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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006
Årsmøte 2006
Møtet ble avholdt 29. mars 2006 i Austegdelagets Hus med 54 medlemmer til stede. Referat
fra møtet har ligget på våre websider. DNTs nye generalsekretær, Kristin Krohn Devold,
deltok og var også med oss på den offisielle åpningen av Store Torungen fyrstasjon som
turisthytte tidligere på dagen.
Tillitsvalgte 2006
Styret

Leder:
Svein Hjorth-Olsen
Nestleder:
Torleiv Moseid
Medlemmer: Henning Solheim
Anne-Gro Gangenes
Ingebjørg Svenningsen
Varamedl.: Astrid Gissinger
Ingrid Henrichsen
Sverre Stiansen
Olaf Martin Skjulestad

Rådet

Leder:
Dag Pettersen
Medlemmer: Bjørn Wiik
Jarle Hille
Arne Lemme
Lisbeth Kismul
Kåre Mogstad

Valgkomite

Leder:
Torstein Olsen
Medlemmer: Roar Sommerset og Anne Fredriksen

Gruppene
Ruslegruppa

Ansvarlig:
Siri Bruun
Medlemmer: Dag Pettersen, Kjell Woxmyhr, Gunnar Dag Tørå, Rolf
B. Johansen og Hanne Britt Lunden

Turgruppa

Ansvarlig:
Kåre Mogstad
Medlemmer: Ingeborg Lobben Gjennestad og Kjell Sandåker

Fjellsportgruppa

Leder:
Rune Solhøi
Medlemmer: Frode Gorseth, Jostein Aalvik og Monica Bryn

Ungdomsgruppa

Ansvarlig:

Barnas Turlag

Leder:
Henning Solheim
Medlemmer: Anne Fredriksen, Hermund Ulstein og Hilde Eikelia

Hyttetilsyn

Tjørnbrotbu: Siri Bruun, Håkon Eugen Gustavsen og Julie Ørum
Berdalsbu:
Per Berg og Arne Leland
Hovstøyl:
Kjell og Gjertrud Sandåker
Torsdalsbu: Kåre B. Olsen, Tor og Wenche Vik
Nystøyl:
Solveig L. Ørum
Nutevasshytta:Sten Arne Andersen og Kurt Nedenes

Håkon Eugen Gustavsen
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Granbustøyl: Erik Hjelmberg sluttet i 2006, mangler tilsyn
Hengeltj.loft. Roald Knutsen og Svein Madsen
Mjåvasshytta: Astrid Gissinger og Rune Solhøi
Grunnetj.bu: Jens Ragnar Larsen og Jon Bjarne Johnsen
Skarsvassbu: Henning Solheim
Olandsbu:
Kåre B. Olsen og Tor Vik
Transport til hyttene
Vi har et godt samarbeid med flere fastboende på bygdene. Disse benytter vi vesentlig til
transportoppdrag, men også noen flere funksjoner. På Tjørnbrotbu og Berdalsbu benytter vi
Geir Anders Breive i Berdalen. Han er vel den som har flest oppgaver i tillegg til transporten.
Han har tømt bøsse, tar ned skittent sengetøy og frakter det til vask på Haukeligrend og
tilbake og merker/kvister vinterløype mellom Tjørnbrotbu og Bjørnevasshytta.
Til Hovstøyl benytter vi Torgeir Lien i Kleivgrend. Han kjører også ved behov vinterstid til
Torsdalsbu.
Til Nystøyl, Nutevasshytta og Granbustøyl kjører Leiv Birger Tovslid i Birtedalen. Han tar
også ned sengetøy og vasker det på gården.
Kjetil Olstad på Austenå i Tovdal kjører til Grunnetjørnsbu, og Børulf Ramse til Skarsvassbu.
Medlemsoversikt
I 2006 har vi hatt en økning på 87 medlemmer, fra 2762 i 2005 til 2849 i 2006. Det er en
økning på 3,1 % (samme % som i 2005). Det kan nevnes at DNT samlet har hatt en økning på
1,6 %. Hos oss fordeler endringene seg slik de siste fire årene:

Hovedmedlemmer
Student/ungdom
Skoleungdom
Honnørmedlemmer
Husstandsmedlemmer
Barn
Livsvarige
Totalt

2003
1469
119
232
645
201
34
2700

2004
1437
68
115
249
592
187
32
2680

2005
1494
81
110
243
586
209
39
2762

2006
1509
88
124
252
604
233
39
2849

Endring
15
7
14
9
18
24
0
87

Hyttene
Tjørnbrotbu
Her er det bare utført vanlig tilsyn i 2006.
Berdalsbu
Hytta er beiset i den opprinnelige mørke brunfargen. Ny ovn, ovnsrør og brannvegg var også
på plass vinteren 2006. Begge soverommene på hovedhytta har fått laget åpne romslige skap
for oppbevaring av sengetøy, ulltepper og puter.
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Hovstøyl
Nordvestre hjørnestein var falt ned, og er erstattet med en ny påle støpt på fast fjell. Malt golv
kjøkken, oppholdsrom, gang og matbod på hovedhytte.
Torsdalsbu
Her er det ryddet skog (til ved) rundt hytta. Hytta er også rundvasket, ellers vanlig tilsyn.
Nystøyl
Her er det bare utført vanlig tilsyn i 2006.
Nutevasshytta
Nytt stort vindu satt inn i stue/oppholdsrom. Malt endevegg og tilbygg.
Granbustøyl
Pipa på hovedhytta var helt opprustet utvendig/over taket. Dette ble reparert av Roald
Knutsen i november. Bjørn Wiik og Roald har befart og planlagt hva som må gjøres på hytta i
2007.
Hengeltjørnloftet
Her er det bare utført vanlig tilsyn i 2006.
Mjåvasshytta
Her er det bare utført vanlig tilsyn i 2006.
Grunnetjørnsbu
Her er det bare utført vanlig tilsyn i 2006.
Skarsvassbu
Her er det bare utført vanlig tilsyn i 2006 samt at vedhaugen etter de felte trærne høsten 2005
er kløyvd.
Olandsbu
Hytta har fått musetette kasser for oppbevaring av sengetøy, ulltepper og puter etc. Kassene er
laget på fengselet.
Store Torungen
Her har det vært utført store dugnadsarbeider, vesentlig i forbindelse med at annekset ble tatt i
bruk til sesongen 2006. Dette har vesentlig vært tilrettelegging og maling. Fagarbeid som
rørlegger, elektriker og tømrerarbeid, er utført med betalte fagfolk. Prosjektet har mottatt kr
400.000 i offentlig og kr 100.000 i privat støtte (Aust-Agder Fylkeskommune, Arendal
kommune og Sparebanken Sør). Der har vært 567 losjidøgn på fyret. 100 av disse har vært
ikke betalende barn eller dugnadsovernattinger. Samlede leieinntekter losji og naust har vært
kr 187.129. Foreløpig regnskap for fyret i 2006 er et driftsoverskudd på kr 69.763.
Besøk på hyttene
Samlede besøkstall (dagsbesøk og overnattinger) på hyttene i Austheiene viser en liten
nedgang i forhold til året før. Når vår naboforening i vest opplever det samme, tror jeg at mye
av årsaken er den fine sommeren. Og de som da reiste, ville til fjells. Se besøksoversikt for
2006 sammenlignet med 2005.
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Hytte

