
DNT Fjellsport Arendal
DNT Fjellsport Arendal, eller Fjellsportgruppa som den heter på folkemunne, har i løpet av de siste 
åra vokst fra å være ei gruppe med noen få aktive medlemmer til å bli ei gruppe med mange aktive
medlemmer i et stort aldersspekter, og med ulike ambisjonsnivåer – det er blitt en positiv og 
humørfylt gjeng som drar på tur sammen. Tidligere var problemet å få fylt opp en bil for på den 
måten å unngå avlysinger, men nå er problemet mer å få plass til alle som ønsker å være med – i 
det siste er det faktisk blitt nødvendig å sette berensninger på antall deltagere, slik at ventelister er
blitt et faktum. Det er vel dette man kaller et luksusproblem.

I takt med den økende interessen for Fjellsportgruppa, så har også turutvalget blitt bedre – flere 
turer, men ikke minst også mer varierte turer. Fjellsportgruppa arrangerer alt fra sosiale padle-, 
klatre-, og sykkelturer i nærområdet til innendørsklatring, tradisjonelle hytte-til-hytte turer, og mer
utfordrende toppturer og breturer både til fots og på ski. Turene fordeles utover året slik at man 
kan oppleve den fantastiske naturen vår fra alle dens årstider. I tillegg arrangeres det også enkelte 
kurs, som klatrekurs for nybegynnere, kurs i bruk av GPS, innføring i havkajakkpadling, og 
skredkurs.

Året innledes på tradisjonelt vis med en skitur like over nyttår – som oftest i området rundt 
Hovden i Setesdal, eller der hvor det ellers måtte være snø på denne tiden av året. Tidligere ble 
denne turen arrangert som en tradisjonell førjulstur, men på grunn av flere år med dårlige 
snøforhold ble turen flyttet til over nyttår. Disse turene er normalt ikke veldig lange, men på denne
tiden av året er dagene korte, og vær- og snøforholdene kan være tildels ekstreme. Årets 
nyttårsskitur gikk fra Hovden til Tjørbrotbu med 13 deltagere. Dette ble en tur i sterk vind med 
skikkelig snøføyke, og hjemturen ned til Hovden blir i all ettertid husket som turen opp til Hovden 
– stopp for hver femtiende meter for å samle troppene og tine isen i ansiktet! 

Utover vinteren er det i de senere åra blitt arrangert skiturer både i Austheiene, Vestheiene, og på 
Hardangervidda. Snøforholdene har stort sett vært gode, men værforholdene har variert; alt fra strålende 
solskinn til mer eller mindre snøstorm. Årets vintertur var av den mer bedagelige typen: Hyttetur til Hovden 
(sentrumsnære hytter med luksuriøse fasiliteter man normalt ikke finner på DNT-hyttene – i alle fall ikke på de 
selvbetjente) med 15 deltagere hvor den enkelte kunne velge aktiviteter etter eget ønske. Noen tok en skitur 
innover mot Sloaros, mens andre tok turen til aplintanlegget. På kveldene ble det i god Fjellsportgruppestil rikelig 
med gourmetmat, og sosialt samvær ut i de små timer.

Utpå våren er det også utrolig fint å ta en skitur, og Fjellsportgruppa har ved et par anledninger arrangert skiturer 
over Folgefonna – norges tredje største bre på fastlandet. Første gang denne turen ble arrangert var det kun tre 
deltagere, men 1. mai-helga i år var det hele 16 deltagere! Etter en overnatting på Haukeliseter gikk turen opp fra 
Odda til Holmaskjer, delvis til fots og delvis på ski med feller – en stigning på over 1500 meter. Dagen etter gikk 
turen videre over fonna til Fonnabu, hvor det ble varm lunsj ute i det fri. Her delte gruppa seg: De fleste gikk 
videre i retning Rosendal, og overnattet i telt på veien, mens resten overnattet på Fonnabu for så å gå ned 
Keiserstien til Sunndal via Breidablikk. Det var knapt ei sky og et vindpust hele helga, og det var så varmt at man 
kunne gå i t-skjorte hele veien – ja det var vel faktisk noen som gikk i shorts (og uten feller) også. Det skal nok 
godt gjøres å gjenta denne turen med samme drømmevær!



