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Fjellsportgruppa har i 2013 hatt et år med varierte aktiviteter både sommer og vinter. 
Sommerturen til Turtagrø ble en suksess med 12 deltakere selv om den lokale oppslutningen var 
noe skuffende da halvparten av disse kom ”utenbys" fra. 
Vårt varierte turprogram ble stort sett fulgt dessverre med et par avlysninger 
 
1. TURER (se fullstendige referater på vår hjemmeside http://www.dntfjellsport.no/arendal/). 
 
Årets første skitur 20. januar gikk fra Bjorvatn (noen km før Evje) til Himmelsyna. 14 
minusgrader og skyet da de 3 turdeltakerne startet fra Harebakken. Litt underkjølt regn på veien 
men mildere. Fine oppkjørte løyper innover fra Bjorvatn i alle fall til kommunegrensa, og 
opptråkket spor videre. Gruppa snudde ca 300 m fra toppen grunnet tåke og returnerte samme 
veien etter en god matpause. En fin tur på ca 30 km. 
  
Skitur 15. - 17. februar. 10 deltakere hvorav 4 fra DNT Sør. Turen startet med overnatting i en 
jakthytte ved Bjåen. Lørdag gikk turen i fint vær og delvis umerket løype mot Berdalsbu hvor en 
meget sen middag ble fortært. Søndag gikk turen som planlagt mot Stavenes der bilene ventet. 
 
Skitur 8. - 10. mars i Vestheiene. 4 deltakere kjørte fredagen til Rysstad, men satte først igjen en 
bil på Langeid hvor turen skulle avsluttes. Overnatting på hytte og så bar det mot parkeringen 
på Brokke der løypene fra Sesilåmi fremdeles fristet. Det var kaldt og hardt så klister var eneste 
løsningen men det ble mye omsmøring underveis. Dagens først mål, Øyuvsbu ble nådd etter ca 
3 timer og det passet med lunsj. Videre de siste 15 km mot Gaukhei men ankomst rundt kl 1600, 
fint terreng men noe motvind på slutten.   
Et par timer etter ankomst dukket sistemann opp etter å ha deltatt på en liten dugnad på 
Øyuvsbu etter at gruppa dro. 
Søndag ble det flott vær men kaldt og siste etappe mot Langeid ble gjennomført, tildels svært 
bratt på slutten men uten uhell. 
 
Vårskitur fra Haukeliseter 26.-28. april. Denne turen ble arranger i samarbeid med DNT Sør og 
talte hele 12 deltakere. 
Utgangspunkt Haukeliseter og mål Hardangerviddas høyeste topp Sandfloeggi på 1721 moh.  
Tidlig start lørdag fra Midtfjellsvollen, noen kilometer nord for Haukeliseter. Godt driv innover 
med god temperatur og de etter hvert glattere ski og brattere bakker og etter en god pause i 
sola ble toppen nådd etter 5 timer. Fantastisk utsikt mot Folgefonna i vest og Gaustatoppen i 
øst. Litt diskusjon om veivalg ned igjen og retur den tryggeste (og slakeste) veien. Fine 
utforkjøringer og etter vel 10 timer tilbake på Haukeliseter der en bedre middag ble inntatt. 
Søndagen kom med snø og vind som meldt. Da ble det bare en liten luftetur i området før 
hjemreise. 



 
Planlagt skitur til Finse i 17. mai helgen hadde i utgangspunktet 6 påmeldte, men da 2 trakk seg i 
siste liten ble det etter en kort rådslagning med de gjenværende bestemt å avlyst turen. Denne 
helgen samles ”hele Bergen” på Hardangerjøkulen så det skal være en fin opplevelse. 
 
Padletur 14. – 16. juni. Den planlagte padleturen i Skjeggedalsåni måtte desverre avlyses pga for 
få påmeldte deltakere.  
  
 Sommertur: Jotunheimen - basecamp på Turtagrø 6.-11. august med 12 deltakere. 
Sommerturen er årets høydepunkt alle var spent på antall deltakere da det en stund så smått ut 
med lokal oppslutning. 7 deltakere startet i minibuss fra Arendal tirsdag ettermiddag med  AAT’s 
innelukkede tilhenger til bagasjen på slep og kurs østover. I Drammen kom det på 2 unge 
deltakere fra Notodden og kursen ble satt mot Fagernes Camping der 3 hytter var bestilt.  
Kort frokost og så mot Øvre Årdal med en kort stopp for å handle mat og andre nødvendigheter 
deretter over fjellveien mot Turtagrø. 
Noen kilometer før Turtagrø ble bussen parkert og alle satte kursen mot turens første topp, 
Store Soleibotntind (2083 moh) via Lauvnostind, en spennende rute til toppen. Gruppa traff 2 
nye deltakere på veien opp. 3 av deltakerne tok også turen oppom Nordre Soleibotntind før de 
fortsatte mot dagens hovedmål. Retur til bussen og ankomst Turtagrø for oppsett av 3 lavvoer, 
middag og kos før alle fant sine plasser i soveposene. Sistemann på laget var da ankommet fra 
Oslo.  
Dyrehaugsryggen på torsdag, en klassiker av Jotunheimens ryggtraverser med start fra  
Ringsdalen. Traversen består av Store (2147), Midtre (2134) og Søre Dyrehugstind (2071) men 
sistnevnte ble droppet da værmeldingen ikke var den beste. 
Middag ble tilberedt på Turtagrøs nye grillplass i stein hvor gruppa rigget vi opp en presenning 
mot regnet. 
Dårlig værmelding fredag så det ble tur til Fuglesteg, en restaurert gård  på en fjellhylle 630 moh 
over Skjolden. Deretter en tur til Bakeriet i Lom (kan anbefales). På kvelden ny middag i 
gapahuken. 
Lørdag delte gruppa seg og noen satte kursen mot Fannaråken, noen mot Nordre Skagastølstind 
og noen mot Søre Austabotntind. 
 