Overnattinger Dagsbesøk

Totalt

2005 / O + D = Totalt

TJØRNBROTBU

616

100

716

582

164

746

BERDALSBU
derav sommer
derav vinter

461
391
70

38
25
13

499
416
83

529
317
212

20
17
3

549
334
215

HOVSTØYL

159

16

175

278

20

298

TORSDALSBU

79

5

84

65

10

75

NYSTØYL

204

12

216

252

7

259

NUTEVASSHYTTA

144

5

149

187

7

194

GRANBUSTØYL

109

14

123

135

14

149

HENGELTJØRNLOFTET

94

0

94

34

6

40

MJÅVASSHYTTA

397

42

439

293

35

328

GRUNNETJØRNSBU

171

14

185

122

11

133

SKARSVASSBU

139

14

153

140

22

162

OLANDSBU

12

73

85

10

54

64

STORE TORUNGEN

567

6

573

277

ALLE HYTTENE

3152

339

3491

2904

277
370

3274

Løypene
Løypeansvarlig Ingeborg Lobben Gjennestad og hennes medhjelpere har også i 2006 gjort en
betydelig jobb. Det er en krevende og kontinuerlig jobb å holde løyper i god stand i våre
skog- og heiområder. Det gror til hele tiden. Selv om arbeidet er ganske krevende, trenger det
ikke alltid å være så kostnadskrevende. Løypemerking og rydding er en høvelig dugnadsjobb.
Roald W. Knutsen og hans medhjelpere har gjort en kjempejobb med planlegging og
etablering av ny sti mellom Birtestøyl og veg ved Ørnefluget (1km før stien tar fra veg og inn
til Hengeltjørnloftet). Passering av Tovsliåni krevde ei solid bro. Sammen med bygdefolket i
Birtedalen har Roald også vært primus motor for ei ny bro over elva ved Birtestøyl. Denne
gjør nytte for stien til Granbustøyl og løypekjøringen til løypelaget (de nye skiløypene) i
Birtedalen.
Se Rapport fra løypeansvarlig 2006 og Løypeplan Austheiene 2007-2009, vedleggene 1 og 2.

Natur og miljø
Rovviltutvalget:

Styreleder Svein Hjorth-Olsen har vært representant i dette utvalget.

Forum for Natur og Friluft (FNF):
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Den ansatte i FNF Aust-Agder gikk i januar 2006 i fødselspermisjon.
Vikar ble ansatt. Men det ble fort klart at det ikke fulgte nok penger
med denne stillingen til å ha fast ansatt person. Mye av arbeidet gikk til
å skaffe midler i konkurranse med organisasjonene. Den ansatte er sagt
opp, og FNF drives nå av en pensjonist i Naturvernforbundet i VestAgder.
Naturlos:

Naturlosopplegget i 2006 har vært gjennomført omtrent som tidligere
år. Det finnes et vel av turtilbud. Tilbudene er som før hentet fra de
forskjellige organisasjonenes turprogrammer. Fra oss er det dagsturene
til Barnas Turlag, Ruslegruppa, Turgruppa og Havrefjell Turlag som
markedsføres her. Naturlosprogrammet inneholder bare dagsturer.

Fiske i heiene:

Vi selger fiskekort for Fyresdal kommune for de områdene i kommunen
som ligger under felles fiskekortordning. Vi får 10 % av dette salget.

