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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


Base Camp 2007
Bødalen

DNT Fjellsport Arendal
15. – 19. august 2007

Velkommen på tur!



Bødalseter (580 moh)



Bødalseter

• Vi har reservert teltplass med tilgang:
• bålplass
• vannklosett
• et hus med tørke- og oppholdsrom

m/kokemuligheter på gass-ovn (v/uvær)

• Campen er ca 100 m fra den ubetjente
Bødalseter Turisthytte



Turmuligheter



Bødalseter - Lodalskåpa



Kart Bødalen-Skålatårnet - Lodalskåpa



Turforslag – Skålatårnet (1848 moh)

• Mulighet til å overnatte i tårnet, selvbetjent DNT hytte, 20 senger

•Turkart: 1318 I Stryn 1: 50 000

• Ca 8 timers fjelltur



Skålatårnet



Turforslag – Lodalskåpa (2083 moh)

• Europas største fastlandsbre - Jostedalsbreen
• Tur med brefører v/Briksdal Breførerlag
• Mulig å leie bre-utstyr
• 10-12 timer tur/retur
• Turkart: LODALSKÅPA 1418 IV



Lodalskåpa

Fra Skålafjellet (1848 moh) vestover mot Lodalskåpa (2083 moh),
også kalt Vestlandsdronninga.



Lodalskåpa



Turforslag - Bødalsbreen

• Tur med brefører v/Briksdal Breførerlag
• 5-6 timer, hvorav 3 timer på breen



Breførerlaget på tur!



På Bødalsbreen



Bødalsbreen fra Base Camp



Turforslag – Bødalsfjellet (1495 moh)
Utsikt fra Bødalsfjellet
nedover Loenvatnet.
Nesodden i forgrunnen.
Helset og Hogrenning
sees i fjellsida.



Turforslag – ”Beachen” Klatrefelt

Breførerne i Briksdalen har sammen med lokale klatrere utviklet et
klatrefelt mellom Loen og Stryn. Veggen har alt fra bratt bøtte

klatring til delikat svaklatring. Ca 30 ruter fra 5+ til 9-.



Andre turforslag

• Stryn Sommerskisenter, ca 1,5 times
kjøring fra Bødalseter

• Sande Camping utleie av kano, sykkel
• Sande Camping har bl.a. butikk, kafé,

dusjanlegg og badstu. Den ligger ca 14
km fra vår teltplass.



Kanotur på Loenvatnet



Loenvatnet



Gjengen fra Base Camp Gjendebu ’06

Ikke nøl –
melde deg på sommerens mest spennende fjelleventyr nå!



Påmeldingsinfo

• Siste påmeldingsfrist 29. juni 2007
• Bindende påmelding ved innbetaling av

kr. 500,- til kontonr. 6206.10.06112
• Nærmere opplysninger

- kontakt Anne-Gro 95766455
eller Siv-Lene 91844293

• Fjellsports web-sider:
http://www.dnt-fjellsport.no/arendal



DNT Fjellsport Arendal 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FJELLSPORTSGRUPPAS  MOTTO: 

Blir det for tungt tar vi taxi til nærmeste 

hotell 

 
Folderen er oppdatert 08. januar 2007 

Forventes oppdatert i løpet av januar 2008 

Hvem er vi 
Vi er en undergruppe i Arendal og Oppland 
Turistforening. Vi drar på forskjellige slags 
turer. Vi prøver å ha noen sosiale turer og noen 
litt mer typiske fjellsportturer. Nedre 
aldersgrense på turene våre er vanligvis 18 år. 
 
 

Medlem i Fjellsportgruppa 
Vi har ikke eget medlemsregister. De fleste som 
er med på tur er DNT medlemmer, men dette er 
ingen nødvendighet. 
 
 

Epostliste 
Vi har en epostliste der vi distribuerer 
informasjon om turene våre og annet 
fjellsportstoff. Send epost til Rune Solhøi: 
solhoi@start.no for å bli satt opp på epostlista. 
Dette er helt gratis. 
 