Skitur over Folgefonna

I mai/juni arrangerer Fjellsportgruppa i samarbeid med Arendal Kajakklubb i tradisjonell tro den årlige padle- og 
klatrehelga. Dette er ei helg hvor både nye og gamle medlemmer inviteres til en sosial happening hvor man ikke 
trenger noen forkunnskaper eller erfaring med padling eller klatring. Tidligere ble denne helga arrangert i 
nærheten av Reddalskanalen, men de to siste åra har turen gått til Grimevann i Lillesand. Her er det en fantastisk 
leirplass på Bjørketangen, og like i nærheten finnes det et etablert klatrefelt som egner seg for både øvede og 
uerfarne. I fjor slo værgudene seg litt vrange utpå kvelden, men med en stor presenning ble bålområdet lagt 
under tak, og alle koste seg utover natten med god mat og ellers det som falt i smak. Denne turen pleier å være 
veldig populær, så her gjelder det å melde seg på i god tid! På grunn av behov for leie av padle- og klatreutstyr, så 
har antall deltagere vært begrenset til rundt 20 på disse turene.

Padletur i Reddalskanalen



 På sensommeren og utover høsten er det også utrolig fint å
ferdes i fjellheimen, og Fjellsportgruppa har flere turer på 
programmet i denne perioden. Det er blitt arrangert 
høstturer til Aust-Agders og Vest-Agders høyeste topper 
(Sæbyggjenuten på 1507 moh og Urdalsknuten på 1434 
moh), og sist høst ble det arrangert Base Camp i 
Jotunheimen hvor flere av våre 2000-meterstopper ble 
besteget. 16 deltagere dro i begynnelsen av august til 
Gjendesheim og videre til Gjendebu med båt, hvor det ble 
etablert leir med et par lavvoer og et antall fjelltelt. 
Gjendebu var et godt utgangspunkt for både de som ønsket 
lette dagsturer, og for de som ønsket litt større utfordringer.
I striregn og sluddbyger ble Gjendetunga (1516 moh) og 
Norde Svartdalspiggen (2137 moh) besteget den første 
dagen.  Etter en våt natt gikk turen neste dag over 
Bukkelægret om Høgtunga og ned Storådalen. Dag tre gikk 
en del av gruppa til Knutseggi som består av flere 
småtopper rett over 2000 moh, og med fint vær ble det gått
opp og ned på flere 2000-meterstopper. En av de mer 
fjellvante fikk også med seg en ny 2000-meterstopp i 

samlinga: Søre nål på Knutseggi (2055 moh). Den siste dagen satset alle på et felles mål, nemlig Slettmarkhøe med
sine 2190 moh. Det var en litt drøy tur, og noen vurderte å snu. Men, med noen pauser og litt snop i magen kom 
alle opp på snøfonna som dekker toppen. Det var 7-8 stykker som satte ny høyderekord denne dagen, og det ble 
også en flott 40-årsdag for en av deltagerne som nok blir husket lenge. Selv om det var en del regnbyder på 
dagene, så var det oppholdsvær om ettermiddagene og kveldene, så det ble mange koselige stunder rundt 
leirbålet, og som alltid masse god mat!  Alle var enige om at dette var et vellykket arrangement, og flere har 
allerede meldt seg på årets høsttur som går til Bødalen 15.-19. august med Base Camp ved Bødalsæter. Her blir 
det muligheter for toppturer, breturer, klatring, padling m.m. Følg med på Fjellsportgruppas websider for mer 
informasjon!

Base Camp 2006: Hele gjengen samlet på toppen Slettmarkhøe 2190 moh.

14.-16. september blir det tur til Gustatoppen (1883 moh) – Norges største utsikt fra Telemarks høyeste fjell.  
Videre blir det høsttur i Austheiene 12.-14. oktober, og 10.-11. november tur ”ut i det blå”.



På senhøsten har Fjellsportgruppa de to siste årene arrangert inneklatring i Grimstad Klatreklubbs klatrehall 
første tirsdag i måneden vinteren igjennom. I den forbindelse er det også blitt arrangert introduksjonskurs i 
klatring, rappellering og sikring. Om denne aktiviteten gjentas høsten 2007 gjenstår å se – følge med!

Dersom du tror Fjellsportgruppa kan være noe for deg, så kom gjerne på et av våre medlemsmøter. Det neste 
medlemsmøtet holdes på Sjøloftet i Arendal 19. Juni kl. 19:00. Her vil det også blir gitt nærmere informasjon om 
årets Base Camp til Bødalsæter, samt resten av turene i 2007.

For mer informasjon om Fjellsportgruppa og informasjon om kommende turer, se Fjellsportgruppa sine websider 
på www.dntfjellsport.no/arendal.

Av Frode Gorseth.

http://www.dntfjellsport.no/arendal