Økonomi
Inntektene for 2006 ble litt bedre enn fjoråret, men svakere enn budsjettert. Vi fikk mindre
annonseinntekter enn budsjettert. Gjennom god økonomistyring fikk vi likevel et meget godt
resultat for 2006. Årsresultatet ble på nærmere kr 315.000 og er ca kr. 200.000 bedre enn
fjoråret. Styret er fornøyd med resultatet, men vil styrke innsatsen på inntektssiden.
Vi har funnet rom for avsetninger til økte vedlikeholdskostnader på hyttene med kr. 50.000 i
tillegg til budsjettforslaget. Driftsoverskudd på Berdalsbu er kr 40.055,49 overføres
Berdalsbufondet.
Medlemskontingent
Medlemsmassen har i 2006 øket med 3,1 %, fra 2762 til 2849 medlemmer.
Kontingentinntekter er øket med kr 33.878 til kr 718.809.
Salgsinntekter
Som nevnt i forrige årsmelding er ikke butikkdriften noen stor inntektskilde. Men et viktig
supplement som trekker en del publikum til foreningen og kontoret. Unntak er omsetning av
kart, et produkt som er direkte relatert til vår turaktivitet. Her har vi det største utvalget i byen.
Samlet varesalg fra kontoret i 2006, kr 69.992 eks mva.
Annonseinntekter
Friluftsmagasinet hadde annonseinntekter på kr 36.000. Medlemsbladet Austheiene kom ut
med ett nr og hadde kr 6.400 i annonseinntekter.
Offentlig støtte/diverse inntekter
Samlet er mottatt kr 120.900 i forskjellig støtte og bidrag, samt kr 8.000 i husleie fra FNF
(januar-mai).
MVA-pliktig
Foreningen er i løpet av året blitt mva-pliktig. Gjelder ikke for foreningens totale virksomhet,
da losjidelen ved selvbetjeningsdrift på hyttene og aktivitet i gruppene ikke er mva-pliktig.
Administrasjon og daglig drift
Jon Henrik Kismul, Malin og Marianne Mogstad har vært sommer- og ferievikarer også i
2006. Åpningstider har vært mandag-fredag kl 10-15. Når daglig leder har deltatt på
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prioriterte møter eller oppgaver i arbeidstida, kan kontoret ha vært stengt. Dette har skjedd i
helt begrenset grad. Vært kunngjort med oppslag på kontordør og viderekoblet telefon.
Turkart
Austheiene
Styret vedtok i styremøte 13. mars å godta tilbud fra Geodatasenteret i Longum Park på
revidering og ny utgivelse av turkartene Setesdal Austhei Nord og Sør. Kartene kommer da i
nytt format 1:50000. Det ble etablert ei arbeidsgruppe bestående av Torstein Olsen, Jens
Ragnar Larsen, Ingeborg L. Gjennestad og Gunnhild Momrak fra Fyresdal. Målet var å ha
ferdig et nytt og moderne turkart for hele turområdet vårt i tide før tursesongen 2007.
Gautefall – Havrefjell – Gjerstadskogene
Sammen med kommunene Drangedal, Nissedal og Gjerstad har Havrefjell Turlag laget turkart
over området. O-løperen Finn Pettersen har vært drivkraften i kartproduksjonen, med mye
dugnadshjelp, vesentlig fra våre folk i HT. Kartet er i målestokken 1:40 000 og var i salg ca
20. januar, pris kr 100.
Nesvatn-triangelet
I anledning fullføringen av den nye turløypa mellom Granbustøyl og Hengeltjørnloftet, ønsket
Roald Knutsen å lage et særtrykk av løypa med et tredagers turforslag. Roald fikk Arendals
Tidende med på prosjektet. Kartet er trykket som det var gjengitt i avisa og senere vedlagt
medlemsbladet Austheiene nr 1/2007. Kartet er i målestokk 1:50 000 og selges for kr 30.
Møter/kurs/seminarer
Det er i alt avholdt seks styremøter. Et av disse som kombinert med en sosial
samling/idedugnad på Risøya ved Gjeving. Rådet var også representert her.
Styreleder har ellers deltatt på følgende:
Styrelederseminar på Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter 4.-5. november
Daglig leder har deltatt på følgende:
Daglig-ledermøte arrangert av DNT Oslo Omegn i Oslo 23. mars 2006.
Møte arrangert av DNT på Gardermoen 27. september omkring spørsmålet omkring
mva på hyttedrift.
Svein Hjorth-Olsen, Torleiv Moseid og daglig leder har deltatt i en rekke møter med
Torungens Venner og Knut Mørland.
De samme 3 deltok på regionmøte i Stavanger 16. februar og i Flekkefjord 7. september.
Tilsynsmøte
Vi holdt møte med hyttetilsynsfolkene på Sjøloftet tirsdag kveld 24. oktober. Til dels har det
vært holdt to slike møter i året. Men det er hentydninger fra tilsynsfolkene om at det bør være
nok med et slikt møte i året. Og at det planlegges og varsles i god tid.
Rådet
Det er ikke holdt møter i Rådet i 2006.
Landsmøte
Daglig leder Kjell Sandåker, styremedlem Anne-Gro Gangenes og varamedlem Sverre
Stiansen deltok på DNTs landsmøte i Mo i Rana, 15.-18. juni 2006.
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Medlemsaktiviteter
I tillegg til de planlagte turer og aktiviteter i gruppenes regi, har styret og andre deltatt på
forskjellige arrangementer. Her nevnes:
Naturens Dag på Bjørnebo, Henning Solheim
Frivillighetsdagen i Arendal v/Henning Solheim, Hermund Ulstein, Hilde
Eikelia fra Barnas Turlag på utendørs stand. Daglig leder sto på innendørs
stand.
Kom deg ut-dagen, med Barnas Turlag til Olandsbu.
Utenlandstur
For første gang beveget vi oss utenlands på fellestur. Målet ble Kilimanjaro-NgorongoroSerengeti. I samarbeid med Tanzaniareiser i Etne planla vi denne turen i nesten et helt år. Vi
sto for annonsering (bare egne nettsider og medlemsblad) og markedsføring. Vi måtte ha 15
deltakere for at turen skulle være aktuell. Og maks 19 deltakere fikk reise. Turen gikk 25.11.10.12.2006 med 19 fornøyde deltakere! Men til topps kom visstnok bare 13-14 av deltakere.
Fellesturer//aktiviteter/kurs
Det var planlagt 61 forskjellige aktiviteter/kurs/turopplegg i 2006. Tallene for 2005 er bare
turer. Gjennomført og fordelt på gruppene slik:

Turgruppa
Fjellsportgruppa
Barnas Turlag
Ruslegruppa
Ungdomsgruppa
Havrefjell Turlag

