvem er vi
DNT fjellsport Arendal, eller Fjellsportgruppa 
som den heter på folkemunne, er en 
undergruppe av Aust-Agder Turistforening 
(AAT). Fjellsportgruppa arrangerer alt fra hytte-
til-hytte turer, telturer, padleturer, sykkelturer, 
til mer typiske fjellsportturer som toppturer, 
breturer, og klatreturer. 
Gruppas vedtekter finnes på hjemmesidene.

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

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

Vi er også på Facebook!

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.

Påmelding til tur
Påmelding til tur skjer fra turbeskrivelsen på 
våre nettsider.

Velkommen på tur!

Møt opp å se hvem som
kommer!

Turer høsten 2013

August: Basecamp Jotunheimen
Årets langtur ble i år base camp ved Turtagrø i 
Jotunheimen. Vi bodde i lavvo og hadde fine 
toppturer til 2000 metere. Nevner bl.a Store og 
Nordre Soleibotntind, Dyrehaugsryggen og 
Fannaråken.

Fuglesteg!      

September: Austheiene nord
Hele 15 deltakere på en flott høsttur fra 
Bjørnevann til Hovstøyl og videre til Valle. 
Lørdag gikk vi gjennom den flotte Finndalen 
utenfor DNT løypa, søndag fulgte vi Bispevegen 
over fjellet til Valle.
Oktober: Granbustøyl  
Årets siste overnattingstur gikk fra Birtedalen til
Granbustøyl. Vinteren hadde vært på besøk og 
lagt ingen litt snø på bakken, men turen ble 
gjennomført med 11 deltakere.

November: Lyngør
Sosial tur til Lyngør fyr. 10 deltakere fikk 
oppleve fyret i fint høstvær. Havfiske og god 
mat i fyrvokterboligen.

Desember: Blåtur 
Årets Blåtur gikk i år til Kalvehageneset ved 
Homborsund.
Flott høstdag ved havet!

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


Turprogram 2014

Årsmøte: Sør Amfi i Arendal
Torsdag 13. januar kl. 19:00
Årsmøtet holdes i møterom «Bøtta» i Sør Amfi  
Etter tradisjonelt årsmøte spanderer vi pizza. 
Det blir bilder fra årets turer. 
Ingen påmelding. Alle er hjertelig velkommen!

Trugetur: Olandsbu 18-19 januar
For første gang forsøker vi oss på en trugetur. 
Kveldstur inn til Olandsbu med overnatting til 
søndag. Påmelding innen 14. januar.

Skitur: Dagstur 26. januar
Det blir skitur til Himmelsyna. Påmelding innen 
20. januar.

Skitur: Mjåvasshytta 8-9. februar
Vi starter ved Vindilhytta lørdag formiddag og 
går til Mjåvasshytta. Årets første skitur med 
overnatting. Påmelding innen 4. februar.

Skitur: Vestheiene 28-30. mars evt 
4 – 6. april
Vi setter igjen en bil på Brokke fredag og kjører 
til Berg i Valle hvor turen starter. Fredag går vi 
til Stavskar, lørdag til Svartenut og søndag til 
Brokke. Vi håper på ”påskevær” og en flott helg
på fjellet
Påmelding innen 25. mars. 

Skitur: Vårskitur til Haukeli
 25.-28. april
Dette blir en vinterlig Base Camp. Vi ligger i telt
og tar dags- og toppturer rundt Haukeliseter. 
Turen starter fredag ettermiddag og avsluttes 
mandag ettermiddag.
Påmeldingfrist: Følg med på hjemmesidene. 

Padletur:25. mai
Kajakkpadling med start på Gjeving. Vi padler i 
Lyngørområdet, været bestemmer om det blir 
innaskjærs eller utaskjærs. Påmelding innen 20.
mai.

Grunnetjønnsbu: 1. juni
Dagstur fra Austenå i Tovdal til Grunnetjønnsbu.
Påmelding innen 27.mai.

Kronfjell i Nissedal: 10. august
Dagstur til Kronfjell i Nissedal.
Påmelding innen 5. august.

Sommertur: Hardangervidda vest 
22.-25. august
Årets sommertur blir i år en hytte til hytte tur 
på Hardangervidda vest. Fra Kinsarvik til 
Stavali, Torehytten, Tyssevassbu og 
Skjeggedal. Turen starter fredag morgen og 
avsluttes mandag kveld.
Påmeldingsfrist: Følg med på hjemmesidene.  

Fottur: Austheiene  
12.-14. september
Vi har også i år vært heldige med å få Einar 
som turleder på en tur i Austheiene. I år starter 
vi i vestenden av Bjørnevatn og går til 
Berdalsbu. Søndag tilbake til Bjørnevasshytta 
via Mjågeskår
Påmelding innen 9. september.

Høsttur til Nutevasshytta 
11.-12. oktober
Turen starter og ender i Birtedalen. Endelig 
trase blir satt senere.  
Påmelding innen 7. oktober.

”Ut i det blå”
16. november
Sosial tur i nærområdet. 
Hvor? Det får bli en overraskelse 

Facebook
Fjellsportgruppa er på Facebook!
Søk på ”DNT Fjellsport Arendal”. Følg med og 
skriv gjerne innlegg!

Velkommen på tur!