 

Oppdateringer 
Følg med på internett for de siste 

oppdateringer:  
http://www.dnt-fjellsport.no/arendal 

 
 

Ansvar på turene 
Vi har ingen turleder på turene våre. Vi har en 
turkoordinator som organiserer slikt som 
transport, fordeling av proviant, kjøring etc. 
Turkoordinatoren har ikke noe overordnet 
ansvar for turdeltakerne. Enhver turdeltaker er 
med på eget ansvar. 
 
 

Velkommen på tur! 

Turene våre høsten 2006 
 
Jotunheimtur 
Vi hadde basecamp ved Gjendebu i 
Jotunheimen 9.-13. august, og vi fikk med oss 
flere 2000-meters topper. Hele 16 deltakere. 
 

 
Alle deltakerene på Slettmarkhøe 2190 moh. 

 
Urdalsknuten i september 
Helgetur til Vest-Agders høyeste topp på 1434 
moh. Overnatting på Svartenut. 
 
Dagstur til Solhomfjellet i nov. 
Litt sur vind på toppen, men sola skinte og vi 
fikk med oss branntårnet på toppen av 
Solhomsfjellet.  
 
Inneklatrekurs i oktober 
Vi hadde inneklatrekurs for nybegynnere og 
forsetter å klatre vinteren gjennom første 
tirsdag i måneden enten i Grimstad eller i 
Arendal. 



Turprogram 2007 
 

Tjørnbrotbu 13.-15. januar 
Vi satser på fint vær og greit føre. Avreise fra 
Harebakken lørdag morgen kl 07.30. Vi reiser i 
privatbiler til Hovden og går inn til hytta der vi 
har en bedre middag. Vi satser på en tur til 
Kvannfjellet (1537 moh) søndag før vi setter 
kursen mot Hovden igjen. 
Påmelding til Einar Lieng innen 8. januar: 
einar.lieng@losmail.no. Tlf: 994 26 114. 
 
Skitur 17.-18. feb. Skarsvassbu? 
Stedet er litt usikkert, men vi prøver å finne et 
sted med snø. Skarvassbu og Grunnetjønnsbu 
er to alternativer. Avreise lørdag morgen fra 
Harebakken og tilbake søndag kveld.  
Påmelding til Jostein Aalvik innen 10. februar: 
Jostein.Aalvik@Subsea7.com. Tlf: 37 03 35 07. 
 
Hovdentur 16.-18. mars 
Avreise fredag ettermiddag. Vi overnatter på 
hytte(r) på Hovden og renner i bakken eller går 
langrenn. Hvis det er interesse for det blir det 
kurs i telemark og snøbrettkjøring. 
Påmelding til Frode Gorseth innen 5. mars: 
frode.gorseth@utel.no. Tlf: 412 13 184. 
 
Folgefonna 27. april–1. mai 
Skitur på denne tiden er ofte veldig fint. Det 
kan nesten være sommertemperatur samt godt 
skiføre. Vi kjører privatbiler til Rosendal og går 
Keiserstien opp til Folgefonna. Overnatting i telt 
på breen. 
Påmelding til Einar Lieng innen 15. april: 
einar.lieng@losmail.no. Tlf: 994 26 114. 
 

 
 
Klatre/Padlehelg 2.–3. juni 
Vi fortsetter suksessen med denne sosiale turen 
som er et samarbeid med Arendal Kajakklubb. 
Stedet er som i fjor, nemlig Grimevann. Dette 
er en tur der man kan melde seg på selv om 
man ikke har klatret eller padlet kajakk 
tidligere. 
Påmelding til Rune Solhøi innen 25. mai: 
solhoi@start.no. Tlf: 975 59 331. 
 