Planlagt 2006
11
18
12
12
1
7

Gjennomført 2006
7
16
9
12
1
7

Gjennomført 2005
9
5
13
11
1
7

Se rapporter fra gruppene samt totaloversikt over turer/aktiviteter/kurs i 2006, vedlegg nr 6.
Austheiene
Det er utgitt et nummer av bladet i 2006.
Redaksjonskomite: Anne Helene Lieng, Anne-Gro Gangenes, Helge Ove Tveiten, Kåre
Mogstad og Kjell Sandåker.
Friluftsmagasin
3. årgang av Friluftsmagasinet kom ut i juni. Dette er blitt en god presentasjon av foreningen,
vår virksomhet og våre turområder. Redaksjonskomiteen og gruppene sto for arbeidet, daglig
leder for annonsesalg og organisering og Agderposten for produksjon og distribusjon i sitt
nedslagsfelt.
Web-sidene
AOTs nettsider ligger under DNTs portal og driftes av daglig leder i godt samarbeid med
Frode Gorseth fra Fjellsportgruppa. Havrefjell Turlag administrerer selv sin side under lokale
grupper.
Prosjekt Fri - FRIFOND
Ungdomsgruppa har i 2006 hatt kun en tur. Dette var en hyttetur hvor de leide ei hytte på
Gautefall. De har således ikke brukt særlig midler fra Frifond. I stedet har vi benyttet midlene
til aktiviteten i Barnas Turlag. FRIFOND-midler gjennom DNT er midler fra
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Kulturdepartementet øremerket aktiviteter for barn og ungdom. I 2006 er mottatt slike midler
med kr 33.800. Av disse midlene er kr 5.000 direkte overført Havrefjell Turlag.
Hyttevakt Tjørnbrotbu
I 2006 hadde vi hyttevakter på Tjørnbrotbu kun i påska. Julie Ørum med følge var der for 10.
år på rad!
Løypekvisting
Vi har i mange år kvistet mellom 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 i fjor vinter.
Havrefjell Turlag
Lokallaget hadde sitt årsmøte 25. januar. Med nok et aktivt år bak seg. De har dette året
forlenget løypa fra skitrekket på Gautefall til Reinsvatnet hvor løype gikk fra tidligere. Her
har de hatt et godt samarbeid med medlemmer i STTF og lokalbefolkning fra Gautefall/
Drangedal. Alle planlagte turer er gjennomført, om litt mindre deltakelse enn året før. Men
det skulle nå nesten bare mangle! De hadde jo enorm oppslutning om åpningsturene av sine
nye turløyper i 2005.
I samarbeid med kommunene rundt, har de laget et turkart over området. Kartet er i salg nå i
vinter og fås kjøpt på kontoret.
Evaluering
Styret har hatt et hektisk og godt år. Store Torungen ble innviet som vår hytte nr. 13 i vår.
Dette har vært en kjempesuksess. Det strategiske valget med å "gå til havs" gis oss gode
inntektsmuligheter og muligheter til å få flere medlemmer i årene som kommer. Vi har
fortsatt et godt tilsig av nye medlemmer, og vi har en målsetting om å nå 3.000 medlemmer i
løpet av 2008. Økonomien er solid og resultatet for 2006 er bra. Vi har et solid fundament og
gode muligheter for økt aktivitetsnivå og bruke mer ressurser på hytte og løypenettet vårt.
Styret er meget takknemlig for den innsatsen alle våre tillitsmenn utfører gjennom året. Uten
dem hadde vi ikke fått det til.

Svein Hjorth-Olsen
Styreleder

Torleiv Moseid Henning Solheim Anne-Gro Gangenes
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

9

Ingebjørg Svenningsen
Styremedlem

RAPPORT FRA LØYPEANSVARLIG 2006

Vedlegg 1

ARBEID GJORT I 2006
VINDILHYTTA – MJÅVASSHYTTA – GJEVDEN
Det har kommet kommentarer om at her trengs oppfrisking og bedre merking noen få steder.
Ingeborg L Gjennestad remerket ruta Vindilhytta – Mjåvasshytta to flotte soldager i juni.
Hyttetilsynet på Mjåvasshytta remerket strekket Gjevden – Mjåvasshytta.
KVIPT – VESTRE KILE – ÅRAKSBØ
Her går en gammel ferdselsåre som har vært delvis merket. Det var kommet ønske om at vi
burde rydde og remerke denne. Det ble arrangert dugnad helga rundt St. Hans hvor vi hadde
base på privat hytte i nordenden av Grøssæ. Aud Mogen, Kjell Sandåker, Sofia og Arnfinn
Myhren, Ingeborg L. og Thorleif Gjennestad gjorde en solid innsats og fikk ryddet og merket
hele strekket fra Kvipt til Hovatn i Åraksbø. Dessuten hadde vi en trivelig St. Hans-kveld med
rømmegraut og spekemat.
NY LØYPE FRA BIRTESTØYL MOT HENGELTJØRNLOFTET (løype mellom
Granbustøyl og Hengeltjørnloftet)
Roald Knutsen tok initiativet til denne nye løypetraseen for flere år siden. Først i år forelå
tillatelse fra samtlige grunneiere. I løpet av sommeren og høsten har han sammen med Oddvar
Myhren, Jens Ragnar og Hanne Larsen, Kåre Olsen, Knut Lieng og Jon Bjarne Johnsen hatt
mange dugnadstimer med rydding og merking av stien samt arbeid med bro over Tovslielva
og elva som renner inn i Birtevatn ved Birtestøyl.
.
Roald Knutsen har også tatt initiativet til å bygge en gapahuk i Bindalen ved løypa mellom
Hengeltjørnloftet og Mjåvasshytta.

Ingeborg Lobben Gjennestad
løypeansvarlig

LØYPEPLAN AUSTHEIENE 2007 – 2009

Vedlegg 2

2007
GRIDDALEN – NUTEVASSHYTTA
Sette opp 2 tydelige skilt, ett i veiskille nederst i Griddalen og ett der stien tar av fra vegen.
Lenger opp langs vegen opp mot Øyarvann står 2 etter vår mening misvisende skilt med tittel
”Nutevasshytta om Øyarvann”. Vi mener disse 2 skiltene enten må fjernes eller at de påføres
”ikke merket”. Stien Griddalen – Nutevasshytta bør ryddes og remerkes.
Turgruppa har satt opp denne dugnaden som en fellestur 29.6 – 1.7
BJÅEN – TJØRNBROTBU
Varde og remerke hele strekket. Slå ned noen staker i myrene i starten ved Bjåen.
4 personer 3 dager i juli/august.
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HOVDEN – TJØRNBROTBU
Her håper vi på en løsning på trasevalg i løpet av året slik at vi kan skilte og merke ruta. Det
vil ta ca 1 dag. Siste del av løypa opp til Tjørnbrotbu ble remerket og vardet i forbindelse med
et vardekurs i 2001. Bør friske opp malinga her.
NUTEVASSHYTTA – GRANBUSTØYL
Remerke hele strekket. Vurdere å endre trase ca halvveis og la løypa gå lenger øst sør for
Blakstjønn. En vil da komme opp i åpnere lende (etter tips fra bestyreren på Kvipt).
Ingeborg og Kjell ser på trasevalg og tar kontakt med grunneiere.
NUTEVASSHYTTA – NYSTØYL
Remerke hele ruta, eventuelt sette opp noen varder.

2008
VALLE – HOVSTØYL
Skilting, remerking og eventuelt varding.
BJØRNEVANN – HOVSTØYL
Se på ny trase på den sørligste delen av ruta. Vurdere om det er mulig å legge løypa lenger
møt vest sør for Bråvasskaret og følge Nutsfjellet sørover (langs fylkesgrensa). En vil i så fall
slippe å gå i alt bjørkekrattet, og heller få fin utsikt utover Finndalen. Hvis vi rekker det,
gjøres denne jobben i 2007.

