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

 
Folderen er oppdatert 14. des 2011 

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 2011 
 

August: Sulitjelma 
Årets langtur gikk i år til Sulitjelma i Nordland. 
Dagfinn stilte som turkoordinator og kjentmann. 
Vi fikk mange flotte opplevelse i løpet av noen 
få dager, toppturer, grottetur, isbre og Rago 
nasjonalpark. Et flott opplegg i et nytt og 

spennende fjellområde. 
 

 
Flotte fjell i Sulitjelma ! 

 

September: Kjerag 

Turen til Kjerag via Lysefjorden, Flørli og DNT 
hytta Langavatn har også vært arrangert med 
stor suksess tidligere. Dette er en 
”spektakulær” tur, og selv om det denne 
gangen kun var tre deltakere ble det en flott og 

minnerik tur.  
 

Oktober: Mjåvasshytta 
Årets siste overnattingstur gikk til Mjåvasshytta 

i Gjøvdal. Flott høstvær og det ble en hyggelig 
kveld på hytta. Søndag gikk noen deltakere 
tilbake til Gjevden og noen til Vindilhytta. 

 

November: Blåtur i Froland 

Årets Blåtur gikk i år til Olandsbu i Froland. 
Hyggelig dagstur med bål ved hytta. 

http://www.dnt-fjellsport.no/arendal
http://www.dntfjellsport.no/arendal/list.php
mailto:aat@turistforeningen.no


Turprogram 2012 
 
 

Årsmøte: Bark i Arendal 

Mandag 16. januar kl. 19:00 

Årsmøtet holdes i andre etasje på Bark (gamle 
Sjøloftet) i Arendal. Etter tradisjonelt årsmøte 
spanderer vi pizza. Det blir bilder fra årets 

turer.  
Ingen påmelding. Alle er hjertelig velkommen! 
 

Skitur: Kleivgrend (Fyresdal) til 

Hovstøyl, Torsdalsbu eller Nystøyl  

3.-5. februar 

Vi starter ved Kleivgrend og velger trase ut i fra 
snøforholdene. Ved gode snøforhold velger vi å 

gå til Nystøyl via Ramsvatn. Dersom mye løssnø 
blir det tur til Hovstøyl eller Torsdalsbu. 
Overnatting på privat hytte fredag til lørdag. 
Påmelding innen 31. januar. 

 
Skitur: Austheiene nord 

9.-11. mars 

Vi drar til Hovden fredag kveld etter å ha satt 
en bil igjen ved Bjørnevatn (buss fra Valle). 

Første overnatting på Hovdehytta. Lørdag går vi 
til Tjørnbråtbu og videre til Berdalsbu. Søndag 
fra Berdalen til Bjørnevatn. Dette blir en skitur i 
flott høyfjellsterreng. 
Påmelding innen 6. mars. 

 

Skitur: Vindilhytta – Granbustøyl 

25. mars 

Dagstur fra Vindilhytta til Granbustøyl. Vi håper 
på ”påskevær” og en flott dag ”på heia”. 
Påmelding innen 20. mars.  

 

 

 

 

 
Padle og fjelltur 

15. – 17. juni   _______ 
Vi viderefører samarbeidet med Arendal 
kajakklubb og drar i år på padle- og fjelltur i 
Setesdal Vesthei. Vi starter ved Øyuvsbu og 

padler sørover mot Gaukhei. Vær forberedt på 
en del bæring! Blir det en veldig sen vår i fjellet 
tar vi i stedet en tur i et lavereliggende område. 
Påmelding innen 12. juni. 

 

Sommertur: Jotunheimen - 

basecamp 

8.-12. august 
Årets sommertur går til Fondsbu (Eidsbugarden) 
der vi har basecamp. Det blir toppturer til 2000 
metere som Falketind og Urdanostind. Også 
mange fine turalternativer som ikke er alt for 
krevende. Egen turbeskrivelse vil bli utarbeidet. 

Påmelding innen 1. august. 

 
Utsikt fra Urdanostind og utsyn mot Falketind 

  

Fottur: Setesdal vesthei  

14.-16. september 

Fottur fra Berg i Valle. Første overnatting på 
Stavskarhytta. Lørdag videre til Bossbu med 
overnatting på Svartenut. Søndag videre til 
Øyuvsbu (veien) eller ned Everdalen til Brokke 
(hvor vi har satt en bil fredag kveld). 
En flott høsttur i høyfjellet!  
Påmelding innen 11. september. 

 

 

 
Høsttur til Grunnetjønnsbu 

13.-14. oktober 

Vi går fra Austenå i Tovdal til Grunnetjønnsbu 
og overnatter der. Muligens en rundtur søndag 

slik at vi ikke går samme vei tilbake. 
Påmelding innen 9. oktober. 

 

”Ut i det blå” 

04. novemer 

Sosial tur i nærområdet.  
Hvor? Det får bli en overraskelse  

Påmelding innen 1. november.  
 

Andre turer 

DNT fjellsport Arendal og ”Tustelauget” vil 
muligens arrangere diverse tilleggsturer/ 
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! 
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