 
 
Medlemsmøte tirs. 19. juni kl 19.00 
Vi møtes på Sjøloftet og får informasjon og kan 
stille spørsmål om sommerturen. Vi spiser pizza 
mens vi ser bilder fra tidligere turer. De som er 
usikre på om de vil være med på sommerturen 
kan møte opp for siste påmeldingsfrist. 
 

Sommertur 15.–19. august 
Vi prøver å gjenta fjorårets suksess med 
basecamp og dagsturer til topper og/ eller isbre. 
Stedet er ikke bestemt enda. Det vil være mulig 
å ta det rolig for de som ønsker det og for de 
toppfrelste, kan de få med seg mange fine 
topper.  
Påmelding til Anne-Gro Gangenes innen 19. Juni 
anne-gro.gangenes@bergshav.com. 
Tlf: 957 66 455. 

 
 
Gaustatoppen 14.-16. september 
Vi besøker Gaustatoppen med sine 1883 moh. 
De spreke går kanskje fra Rjukan?  
Påmelding til Dagfinn Hjemås innen 1. sept.: 
d-hjema@online.no. Tlf: 913 87 144. 
 
Høsttur i Austheiene 12.–14. okt. 
Vi benytter oss av nærområdet og kjører til 
Birtedalen og går inn til Granbustøyl på 
fredagen. Lørdag videre til Nutevasshytta, og 
tilbake til Birtedalen på søndag. 
Påmelding til Frode Gorseth innen 5. oktober: 
frode.gorseth@utel.no. Tlf: 412 13 184. 
 
Oppstart inneklatring 16. oktober 
Vi satser på inneklatring første tirsdag i 
måneden gjennom denne vinteren også. Det blir 
nok litt veksling mellom klatrehallen i Grimstad 
og klatreveggen i Birkenlundhallen. Den første 
gangen blir det mulighet for et enkelt 
nybegynnerkurs. 
Påmelding til Rune Solhøi innen 10. oktober 
dersom nybegynner kurs ønskes: 
solhoi@start.no. Tlf: 975 59 331. 
 

Ut i det blå 10.–11. november 
Vi drar på overnattingstur. Ukjent sted og 
ukjent gjøremål…  
Påmelding til Rune Solhøi innen 1. november: 
solhoi@start.no. Tlf: 975 59 331. 
 



DNT Fjellsport Arendal

Årets turer i bilder



Tjørnbrotbu

13.-14. januar

13 deltagere



Tjørnbrotbu13.-14. januar



Tjørnbrotbu13.-14. januar



Tjørnbrotbu13.-14. januar



Tjørnbrotbu13.-14. januar



Tjørnbrotbu13.-14. januar



Tjørnbrotbu13.-14. januar



Hovdentur

16.-18. mars

15 deltagere



Hovdentur16.-18. mars



Hovdentur16.-18. mars



Hovdentur16.-18. mars



Folgefonna

27.-30. april

16 deltagere



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Folgefonna 27.-30. april



Sykkeltur:

Nelaug-Arendal

15. mai

3 deltagere



Sykkeltur Nelaug-Arendal 15. mai



Sykkeltur Nelaug-Arendal 15. mai



Padle- og Klatrehelg

2.-3. juni

18 deltagere



Padle- og Klatrehelg ved Grimevann 2.-3. juni



Padle- og Klatrehelg ved Grimevann 2.-3. juni



Padle- og Klatrehelg ved Grimevann 2.-3. juni



Padle- og Klatrehelg ved Grimevann 2.-3. juni



Padle- og Klatrehelg ved Grimevann 2.-3. juni



Padle- og Klatrehelg ved Grimevann 2.-3. juni



Padle- og Klatrehelg ved Grimevann 2.-3. juni



Padle- og Klatrehelg ved Grimevann 2.-3. juni



Padle- og Klatrehelg ved Grimevann 2.-3. juni



Padle- og Klatrehelg ved Grimevann 2.-3. juni



Padle- og Klatrehelg ved Grimevann 2.-3. juni



The End

PS: Hvis DU også vil være med på
et bilde, så må du bli med på tur!