2009
BJØRNEVANN – HOVSTØYL
Jobbe videre med trasevalg, sende søknader til grunneiere, eventuelt starte og merke og varde.
TJØRNBROTBU – BYRTE
Remerke, eventuelt noe varding.
BIRTEDALEN – GRANBUSTØYL
Se på traseen, remerking, rydding.
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RUSLEGRUPPA - RAPPORT FOR 2006

Vedlegg 3

Ruslegruppa har i 2006 gjennomført 12 turer med vekslende oppslutning. Sen vår gjorde
starten noe treg, men i alt over 300 var med på årets turer. Høydepunktet var turen til Store
Torungen, med avgang fra Havsøybrygga. Vi var 65 stykker som ble mottatt av Knut
Mørland, som først viste oss rundt i tårnet og fortalte om fyrets historie. Etter kaffepausen
skulle vi ha en tur over øya, men da satte det inn med regn og torden. Vi trakk inn i båtbua,
der Knut underholdt oss med trekkspill. Da vi dro innover fikk vi se flotte regnbuer og en
praktfull solnedgang.
Men vi startet sesongen med fuglekikketur til Tromlingene i regnvær. Turen til Jomåsknuten
ble i stedet til en interessant tur rundt Osedalen med Magnar Alvestad på grunn av snøen. På
turen til Hantovalen ved Tvedestrand med Eva Vågsmyr var det 20 med, mens 16. mai er
dårlig turdag, bare 16 var med på turen rundt Nedenes. Ove Bach tok oss igjen med på en
interessant tur i Grimstadområdet, og turen i Froland gikk til Skrattereidknuten, som grenser
til Tvedestrand, Froland og Arendal kommuner. Siste vårtur gikk til jettegrytene på Åkvåg i
Risør, hvor Torill Jonas var kjentmann.
Torungenturen har jeg allerede fortalt om, og neste turen var den tradisjonelle soppturen vi
har sammen med Agder Soppforening til Granestua. Træfjell ved Sagene var en ny opplevelse
for oss, og på turen til Tversavveien i Froland ledet Gunnar Dag Tørå oss på gamle
ferdselsveier.
Siste turen gikk på Bjelland med Sverre Simonsen som kjentmann. Ruslesesongen ble
avsluttet på Bjellandstrand Gård med hyggelig servering.
Neste år fyller gruppa 10 år, og vi håper på god oppslutning da.
Ruslegruppa har bestått av følgende:
Siri Bruun
Hanne Britt Lunden
Rolf B. Johnsen
Kjell Woxmyhr
Gunnar Dag Tørå
Dag Pettersen
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FJELLSPORTGRUPPA - RAPPORT FOR 2006

Vedlegg 4

Som nevnt i tidligere årsrapporter har deltagelsen på Fjellsportgruppas turer virkelig tatt seg
opp noe som følgende turrapporter viser.
1. TURER
Skitur i Vestheiene 24. – 26. februar med 11 deltakere
Årets andre tur gikk til Vestheiene, fra Berg i Valle via Stavskar, Bossbu og Svartenut til
Brokke. Overnatting på Stavskar, så lunch på Bossbu og overnatting på Svartenut.
Søndag øst for Roskreppfjorden til Brokke – Suleskardveien og derfra fram til bilene på
Brokke Skipark.
Skitur Ljosland - Lakkenstova - Josephsbu - Ljosland 24. - 26. mars med 10 deltakere
Overnatting på Ljosland Fjellstue. Lørdag til Lakkenstova og videre til Josephsbu for
overnatting. Søndag retur til Ljosland - fin tur.
Padle-/Klatrehelg ved Grimevann 20. - 21. mai med 19 deltakere
Denne gangen var Vestre Grimevann mellom Lillesand og Birkeland valgt som base. Her er
det fint å padle og flere fjell som er tilrettelagt for klatring.
Overnatting i lavvo/telt på Bjørketangen – en fin odde med grill og steinbord som egnet seg
ypperlig som leirplass!
Først tok noen en padletur oppover Vestre og inn i Østre Grimevann, mens nybegynnerne
andre fikk introduksjon i kajakkpadling av Morten Paulsen fra Arendal Kajakklubb. Etter
lunch i "Beint kjøkken" (på en av øyene) var det tid for klatring. De som ville fikk forsøkt seg
på forskjellige utfordringer i flere ruter og var godt fornøyd. Ut på kvelden ble det grilling, og
så kom regnet. Kvelden ble reddet av en skikkelig presenning. Søndag morgen var det grått
og trist med regn under frokosten. Heldigvis lettet det og mange fikk en fin padletur også
denne dagen.
Sommertur til Jotunheimen 8. - 13. august med 16 deltakere
Denne ble nok årets høydepunkt, basecamp ved Gjendebu og bestigning av Gjendetunga
(1516), Nordre Svartdalspiggen (2137), over Bukkelægret, om Høgtunga og ned Storådalen
onsdag og torsdag. Sol og regn.
Fredag var målet for en del av gruppa Store Knutholstind, men den ble underveis byttet ut
med Nordre Knutholstinder/Knutseggi da skyene lå konstant over toppen. Mange nye topper
denne dagen. Den andre gruppa hadde en fin tur inn til fossen i Storådalen deretter
preparering av middage til ”Knutholstinderene” - snakk om service. Lørdag var Slettmarkhø
(2190) felles mål, en drøy tur med mange pauser men; alle kom opp på breen som dekker
toppen. Glittertind og Slettmarkhø er de eneste 2000 meterne der toppkronen er dekket av bre.
Og ikke minst, 7 - 8 deltakere satte personlig høyderekord denne dagen. Søndag morgen var
det så hjemreise med båten til Gjendesheim kl 08.35. Et flott turopplegg som godt kan
gjentas.
Urdalsknuten - Vest-Agders høyeste topp 15. - 17. september med 8 deltakere
Årets første høsttur gikk til Urdalsknuten (1434) som er Vest-Agders høyeste.
Avreise Harebakken fredag kl 13:00 i 2 biler. Først til Evje, Rysstad og høyfjellsveien
Brokke-Suleskard til parkering Øyuvsbu. 3.5 timer til Svartenuthytta hvor også et par
reinjegere overnattet.
Lørdag 4 timer til Urdalsknuten (som kan sees fra hytta) med retur nord om Gjuvvatnet - 3.5

