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1. TURER (se fullstendige referater på vår hjemmeside http://www.dntfjellsport.no/arendal/).

Årets første tur ble på ski 19. - 20. januar og gikk fra Hovden til Tjørnbrotbu. Da det var meldt storm 
stilte 4 av 7 påmeldte på Harebakken lørdag morgen.  Etter ankomst Hovden gikk turen mot hytta i 
godt merkede løyper tross snø og vind. Siste biten ble navigert med GPS. Enda mer snø på returen 
søndag men ingen problemer.

Skitur Ljosland, Lakkenstua, Josephsbu og tilbake 15. - 17. februar med 8 deltakere, alle med høye 
ambisjoner om å rekke oppom et par småtopper på vei mot Gaukhei. Småtoppene ble droppet og 
Gaukhei endret til Josephsbu, men turen ble gjennomført i fin stil og returen på søndag gikk som en 
vind (medvind).

Skitur i Vestheiene 7. - 9. mars med 5 deltakere. Turkoordinator hadde på forhånd reklamert med 
"Skitur i et av de fineste fjellpartiene i nedre vesthei. Vi har som mål å komme opp på Skammevarden 
på 1.418 moh." noe som særlig grunnet været med snø og nullføre ikke ble helt som planlagt. Start fra 
Berg i Valle til  Stavskar, derfra videre til Bossbu for overnatting. Lørdag videre til Svartenut i motvind 
og snødrev og søndag i medvind tilbake til Berg.

Sykkeltur til Olandsbu 13. april i regi av ”Tustelauget”(en ytterst uoffisiell del av Fjellsportgruppa). 
Turen startet med et kort årsmøte før avgang fra Harebakken og fortsatte mot Tveiten, Lyngroth og 
videre mot Heldal hvor deltagerene møtte regn og siden sludd. Siste biten mot Olandsbu måtte gå til 
fots da det lå en del snø i veien.  Returen ble bedre og bedre og endte med sol. 

Skitur Haukeliseter - Hellevassbu 25. - 27. april  med 8 deltakere. Denne turen vil nok gå inn i 
Fjellsportgruppas historiebøker som et godt eksempel på hvordan en tur ikke skal gjennomføres. Vel 
gikk fredagens tur til Haukeliseter greit, men på grunn av at deltakerene gikk mot Hellevassbu i to 
grupper, den ene tidligere enn den andre og da første gruppe gikk feil så de ikke noe til hverandre 
underveis. Dårlig vær og dårlig mobildekning gjorde at gruppene snudde og dro hjem lørdag.

Padletur 31. mai - 1. juni med 7 deltakere. I motsetningtil tidligere års kombinerte klatre/padletur ble 
det i år en ren padletur md utgangspunkt Skarvann ved Risør. Turen ble på hele 30 km padling/bæring 
og eneste minus var myggen på lørdagskvleden.

Klatretur til Hægefjell i Nissedal 28. - 29. juni.  Dessverre bare 2 deltakere til tross for bra vær og mye 
knott. Det ble en fin tur opp Via Lara som er Hægefjells ”begynnerrute” og så retur på sti på nordsiden 
av fjellet.

Sommertur til Leirvassbu i Jotunheimen 13. - 17. august med 12 deltakere. Avreise med minibuss fra 
Harebakken tirsdag ettermiddag, overnatting på Gjendesheim og så ankomst Leirvassbu ved 
lunchtider onsdag.  Opp med teltene, lunch og så ut på tur. Dagene gikk med tåke, sludd, snø og sol 
men fine turer, 11 topper over 2000 meter og dessverre litt langt å kjøre.



Ryfylketur 26. - 28. september med 4 deltakere. Turen startet fredag kveld og med overnatting i hytte 
på Haugen Camping i Sirdal. Så til Hunnedalen der en sykkel ble satt av før turen mot Sandvatn startet.
Herfra videre i regn til Langavatn der kvelden gikk med god mat og klestørk. Søndag til Blåfjellenden 
der det ble lunch og så tilbake til Hunnedalen og bilen.

”TTT - Tustelauget Trør Til” den 19. oktober med rappellering og tur til Bleshelleren i Froland der 
ettermiddagen gikk med bål, ymse bålmat, kaffe og feilernæring. 12 deltakere så medlemstallet i 
lauget øker stadig.

Ut i det blå 2. november gikk til Rossfjellet i Reddal med 18 deltakere og en hund.

Det var også planlagt tur Berdalen - Berdalsbu - Tjørnbrotbu - Hovden 10. - 12. oktober men denne ble
avlyst grunnet for få påmeldte.

2. ÅRSMØTE
Årsmøte 11. januar på Sjøloftet med 15 fremmøtte medlemmer. Etter ordinære årsmøtesaker ble 
følgende personer valgt inn i styret:
Leder: Siv-Lene Gangenes Skar (Rune Solhøi går ut etter 3 år som leder)
Kasserer og sekretær: Jostein Aalvik (gjenvalg)
Webansvarlig: Frode Gorseth (gjenvalg)
Styremedlemmer: Dagfinn Hjemås (gjenvalg) og Einar Lieng (ny)

Som avslutning viste Geir Køien lysbilder fra sin tur til Elbrus.

3. STYREMØTER
Vi har avholdt 3 styremøter:  30. januar, 5. mai og 27. oktober.

4. MEDLEMSMØTER
Vi avholdt medlemsmøte 17. juni der hovedtema var informasjon om sommerturen til Leirvassbu i 
Jotunheimen. Det ble vist bider fra vårens turer og klatreturen til Nissedal ble presentert. 12 
deltakere?? møtte.
Fjellsportgruppa avsluttet sesongen med et velykket julebord hos Anne Gro Gangenes 13. desember 
med 10 deltakere.

5. INNENDØRS KLATRING
I løpet av våren hadde vi 3 klatrekvelder; 12. februar, 4. mars og 1. april, ingen på høsten. Litt variabelt
oppmøte.

6. KURS
Bruk av kart og kompass med teori 19. mai og 4 deltakere, praksis 26. mai med 2 deltakere, kursleder 
Einar Lieng.
Brekurs på Folgefonna 18. - 24. juli sammen med Bergen Turlag,  2 deltakere fra DNT fjellsport Arendal
og 13 fra Bergen Turlag.  
Ambassadør- og Nærmiljøkurs på Store Torungen 19. - 21.september hvor turledere i Fjellsport, 
Barnas turlag og Ungdomsgruppa var prioritert.

7. REPRESENTASJON
Gruppa har ved flere anledninger vært representert, her kan nevnes: Canal Street i juli, 
Frivillighetsdagen 1. november, foredraget ved Jan Fasting 6. november.



Desember 2008, Jostein Aalvik