Neste tur går til Bødalen 15.-19. august



2008









DNT fjellsport Arendal
DNT fjellsport Arendal, eller Fjellsportgruppa som den heter på folkemunne, er en av 
undergruppene i Arendal og Oppland Turistforening (AOT). 

Lederen i Fjellsportgruppa
Siv-Lene Gangenes Skar

Fjellsportgruppa har mange aktive medlemmer i et stort aldersspekter, og med ulike 
ambisjonsnivåer. I tillegg til de faste turdeltakerne, så dukker det som oftest opp noen nye ansikter
på turene, og fra tid til annen også noen gamle. Uansett om det er få eller mange, nye eller gamle 
turdeltakere, så er det alltid en positiv og humørfylt gjeng som drar på tur sammen. 

Fjellsportgruppa arrangerer alt fra padle-, klatre-, og sykkelturer i nærområdet, til tradisjonelle hytte-til-hytte 
turer, og mer utfordrende toppturer og breturer, både til fots og på ski. Turene fordeles utover året, slik at den 
fantastiske naturen vår kan oppleves fra alle årstider. I tillegg arrangeres det klatrekurs for nybegynnere, kurs i 
bruk av kart, kompass og GPS, innføring i havkajakkpadling, skredkurs og brekurs.

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.  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, som i fjor, fra Hovden
til Tjørnbrotbu. Værprognosene var ikke de aller beste: Storm med store nedbørsmengder. Men, optimismen og 
pågangsmotet er stor i Fjellsportgruppa. Med mye snø og vind var sikten stort sett dårlig hele veien, men med litt 
GPS-navigering gikk det likevel greit å finne hytta. Vel fremme på hytta, ble det i tradisjon tro treretters middag. 
På grunn av det dårlige været, ble det ikke noe av den planlagte søndagsturen opp på Kvannfjellet. Turen gikk 
istedenfor rett tilbake til Hovden og videre til Evje for snadderloff.

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 skiturer har vært preget av mye vær, mye snø, sterk vind og dårlig 
sikt. 

Etter nyttårsturen gikk de to neste skiturene i Vestheiene – begge med høye ambisjonsnivå. Den første turen var 
planlagt å gå fra Ljosland til Lakkenstua, videre til Gaukhei via et par topper, og tilbake til Ljosland. Men, med 
motvind gikk skiene sakte og tiden veldig fort.  Den ene etter den andre toppen ble droppet, og til slutt også 
Gaukhei. Det ble istedenfor femstjerners middag og overnatting på Josephsbu. På søndag gikk turen tilbake til 
Ljosland, og med vinden i ryggen ble farten målt med GPS opp mot 40 km/t over vannene!



Den neste turen hadde som mål å gå fra Berg i Valle og opp til Stavskar, videre til Kringlevatn med retur via 
Skammevarden i Rjuven. Gamle skader og leie gnagsår gjorde sitt til at Stavskar ble endestasjon for to av 
deltagerne, mens resten av gruppa satte kursen mot Svartenut via Bossbu. Dårlig vær og føreforhold tilsa at det 
ikke ble noen tur til Kringlevatn. Men, selv om vær og føre kunne vært bedre og det opprinnelige målet ikke ble 
nådd, så ble den en fin skitur denne gangen også.

Mye vær på Stavskar.

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. Turene har gått opp fra Odda til Rosendal via 
Holmaskjer og Fonnabu, og motsatt vei opp Keiserstien fra Sunndal og ned Tokheimskaret til Odda – en stigning 
på over 1500 høydemeter. Årets siste skitur gikk derimot til Hardangervidda, nærmere bestemt fra Haukeliseter 
til Hellevassebu. Med så mye vær under alle de første skiturene, var forventningene store til denne skituren. En 
skitur på Hardangervidda i strålende solskinn ville ha vært en fin avslutning på sesongen, men den gang ei. Total 
whiteout førte til at turen måtte avbrytes etter å ha tilbakelagt en tredjedel av strekningen, og nok en gang måtte 
vi konstatere at turmålet ikke ble nådd.