13

timer tilbake. Et par elvekryssinger kan skape problemer på denne turen, men denne gangen
gikk det greit (med litt hjelp). Søndag retur via Evardalen for alle unntatt sjåførene.
Dagstur til Solhomfjell og Spjotvassklova 12. november med 12 deltakere
Turen gikk via Gjerstad og inn mot Havrefjell hyttefelt. Først på T-merket løype, så blåmerket
mot toppen. Kald vind så vindtette klær, lue og votter måtte til.
Bål og lunsj på returen før et besøk i "Spjotvassklova", en loddrett fjellsprekk som er 100
meter lang, 10-15 meter dyp og 2 meter bred. Virkelig verd et besøk.
2. STYREMØTER
Vi har avholdt 4 styremøter: 16. januar, 8. juni, 7. september og 25. november
3. MEDLEMSMØTER
Vi avholdt medlemsmøte 8. juni med 19 deltakere. Hovedtema denne kvelden var
informasjon om sommerturen til Jotunheimen.
4. KURS
Skredkurs på Hovden 2. - 5. februar – 11 deltakere
I samarbeid med DNT Fjellsport Kristiansand ble det denne helgen arrangert skredkurs på
Hovden med 11 deltakere. Instruktør var Anders Bahr som er leder for DNT Fjellsport
sentralt og bl.a. har vært fjellfører i Alpene.
Deltakerne overnattet på Hovden fjellstoge, og kurset begynte med presentasjon og teori før
trening med nedgravde S/M (Sender/Mottager) enheter. Mer teori på ettermiddagen.
Lørdag var det snøkvalitet bl.a. med rutch-blokker samt åstedsvurderinger som var på
programmet.
Søndag ble det simulering av snøskred med 5-7 ”personer” (S/M-enheter) nedgravd.
Organisering av redningsaksjon med såret person og overflatesøk, det er mye enklere å finne
en S/M-enhet enn å lete med søkestenger.
GPS Kurs 14. februar - 6 deltakere
Einar Lieng gjennomgikk GPS generelt, samt praktisk bruk av GPS.
Innføring i innendørs klatring 24. oktober og 7. november
Vi sendte ut invitasjon til våre medlemmer om at vi skulle arrangere innføring i innendørs
klatring og fikk svært bra respons på dette. Til sammen n deltakere møtte opp disse to
kveldene
5. INNENDØRS KLATRING
I løpet av året har vi hatt 7 klatrekvelder; 3. januar, 7. februar, 7. mars og 4. april på våren. 24.
oktober, 7. november og 7. desember på høsten. Litt variabelt oppmøte.
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Vedlegg 5

Programmet for 2006 inneholdt 11 forskjellige turer. To helgeturer på ski, tre fotturer som
dagsturer og seks fotturer som helgeturer eller lengre (4-dagersturen til Jotunheimen.).
Vi hadde jo en glimrende vinter i fjor og burde kanskje hatt en mengde skiturer. Ut fra
erfaringer setter vi programmet som vi gjør. Synes ikke det har vært særlig aktuelt og
arrangere flere enn programmet tilsier. På de to turene vi hadde, var vi 5 deltakere til Gaukhei
og 10 deltakere til Nutevasshytta. På begge turene hadde vi glimrende skiføre og flotte
forhold. De som ønsker seg flere vinterturer, bes kikke på Fjellsportgruppas program.
Fjellsportgruppas turer har samme krav til fysisk form som våre turer.
Fotturene starter gjerne med dagsturer på våren. Så også i 2006. Vinteren satt litt mye igjen da
turen Granestua-Nes Verk skulle gå 7. mai. Den måtte avlyses. Til Rjukanfossen og Stuestøyl
3 uker senere var vi 20 deltakere. Den flotte turen til Tveitli-Høgeli i Risdal ble dessverre
også avlyst da vi fikk en slags kollisjon med Agderpostens arrangement.
Fra St. Hans og utover hadde vi 6 turer på programmet. Først dugnadstur St. Hans-helga hvor
vi ryddet og merket mellom Kvipt-Vestre Kile-Åraksbø. En vellykket dugnad med 6
deltakere. På 4-dagersturen i Jotunheimen var vi 10 deltakere. Forsidebildet på
medlemsbladet Austheiene 1/2007 er motiv fra Jotunheimen og denne turen. De neste to
turene gikk med 7 og 9 deltakere. Så måtte vi dessverre avlyse de to siste, en pga. forfall fra
turleder og en pga. manglende deltakelse. På de 7 turene som ble arrangert hadde vi med til
sammen 67 deltakere.
Les turreferater fra enkelte turer på våre nettsider under Turgruppa/turreferater.
Det er ikke hyggelig med for mange avlyste turer. Spesielt når vi må avlyse pga manglende
eller liten deltakelse. Heldigvis var det bare en av turene dette gjaldt dette året.
Vi håper på god oppslutning om turene i 2007. Mener vi har et interessant program.
Vel møtt på fellestur i 2007!

Kåre Mogstad

Kjell Sandåker

Ingeborg Lobben Gjennestad
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BARNAS TURLAG

