
DNT Fjellsport Arendal - Årsmelding 2007

1. STYREMØTER
Vi har avholdt 2 styremøter: 9. mai og 7. november

2. ÅRSMØTE:
Årsmøtet ble avholdt 10. januar med omtrent 15 deltakere.
Følgende ble valgt:
Leder: Rune Solhøi
Kasserer: Jostein Aalvik
Webansvarlig: Frode Gorseth
Styremedlem: Dagfinn Hjemås

3. MEDLEMSMØTER 
Vi avholdt medlemsmøte 19. juni med omtrent 10 deltakere. Hovedtema denne 
kvelden var informasjon om sommerturen til Bødalen.

4. TURER.

Skitur til Tjørnbrotbu 13. – 14. januar med 13 deltakere
Vår tradisjonelle ”førjulstur” som de siste årene er blitt ”nyttårstur”er populær. 
Avreise tidlig lørdag morgen fra Arendal. Avreise Hovden i fint vær, men det varte 
ikke lenge før det begynte å snø. Turen opp gikk greit. Da vi kom opp var det å fyre 
hytta varm og sette på middagen. Middagen var, som vanlig, meget bra. Dagen etter 
blåste det så mye at dobesøk måtte utsettes. Turen ned til Hovden føltes som turen 
opp til Hovden. Det var maks 20 meter sikt og vinden rev og slet i oss så det ble en 
skikkelig frisk tur.

Skitur16. - 18. februar Borteli – Gaukhei 
Denne turen ble avlyst pga for få interesserte, samt dårlig vær (mildvær).

Skitur til Hovden 16. - 18. mars med 15 deltakere
Vi overnattet på hytter nær Hovden sentrum. På lørdag og søndag delte vi oss ut fra 
hva hver enkelt ønsket å gjøre. Noen var i skibakken, mens andre tok en langrennstur. 

Skitur til Folgefonna 27. april – 1. mai med 16 deltakere
Utrolig flott tur til vår nærmeste isbre. Været var virkelig på vår side: Vindstille og sol
fra klar himmel. Vi kjørte bil til Odda og gikk på beina til ca 600 moh da vi møtte 
snøen. Etter mye oppforbakke kom vi opp til Holmaskjer (1560 moh) På dag to reiste 
syv av følget videre for seg selv for de hastet hjem, mens de som ble igjen fikk en flott
dag. Det ble middag på Fonnabu og der ble tre personer natta over, mens seks dro 
videre mot Rosendal og tok siste overnatting på breen i telt.

Sykkeltur 20. mai med Tustelauget. 3 deltakere
Tustelaugets første tur gikk fra Nelaug til Arendal på sykkel. Fin tur.



Klatre/ padletur 2. – 3. juni med 18 deltakere
Tur til Vestre Grimevann i samarbeid med Arendal Kajakklubb. Det ble både grilling 
og klatring. Veldig sosialt.

Sommertur til Bødalen 14. – 19. august med 12 deltakere
12 turglade satte seg i minibussen i Arendal tirsdag ettermiddag. Første etappe gikk til
Gjendesheim der vi overnattet. Dagen etter kjørte vi helt frem til Bødalen etter en 
pause på Lom med bakverksshopping. Campen lå flott til med brearmer og høye fjell 
rundt oss. Vi slo opp lavouene, men måtte flytte dem fordi vi hadde satt dem opp på 
beitet til kyrne. Torsdag ble det en lang og fin tur til Skålatårnet (1848 moh). Fredag 
var det bretur for de fleste med innleid brefører. Lørdag løp noen motbakkeløpet 
Skåla opp mens andre prøvde seg på Lodalskåpa (2082 moh). Turen mot Lodalskåpa 
ble avbrutt pga dårlig vær. Den tredje gruppen hadde en super tur over Lofjellet (1379
moh). Søndag startet med bytte av bildekk, før vi fortsatte den lange veien hjem.

Tur til Gaustatoppen 14. – 16. september med 11 deltakere
Overnatting på en luksushytte ved Kvitåvatn. Lørdag blåste det en kald vind, men 
ellers var været bra. Det ble en fin tur opp. Vaffel og kaffe på hytta på toppen (1883 
moh). På returen tok vi den lange veien rundt Gaustatoppen. Vi fikk dermed en lang 
fin tur tilbake til bilene. Noen begynte å bli slitne på slutten så det var fint å komme 
tilbake til hytta. Etter en god middag var det godt å synke ned i en god stol for å 
slappe av. Søndag ble noen igjen på hytta mens andre tok en tur til toppen Toreskyrka 
(1390 moh).

Sykkeltur ”Vigelandsvannet rundt” 18. september med 4 deltakere
Avreise fra Grimstad Rådhus rett etter jobb. Turen gikk via Skiftenes til Hørte. Så bar 
det videre på grusvei og skogsterreng. Videre via Løddesøl til Rykene og deretter 
spredde feltet seg til hvert sitt bestemmelsessted.

Granbustøyl – Nutevasshytta i Austheiene 12. - 14. oktober med 6 deltakere
Dette var turen med mannlig turleder og resten damer. Det ble en fin tur i våre 
nærheier. Spesielt turleder var fornøyd med turen.

Voreheia i Grimstad 10. - 11. november med 7 deltakere
Dette var turen der det skulle bevises at bålkos senhøstes uten å fryse fordervet var 
mulig. Med sekkene fulle av varmt tøy gikk man opp til toppen der vi slo opp telt og 
sagde ved så vi hadde til resten av kvelden. Det ble matlaging på bålet og bålet varmet
så godt at alle klær ikke ble tatt i bruk. Morgenen etter var det frokost i solskinnet 
med flott utsikt over Grimstad.

Totalt har vi hatt:
2 møter
1 kurs
6 Arrangement (av dem to avlyst)
11 turer (av dem en tur avlyst)

Totalt antall deltakere (flere har vært med mange ganger): 148

5. KURS:
Innføring i innendørs klatring 16. oktober.
Tre møtte opp til denne innføringen.



6. INNENDØRS KLATRING.
I løpet av året har vi satt opp hatt seks klatrekvelder der to ble avlyst: 
2. januar, 7. februar, 6. mars (avlyst), 16. oktober (innføringskurset), 6. november og 
4. desember (avlyst). Litt variabelt oppmøte. 

7. EPOSTLISTE
Vi har en epostliste der vi sender ut informasjon om det som skjer av aktiviteter i 
fjellsportgruppa. Send en epost til webansvarlig hvis du ønsker å stå på lista.

8. WEBSIDE
Websiden vår inneholder programmet vårt, referat fra turer, kontakt informsjon til 
styret med mer.
Adressen er: http://www.dnt-fjellsport.no/arendal

9. FEST
Kåre Gundersen inviterte alle som hadde vært på en av årets turer på fest den 3. 
november. 8 deltakere fikk servert en meget god middag og dessert.

http://www.dnt-fjellsport.no/arendal
mailto:solhoi@start.no