På vei opp mot Folgefonna og Holmaskjer fra Odda.



På forsommeren har Fjellsportgruppa hatt tradisjon for å arrangere en kombinert klatre- og padletur i samarbeid 
med Arendal Kajakklubb. I år var planen å arrangere en litt lengre padletur i nye og uutforskede områder. I 
motsetning til tidligere år, hvor vi har padlet i havkajakker, ble det i år kanotur rundt halvøya mellom Risør og 
Kragerø: Skarevann – Hansjø – Mørlandtjern – Kilsfjorden – Eidsvann (leir) – Leivann (helt ut til kysten) – Lonene –
Skarevann. Mellom hvert av vannene var det fra et par hundre til noen hundre meter med land – alt fra fine stier 
og veier, til relativt ulendt skogsterreng. Her måtte kanoene med all bagasje bæres/trilles. I god 71-grader nord-
stil fikk vi to punkteringer på kanotrillene allerede på dette første transportstrekket. Det er fortsatt litt uklart om 
dette skyldes dårlig kvalitet/bruksanvisning, eller udugelig montør i Fjellsportgruppa. Uansett, ”man tager hva 
man haver” og to defekte kanotriller ble til én funksjonell. Med sol fra skyfri himmel og god sommertemperatur 
på hele turen, så var det flere som falt for fristelsen til å ta et bad. Fisk ble det også, og kokken sto for stekt ørret 
til lunsj. Dette var en helt fantastisk padletur som kan anbefales på det sterkeste – ca. 30 km padling og 2,5 km 
over land 

Klart for første transportetappe fra Skarevann til Hansjø.

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 sommertur til 
Bødalsseter innerst i Bødalen ved Loen. Her ble det blant annet en fin tur opp til det kjente Skålatårnet på 1843 
moh – og like mange høydemeter!  Det var også meningen å bestige Lodalskåpa, men denne turen måtte avbrytes
på grunn av dårlige værforhold. 



Skålatårnet på toppen av Skåla (1853 moh).

På høsten i fjor ble det arrangert flere fine turer, og en av dem gikk til Gaustatoppen (1883 moh – Norges største 
utsikt fra Telemarks høyeste fjell) – opp på toppen, ned på baksiden og rundt hele fjellet. Det ble en god dagstur i 
strålende vær, men sur vind på toppen. 

Gjengen samlet på Gaustatoppen (1883 moh).

I år går sommerturen til Jotunheimen 13.-17. august. Vi etablerer basecamp ved Leirvassbu, som utgangspunkt 
for dagsturer til topper og isbreer i området. Det vil være mulig å ta det pent og rolig for de som ønsker det, og for
de toppfrelste er det mulig å få med seg mange fine topper i dette området. Følg med på Fjellsportgruppa sine 
websider for mer informasjon!



Leirvassbu med Kyrkja i bakgrunnen (2032 moh).

5.-7. september blir det tur til Ryfylket: Fra Valvatn til Sandvatn, videre til Langavatn, og tilbake til Valvatn.  Videre
blir det høsttur i Austheiene 10.-12. Oktober: Fra Hovden til Tjørnbrotbu, og videre til Berdalsbu og Berdalen. Til 
slutt blir den en dagstur ”ut i det blå” den 2. november.

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 17. Juni kl. 19:00. Her vil det også blir gitt nærmere informasjon om 
årets sommertur til Jotunheimen, samt resten av turene i 2008.