Vedlegg 6

Arendal og Oppland Turistforening har i mange år hatt et Barnas Turlag som ei undergruppe.
Gruppa styres i dag av 4 personer: Anne Fredriksen, Hilde Eikelia, Hermund Ulstein og
Henning Solheim. Hovedmålet er å få familier med barn i alderen 0-12 år ut på tur. Og bli
varige brukere av naturen på de premisser vi arbeider etter i Turistforeningen.
I løpet av året arrangeres det mange forskjellige turer, med god deltakelse. Vi reiser på
overnattingsturer på bla Lille Torungen. Her har vi vært heldige og hatt med oss fagmannen
Bjørn Nyhus. Med hans kunnskaper om fisk og fiske blir det alltid mye spenning. Noen turer
er også blitt til en tradisjon. Som f.eks. rideleieren på Hest i Villmark i Søndeled,
orreleikturen og høstturen til Skarsvassbu med topptur til Lindeknuten. Det er også gledelig å
se mange nye fjes på turene. Både på overnattings- og dagsturene.
Vi har i dag ca 250 medlemmer. Men ønsker oss mange flere. Vi håper at mange foreldre eller
besteforeldre melder sine barn inn i Barnas Turlag. Vi trenger stadig nye medlemmer. Husk
de stadig svinner ut det året de fyller 13 år. I vårt program for 2007 har vi en talong du kan
bruke ved verving av nye medlemmer. Bruk den og bli med i trekningen av fine premier.
Vi ønsker så alle våre medlemmer, nye og gamle, velkommen til et nytt og spennende turår i
2007.
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FELLESTURER/AKTIVITETER/KURS 2006
Tur nr Dato
Type tur
Fjellsportgruppa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3. jan.
Klatring
14.-15.jan. Skitur
2.-5.feb.
Kurs
7. feb.
Klatring
14. feb.
Kurs
14.-26.feb Skitur
07.mar
Klatring
24.-26.mar Skitur
28.mar
Skitur
04.apr
Klatring
20.-21.mai Padle/klatre
8.-13.aug
Fottur
15.-17.sep Fottur
24.okt
Kurs
27.-29.okt Fottur
07.nov
Klatring
12.nov
Fottur
07.des
Klatring

Aktivitet/turmål
Inneklatring i Grimstad
Hovden - Tjørnbrotbu
Skredkurs på Hovden
Inneklatring i Grimstad
GPS-kurs i Grimstad
Setesdal Vesthei
Inneklatring i Grimstad
Setesdal Vesthei, Ljosland
Bjåen - Haukeliseter
Inneklatring i Grimstad
Klatre-/padletur Grimevann
Base-camp Jotunheimen
Svartenut - Urdalsknuten
Kurs inneklatring Grimstad
Danmarks høyeste topp
Inneklatring i Grimstad
Solhomfjellet
Inneklatr. Birkenlundhallen

Koordinator/turleder

Geir Køien
Anders Bahr

Dagfinn Hjemås
Arne Thorstensen
Monica Bryn
Frode Gorseth
Rune Solhøi
Jostein Aalvik
Frode Gorseth
Rune Solhøi

Antall
2
10
4
2
6
12
3
10
avlyst
4
19
16
8
8
avlyst
8
12
5
129

Turgruppa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

11.-12.mar Skitur
25.-26.mar Skitur
07.mai
Fottur
28.mai
Fottur
11.jun
Fottur
23.-25.jun Fottur
26.-29.jul Fottur
18.-20.aug Fottur
1.-3. sep
Fottur
9.-10.sep
Fottur
15.-17.sep Fottur

Borteli - Gaukhei
Birtedalen - Nutevasshytta
Granestua - Nes Verk
Dale-Rjukanfossen-Stuestøyl
Tveitli - Høgeli
Dugnadtur Kvipt-Hovatn
Bygdin rundt - Jotunheimen
Hovstøyl-Nystøyl-Ramsvatn
Berdalsbu-Tjørnbrotbu-Bjåen
Birtedalen-Granbustøyl
Skarsvassbu-Grunnetjørnsbu

Ingeborg L. Gjennestad
Kjell Sandåker
Gunnar Dag Tørå
Kåre Mogstad
Magne Risdal
Kjell Sandåker
Ingeborg L. Gjennestad
Kåre Mogstad
Olav Flaten
Gunnar Byggjordet
Jens Ragnar Larsen

5
10
avlyst
20
avlyst
6
10
7
9
avlyst
avlyst
67

Tromlingene, Tromøy
Jomåsknutene, Froland
Hantovalen, Tvedestrand
Barlinddalen-Påskedagsheia
Tønnevold-Groosedammen
Skrattereidknuten, Froland
Jettegrytene på Sild
Store Torungen
Sopptur ved Granestua
Træfjell, Austre Moland
Tveiten-Tversavveien-Assev

Kjell Woxmyhr
Dag Pettersen
Kjell Woxmyhr
Hanne Britt Lunden
Siri Bruun
Dag Pettersen
Hanne Britt Lunden
Hanne Britt Lunden/RBJ
Dag Pettersen
Rolf B. Johansen
Dag Pettersen

14
15
23
16
20
30
22
63
22
10
15

Ruslegruppa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

25.apr
02.mai
09.mai
16.mai
23.mai
30.mai
06.jun
22.aug
29.aug
05.sep
12.sep

Fottur
Fottur
Fottur
Fottur
Fottur
Fottur
Fottur
Fottur
Fottur
Fottur
Fottur

17

12

19.sep

Fottur

Bjelland, Tromøy

Siri Bruun

Fottur

Familietur Skarsvassbu

Henning Solheim

41
291

Barnas Turlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

18.-19.mar

26.mar

Isfiske

Isfiske på Molandsvannet

Henning Solheim

1.-2.apr
21.-22.apr
22.-23.apr
27.-28.mai
30.mai
9.-11.jun
1.-3.sep
10.sep

Rideleir
Padle/fottur
Padle/fottur
Familietur
Klatring
Fottur
Fottur
Fottur
Fottur
Fottur

Hest i Villmark - Øysang
Orreleiktur Mykland
Orreleiktur Mykland
Lille Torungen
Klatrekveld innendørs
Klatrehelg Mjåvasshytta
Familietur Skarsvassbu
Kom deg ut-dagen - Olandsbu
Kveldstur Uglebuknuten
Nissegrøt ved Heikjenn

Henning Solheim

Henning Solheim
Hilde Eikelia
Henning Solheim
Henning Solheim
Henning Solheim
Henning Solheim
Henning Solheim

Skitur

Hyttetur Gautefall

Håkon E. Gustavsen

Fottur
Fottur
Fottur
Fottur
Fottur
Fottur
Padle/klatre

Hasåsen ved Søndeled
Eikelands Verk i Gjerstad
Solhomfjell
Fransåsen
Rodevegen i Treungen
Heimdalsheia
Skarvann ved Øysang

Jekke Liby

21.des

avlyst

20
15
avlyst
avlyst
24
8
21
17
55
30
22
192

Ungdomsgruppa
1

10.-12.feb

5

Havrefjell Turlag
1
2
3
4
5
6
7

30.apr
14.mai
21.mai
13.aug
20.aug
10.sep
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Kveim/Valle
Rødven/Hassel
Kveim/Valle
Olav Smestad
Rødven/Hassel

