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Årsmelding 2021 
 
Fjellsportgruppa ser seg fornøyd med årets aktiviteter til tross for pandemien som traff landet vårt 
den 12. mars 2020. Denne har også i 2021 satt sitt preg på aktivitetene med diverse forholdsregler 
og avlysninger.  
Vi har ikke opplevd noen uønskede hendelser under årets turer og vi håper at den obligatoriske 
risikovurderingen i forkant har vært til hjelp. 
 
1. TURER 
Av 15 planlagte turer/arrangement gikk 7 etter programmet, 6 ble avlyst pga. pandemien og 2 av 
andre årsaker. En tur ble forkortet til en dag og en tur ble flyttet en uke bakover. 
 
Det ble heller ikke i 2021 arrangert langtur til høyfjellet, men midt i november deltok 9 
medlemmer på en ukestur til fjellområdene nord for Benidorm/Albir i Spania. En tur som i følge 
deltakerne gjerne kan gjentas men da helst en måned tidligere. 
Turåret her i landet ble avsluttet med førjulstur og pinnekjøtt til Mjåvasshytta 23. oktober, 10 
deltakere og ventelister - et veldig populært arrangement. 
 
Vi har registrert 54 deltakere på årets turer så i forhold til 111 i 2019 får vi skylde på de nevnte 
avlysningene. Antall deltakere pr. tur har variert mellom 6 og 10 med et gjennomsnitt på rundt 8, 
samme snitt som i 2020 så det bør vi være fornøyd med. 
 
Referater fra noen av turene ligger tilgjengelige på vår hjemmeside https://aat.dntfjellsport.no og 
på vår Facebookside https://www.facebook.com/search/top?q=dnt%20fjellsport%20aust-agder.  
 
2. ÅRSMØTE 
Grunnet Covid 19 restriksjoner ble det ikke arrangert noe fysisk årsmøte i Sør Amfi men 
årsmelding ble laget, valgkomiteen gjorde jobben sin og nytt styre for 2021 ble valgt bestående av 
følgende personer: 
 
Leder:    Curt Mathisen (ny) 
Sekretær:   Jostein Aalvik (gjenvalg) 
Medlemmer:   Janina Scharnick (ny) 

Einar Lieng (ny) 
Nettside/sosiale medier Nils Julian Krämer (gjenvalg) 
 
Valgkomité:   Irina Nilsen (gjenvalg) 

Tine Fauske (gjenvalg)  
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3. STYRE/MEDLEMSMØTER 
Gruppa hadde i 2021 to styre/medlemsmøter.  Styremøte 16. september med 8 frammøtte der vi 
gikk igjennom året så langt og fikk informasjon om forestående turer, blant annet Spaniaturen i 
november.  
 
Medlemsmøte med 9 deltakere torsdag 11. november der formålet var å få satt sammen et forslag 
til turprogram for 2022. Mange gode forslag ble lagt fram og et nær komplett program ble satt opp. 
Vi vil blant annet arranger sommertur til Torfinnsbu i Jotunheimen i begynnelsen av august. 
 
4. DUGNADER 
Ingen registrert deltakelse på dugnadsaktiviteter i 2021. 
 
5. KURS/SAMLINGER 
Ingen registrert deltakelse i kurs/samlinger i 2021 
 
6. REPRESENTASJON 
Vi har i normale år blitt invitert til årsmøte i DNT Fjellsport forskjellige steder i landet men i år ble 
dette holdt digitalt på Teams 23. mars (se https://fjellsport.dntoslo.no/artikler/nyheter/3601-
digitalt-arsmte-dnt-fjellsport-oslo-2021/). Derfor ingen representasjon i 2021. 
 
7. ØKONOMI 
Gruppa disponerer egen bankkonto og i og med at vi for noen år siden fikk egen betalingsordning 
for påmelding gjennom DNT’s Sherpa system blir denne kontoen bare benyttet i forbindelse med 
endelig oppgjør for lengre turer i regi av gruppa, f.eks. en sommertur. 
Da det i 2021 ikke ble arrangert noen lengre turer har det følgelig ikke vært noen bevegelse på 
gruppas konto, kun en renteinntekt på kr 0,42 mot hele 1,32 i 2020. 
 
Innestående pr 31. desember 2021 er da kr 768,68. 
 
8. ANNET 
Gruppa er aktiv på sosiale medier, ikke minst på vår Facebookside hvor det meste av informasjon 
om turer og andre aktiviteter finnes og denne siden har nå 1189 følgere. 
Gruppa har også konto på Instagram og der ligger det en del flotte turbilder. Aktiviteten i året som 
gikk har vært litt laber men vi håper at denne tar seg opp i 2022. I skrivende stund har vi 76 
følgere. De som er interessert i å følge gruppa på sosiale medier kan blant annet melde seg inn her: 
https://aat.dntfjellsport.no/flg-oss/ 

 
 
Januar 2022 
Jostein Aalvik, sekretær 
 
  