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


SOMMERTUR TIL LEIRVASSBU 2008 
 
Årets sommertur går til Leirvassbu i nordre del av Jotunheimen 
12. – 17. august. Leirvassbu er en privat drevet turisthytte som 
ligger i 1400 meters høyde med panoramautsikt mot 
majestetiske topper og rygger som Kyrkja, Storebjørn, 
Tverbotntinder osv. 
Leirvassbu ble brukt under innspillingen av den norske 
skrekkfilmen ”Fritt Vilt” som hadde premiere høsten 2006. 
 
Vi slår leir ved elva i gangavstand fra hytta og vil kunne benytte 
toalett og dusjfasiliteter der. Da campen ligger i 1400 meters 
høyde er det sparsomt med vegetasjon i området så vi må tåle 
det som kommer av vær og vind. 
 
Transport 

Vi håper på å kopiere fjorårets opplegg og vil leie minibuss med 
tilhenger slik at alle kan reise sammen. For å få utnyttet tiden 
best mulig vil vi reise fra Harebakken tirsdag 12. august kl 
17:00. Turen går via Sandvika, Hønefoss og Fagernes til 
Gjendesheim (480 km) hvor vi overnatter. Etter en god frokost 
onsdag morgen fortsetter vi de siste 125 km til Leirvassbu hvor 
vi slår leir, spiser lunch og tar oss en ettermiddagstur enten på 
Kyrkja, Stetind eller kanskje en tur med fiskestanga i Leirvatnet.  
Vennligst informer oss dersom du har sertifikat for minibuss og kunne tenke deg å dele på 
kjøringen. 
 
Retur søndag 17. august med forventet anskomst Arendal på kvelden. 
 
Påmelding 
Påmeldingsfrist: 29. juni. 
Påmeldingen sender du pr. e-post til jostein.aalvik@gmail.com samtidig som du innbetaler kr 
500,- i påmeldingsgebyr til Fjellsportgruppas konto: 2801 18 49727. Dersom du skulle 
ombestemme deg innen 1. august får du gebyret refundert. 
 
Fint om du sender en e-post med informasjon om du reiser på egenhånd eller blir med i bussen, 
tar med eget telt, har spesielle turønsker eller andre ting det kan være greit å vite. 
 
Priser 

Vi satser på selvkostprinsippet og regner med at påmeldingsavgiften på kr 500,- dekker 
fellesmiddagene. Reiseutgiftene beregnes til maks kr 800,-. I tillegg koster bruk av 
sanitæranlegg på Leirvassbu 50,-/person/døgn. 
En tur med fører over Bjørnebreen til Storebjørn vil koste ca 600,-/person. 
 
Mat 

Vi satser på selvhusholdning med felles middag om kvelden og vil fordele ansvaret for 
fellesmiddagene mellom turdeltakerene. 



Utstyr du vil trenge på turen 

• Kokeutstyr/stormkjøkken/bestikk 
• Tørrproviant og annen mat/drikke du trenger ut over fellesmiddagen 
• Klær og utstyr, inkludert varmt og vanntett tøy som votter, lue og genser 
• Gode fjellstøvler, staver for de som ønsker det 
• Sovepose, liggeunderlag, telt (om du ønsker ”eget rom”) 
• Campingstol kan være nyttig 
• Klatreutstyr/breutstyr om du har 
• Felles utstyr (lavvo, middag, bålved, førstehjelpsutstyr, etc) blir fordelt før turen. 
• Turkart Jotunheimen og GPS om du har 

 
Turistforeningens anbefalte pakkeliste finner du på 
http://www.turistforeningen.no/article.php?ar_id=6746  
 
Da det kan bli aktuelt å dele opp turene etter lengde og vanskelighetsgrad ville det være fint om 
du gir oss beskjed om du kunne tenke deg å være Turleder på en av disse. 

Mulige turer og aktiviteter 

1. Noen av toppturmulighetene fra Leirvassbu:  
 
Stetind (2020) er en grei topp for en rolig dagstur eller en 
mulig ettermiddagstur. 
 