Søndag morgen ble det pakking og tur via Lærdal, Hemsedal, Gol, Rødberg, Kongsberg, Larvik og 
hjem. Status ble totalt 1425 km i buss og flere tusen høydemeter.  
 
Høsttur i Austheiene 13.-15. september med 13 deltakere. 
Fredag gikk turen til Bjørnevann turisthytte for overnatting. Lørdag morgen gjennom Finndalen 
til Hovstøyl, en ganske våt fornøyelse denne dagen. Ettert gourmetmåltid i Michelinklasse ble 
kvelden avsluttet med Alias (spill). Søndag gikk turen langs Bispeveien til Valle, høyeste punkt på 
veien er Rolvskvil på 1137 moh. 
 
Høsttur til Granbustøyl 19.-20. oktober. 
 Hele 11 deltakere stilte på denne turen og de fikk med seg både Risbuheii (914 moh) og en 
forsmak på årets vinter. Stor suksess. 
 
Sosial tur til Lyngør fyr 9. - 10. november med 10 deltakere.  
Turen gikk først til Gjeving brygge så med taxibåt til Lyngør fyr. Etter en kort orientering ble det 
fiskekonkurranse der den som fikk den lengste fisken ville få tittelen ”Fjellsportsgruppas 



havfisker 2013”. Det ble fisket fin torsk, berggylte og ikke minst seiersfisken til Einar, en lyr på 
1.83 kg. 
På kvelden ble det rekebord, gulrotkake, historier, diktlesning, quiz mv. Quiz om sjøliv og 
navigasjon. 
Mer fiske på søndag og retur til Gjeving med taxibåt kl 14. 
  
Årets ”Ut i det blå” tur 15. desember med 7 deltakere til Kalvehageneset i fint høstvær. 
 
 
2. MIDTUKETURER 
For å øke interessen for Fjellsportgruppa og skape ekstra aktivitet vedtok vi på årsmøte 2011 å 
utvide ”repertoaret” ved å arrangere midtuketurer annenhver uke fra mai til september med 
unntak av ferieperioden. Dette ble en suksess i 2012, men i år uteble denne suksessen med 
både avlysninger og svært lavt deltakerantall.  
Vi hadde i år satt opp en premie til den som deltok på flest turer men med kun 4 personer som 
deltok på 2 turer fant vi at dette ikke tilfredsstilte kravet til premiering. Her er oversikten over 
avviklede turer: 
 
- 14. mai, skogstur fra Nesheim til Granestua, 4 deltakere. 
- 21. mai, fottur til Rossfjellet i Grimstad, avlyst. 
- 30. mai, sykkeltur fra Simonstad, ca 40 km 3 deltakere. 
- 4. juni Roaløypa Nes Verk, 2 deltakere. 
- 12. juni, fottur Trongedalsfjellet, høyeste fjell i Åmli, 2 deltakere. 
- 20. juni, fottur Merdø, fottur med bading, 2 deltakere. 
- 20. august, fottur Tveitfjell - Bjørnehiet, 3 deltakere. 
- 28. august, fottur Homslia om Flakkeheia, 5 deltakere. 
- 5. september, fottur Folevann rundt, 2 deltakere. 
- 13. september, fottur Einerfjell, avlyst. 
- 17. september, sykkeltur Harebakken - Granestua, avlyst.  
 
3. ÅRSMØTE 
Årsmøtet ble denne gangen holdt i lokalene til Arendal Kajakklubb den 10. januar. 
23 frammøtte pluss AAT’s sekretær Dag N. Fagermyr ble ønsket velkommen av 
Fjellsportgruppas leder Preben T. Nilsen som så presenterte kveldens saksliste. 
 
Etter behandling av ordinære årsmøtesaker ble det avholdt valg og styret for 2013 ble 
bestående av: 
 
Leder:   Preben T. Nilsen (gjenvalg) 
Sekretær:  Jostein Aalvik (gjenvalg) 
Medlemmer:  Dagfinn Hjemås  (gjenvalg) 

Kåre Gundersen (gjenvalg) 
Arne Thorstensen (gjenvalg) 
Axel  Bjelke (ny) 

Valgkomite:  Urd Berntsen og Rune Solhøi (gjenvalg) 
 
Valgkomiteen ble oppfordret til å forsøke å øke styrets kvinneandel ved neste årsmøte. 
Møtet ble avsluttet med Pizza og lysbilder, blant annet fra området for sommerturen. 



 
4. STYREMØTER 
Vi har i 2012 avholdt 4 styremøter: 7. februar, 3. juni, 30. september og 17. desember.  
 
5. MEDLEMSMØTER 
13. juni ble det avholdt medlemsmøte der informasjon om sommerturen til Turtagrø var 
hovedtema. 
 
6. DUGNADER 
Gruppa har deltatt på flere dugnader som flytting av AAT’s lager i to omganger, flytting til AAT’s 
nye kontorlokaler på Langbrygga, oppsetting av flere hyller på nytt lager og ikke minst snekring 
av nye gangbaner opp til Grunnetjønsbu der 4 medlemmer deltok. 
 
7. KURS 
Arne og Kim Andre Thorstensen deltok på Turlederkurs vinter i regi av DNT Sør. Axel Bjelke og 
Jostein Aalvik deltok på Ambassadørkurs. 
 
8. REPRESENTASJON 
Ingen utsendinger fra gruppa til årsmøtet i DNT Fjellsport som denne gangen ble arrangert i 
Hafslo i Sogn 9. mars.  
 
 
Januar 2014 
Jostein Aalvik 