21
125
44
20
35
45
53
343

ÅRSMELDING FOR HAVREFJELL TURLAG 2006

Vedlegg 8

Årsmøtet blei haldt 24. januar på Lyngrillen på Brokelandsheia. Jan Petter Bratsberg viste
lysbilde av sine kunstverk, og gav oss ein fin kveld med imponerande naturskildringar.
Styret fekk slik samansetjing:
Leiar: Ole Jakob Bråten.
Styremedlemer: Tone Ellingsen, Heidi Rødven, Jekke Liby og Per Kveim.
Varamedlemer: Harald Valle og Olav Brokeland..
Valkomité: Lars Lindstøl, Anne Marie Gryting og Stein Skåli.
Revisor: Truls Marthinsen.
Styret har hatt 3 møter.
Turløyper
I Risør er det drevet vedlikehald i Fransåsenløypa. Vi har påbegynt arbeidet med å finne trase
for turløype vidare innover Risørhalvøya.
Vi har vore med i møter for å danne eit lokalt turlag på Gautefall. Dette turlaget skal drivast
etter mønster frå Havrefjell Turlag, og blir underlagt Skien Telemark Turistforening. Vi har
vore på dugnad i ei løype som går frå vår T-merka løype og bort til Gautefall hotell. Denne
løypa får det nye turlaget på Gautefall ansvaret for. Vi har fått Vegvesenet til å sette opp
vegskilt om turløype, ved Valle i Gjerstad, og ved Vehus og Felehovet i Nissedal.
Det har vore stor bruk av løypene våre, og vi har fått mange positive tilbakemeldingar. I løypa
over Heimdalsheia har det vore arrangert fellestur frå både Fjellsportgruppa i AOT og frå
Kragerø Turistforening. TV-programmet 71° Nord blei laga i løypa, og sendt på TV-Norge.
Programmet blei laga hos oss, fordi vi har ein unik natur og eit av landets største områder med
opne svafjell.
Løypenettet i Solhomfjell og Risfjell som tidlegare er merka av Gjerstad kommune treng nå
vedlikehald. Havrefjell Turlag har tatt på seg dette arbeidet, og har alt lagt ned ein del
dugnadsarbeid. Vi har også blitt kontakta av Holmen Gård, som ynskjer vedlikehald av sitt
løypenett. Turlaget har ikkje tatt på seg dette ansvaret, men har gitt dei ein hjelp i arbeidet.
Olav Brokeland leiar nå arbeidet med å lage ein plan for turløypenett i Gjerstad og Risør.
Stor bruk av Gjerstadskogane
Saman med Gjerstad IL har vi hatt turbøkar på 5 toppar i Gjerstadskogane, og kan siste år
notere heile 4500 namn frå store delar av landsdelen. Vi trakk ut 5 vinnarar, som kom frå fire
ulike kommunar. Svært mange brukar også området utan å skrive seg inn i bøkane.
Turkart
Vi har lagt ned mykje arbeid med registrering av stadnamn, stiar og løyper, samt
korrekturlesing til det nye turkartet Gautefall – Havrefjell – Gjerstadskogene. Kartet som er
eit samarbeidsprosjekt mellom Gjerstad, Nissedal og Drangedal, blei utgitt nå i januar 2007.
Planar om hyttefelt ved Skorva
Gjerstadskogane er eit av få store områder med Statskog i Sør-Noreg, og er landsdelens
viktigaste friområde i innlandet så nær kysten. Det er nærområdet for store
befolkningsgrupper frå Grenland til Arendalsområdet. I Gjerstadskogane og området over mot
Gautefallheia har vi naturkvalitetar av same klasse som vi elles finner i våre profilerte
nasjonalparkar.
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Statskog har nå planar om eit stort hyttefelt på svafjella, midt i det fine turområdet ved
Skorva. Ei utbygging ved Skorva vil for all framtid, blokkere mulegheita for å få ei rundløype
i rein natur, til det vakre området ved Dobbelttjennane og Trollfjell, utan å måtte kjøre heilt
opp til Heiland. Den lettgåtte traseen frå Skorva er gått opp av Havrefjell Turlag, og kan bli
ein av dei aller finaste turløypene i Gjerstadskogane.
Vi har i samband med saka vore representert på to offisielle synfaringar og eit møte.
Havrefjell Turlag går i mot ei nedbygging ved Skorva, og har så langt fått støtte frå både
Fylkesmannens Miljøvernavdeling og frå Direktoratet for Naturforvaltning. Saka går nå til
Miljøverndepartementet.
Medlemstal: 321 medlemmer.
Turprogram
Turprogrammet blei trykt i eigen foldar i 3500 eksemplar og delt ut på dugnad. Vi har aktivt
brukt massemedia for å reklamere for turane våre.
Turar
Vi starta i april med 21 blaute turfolk på topptur til Hasåsen i regnvêr. Turen til Eikelands
Verk samla 125, som fekk med seg interessant lokalhistorie. På tross av regnver stilte 44 opp
på turen til Solhomfjell. Vi skulle gått Fransåsenløypa i april, men då var det ennå ein del snø.
Vi prøvde på nytt i juni, på ein av dei aller heitaste dagane, og fekk med oss 20. Resten satt
nok i skuggen ute på svaberga. 35 blei med på tur langs den gamle Rodevegen frå Heimdal.
Villmarksturen over Heimdalsheia samla 45. I september hadde vi kano- og klatretur ved
Skarvann. Frammøtet var 53 totalt. 25 av desse var ungar som storkosa seg med natur, leik og
spaning.
Vi har fått gode tilbakemeldingar frå turane våre, som samla i gjennomsnitt 49 deltakarar pr.
tur. Ein del av turane har vi arrangert i samarbeid med andre organisasjonar.
Takk
Vi har også i år møtt stor velvilje i vårt arbeid, og vil her sende ein takk
for hjelp og samarbeid til DNT, AOT, STT, Risør-, Gjerstad og Nissedal kommunar,
Gjerstad IL, Idun IL, Felle IL, Gjerstad Historielag, Søndeled og Risør Historielag, Grimstad
og Arendal klatreklubb, Gjerstad Sparebank, Tvedestrand Boktrykkeri, private grunneigarar
og Statskog, og til alle dei andre som har deltatt i merkejobb og dugnadsarbeid for Havrefjell
Turlag i 2006.
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 ungdom.
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