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

 
Folderen er oppdatert 22. januar 2010 

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. 
 
 

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 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. 
 
 

Påmelding til tur 
Påmelding til tur skjer fra turbeskrivelsen på 
våre nettsider eller via Aust-Agder 
Turistforening på telefon 37 02 32 14 eller på 
epost aat@turistforeningen.no. 
 
 
 

Velkommen på tur! 

Turer høsten 2009 
 
September: Sæbyggjenuten 
Årets høsttur gitt til Aust-Agders høyeste topp 
Sæbyggjenuten på 1507 moh. Toppen ligger 
vest for Berdalsbu helt på grensen mot 
Telemark. I klarvær er det utsikt til 
Gaustatoppen, men denne gangen hadde vi mer 
enn nok med å holde oss oppreist på toppen – 
mye vind og tåke. 
 

 
På toppen av Sæbuggjenuten (1507 moh) 

 
Oktober: Via Ferrata i Trogfjell 
Åmli videregående skole har etablert ei 
spennende klatrerute, Via Ferrata, rett opp den 
bratte veggen i Trogfjell. Via Ferrata-ruta går 
fra Timmeråsen og rett opp fjellveggen til 
Fløyen på toppen av Trogfjell. Ruta hever deg 
200 høydemeter og har ca 300 trinn som er 
bolta fast i fjellveggen. 
 
 
November: Dobbedalsheia i 
Grimstad 
Grimstads høyeste topp på hele 361 moh. 



Turprogram 2010 
 
 

Årsmøte tirsdag 12. januar kl. 19:00 
Årsmøtet holdes på Sjøboden i Arendal. Etter 
tradisjonelt årsmøte spanderer vi pizza. 
Nestleder og turansvarlig Tom Jacobsen i 
Arendal Kajakklubb forteller om kajakklubben. 
Alle er hjertelig velkommen! 
 
 
Skitur: Hovden-Tjørnbrotbu-Hovden  
23.-24. 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 20. januar.  
 
 
Skitur: Haukeliseter-Sandfloegga-
Middalsbu-Haukeliseter  
19.-21. mars 
Turen går fra Haukeliseter og om vær og føre 
står oss bi over selve Sandfloegga (1721 moh). 
Dette er den høyeste toppen på Hardangervidda 
hvor en ser store deler av Hardangervidda, 
inkluderte Hårteigen, og på en god dag 
Gaustadtoppen og Hardangerjøkulen. 
Folgefonna er det selvsagt også mulig å se. 
Totalt er turen over til Middalsbu på rundt 25 
kilometer og noen høydemetere blir det, men i 
mars er ofte føret bra. Det er en forholdsvis 
kort tur fra Sandfloegga og ned til Middalsbu. 
Returen er kortere, men fortsatt en noen 
kilometere. Vi følger mer eller mindre 
sommerløypa fra Middalsbu tilbake til 
Haukeliseter. 
Påmelding innen 12. mars. 

Sykkeltur: På Ville Vegårs Veier 
søndag 6. juni (Tustelauget) 
Vi møtes på Harebakken busstasjon i Arendal og 
kjører opp til Vegårshei stasjon. Vi sykler 
sørvestover mot Espeland, videre mot 
Vestfjorden og nordover mot Nordfjorden. Så 
krysser vi over mot Sørfjorden og følger veien 
tilbake til Myra (og bilene). Lengden på turen 
blir rundt 3-4 mil på delvis grusvei, men mest 
på asfalt. Påmelding innen 30. mai. 
 
 
Medlemsmøte tirs. 15. juni kl 19:00 
Vi møtes på Sjøboden i Arendal 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. 
 
 
Sommertur 2010: Rondane 
10.-15. 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.  
 

  
Rondeslottet (2.178 moh) 

Padletur 28.-29. august 
Vi tar opp igjen suksessen fra tidligere år – 
padletur i samarbeid med Arendal Kajakklubb!  
Påmelding innen 20. august. 
 
 
Høsttur til Skrimfjella  
24.-26. september 
Vi tar sikte på å utforske noen nye turområder – 
denne gangen til Skrimfjella sør for Kongsberg. 
Påmelding innen 17. september. 
 
 
”Ut i det blå” 
29.-30. oktober 
Sosial tur i nærområdet.  
Hvor? Det får bli en overraskelse ☺ 
Påmelding innen 22. oktober.  
 
 
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. 
 
 

Velkommen på tur! 
 
 

 

 