Kyrkja (2032) må bare besøkes og denne nås også på en grei 
dagstur. Nedenfra ser fjellet meget bratt ut for vanlige folk, 
eller som den kjente jotunheimfarer Emanuel Mohn skrev i 
DNTs årbok 1874: ”Så tilgjengelig den er for synet, så 

aristokratisk og utilgjengelig er den for nærmere omgang. 

Over Kirkens urer og glatte vegge har ingen dristet sig til at 

klyve op, ingen menneskelig fot har stået på Kirkens top, og 

der vil vel heller ingen komme å stå der.” Der tok den 
godeste Mohn skammelig feil. Bildet viser Kyrkja sett fra 
Visbretind. 
 
For de ambisiøse kan turen til Kyrkja kombineres med 
videre tur over Langvasshø (2030) og Visbretind (2234). 
  
Storebjørn (2222) er den høyeste av de 9 
Smørstabbtindene og er en meget populær tur. 
Navnet kommer av at fjellet ligner en sovende 
bjørn. Turen starter fra veien i Leirdalen og følger 
dalbunnen langs Tverrbyttbekken før en dreier 
vestover til en kommer til Bjørnebreen. Denne 
krysses og ruta går innunder Veslebjørn og opp i 
skaret mellom disse to toppene. Fra her følger en 
ryggen opp til topps. Dette er en forholdsvis lang 
tur, men ikke spesielt krevende. Denne turen 



krever fører og koster ca kr 600,-/person som inkluderer leie av nødvendig sikkerhetsutstyr 
(sele/hjelm/stegjern/tau) og forsikring.  
 
Tverrbytthornet (2102) og Tverrbotntinder er ukjente perler. Turen starter fra Leirvassbu og 
følger stien mot Spiterstulen ca 3 km. Herfra går turen bratt opp ca 550 høydemeter opp på topp 
2102. Herfra kan en følge ryggen vestover til topp 2035 og ender opp i en 20 meter høy rappell. 
Denne kan omgås ved å følge ura på sørsiden. Turen kan avsluttes her eller fortsette videre opp 
ryggen over Søre Tverrbotntind (2110) og over Midtre (2106) og ned ryggen ved Leirholet. Tid 
7-9 timer (avhengig av retur). 
 
Saksi (2181) er kanskje den mest spektakulære av de 9 Smørstabbtindene. Turen starter fra 
veien i Leirdalen og følger i starten samme rute som turen til Storebjørn, opp til Bjørneskaret, 
så videre rundt til nordryggen på Saksi. Denne følges til topps og byr på enkel klyving i luftige 
omgivelser. Returen går samme vei, eller kan varieres med å følge Storbreen tilbake.  
Luftig tur med litt taubruk. Flott tur for den fjellvante med både bre og fjell. 
Tid 8-10 timer (avhengig av retur). 
 
Skardstind (2373 – Norges 5. høyeste topp) 
Dette er en ambisiøs og krevende tur for tinderanglerne med mange høydemetre, klatring og 
rapell. 
Kjører bil ned Leirdalen til Geitsætre. Her starter turen med 1000 høydemeter opp til 
Dumhøplatået. Dette følges østover og over Vestre Skarstinden (2219). Herfra går en luftig 
rygg videre mot toppen. På denne ryggen må en klatre/klyve fire hammere. Videre langs ryggen 
til den karakteristiske Nåla (2310). Retur med rappell vest for Nåla. 
Tid 12-14 timer 
 
2. Andre aktuelle turer dersom været ikke tilsier toppturer: 

Grotting i Dumdalen. 
I løpet av noen tusen eller millioner år vasker vannet bort 
porøse bergarter mens de harde består, slik oppstår grotter. I 
Dumdalen, vest for Lom, finnes en rekke slike fenomener 
lett tilgjengelig. Å bevege seg omkring i naturlige grotter er 
en opplevelse med kontraster. Underlige bergformasjoner, 
stillhet og kraftig elvebrus om hverandre. Det er vanskelig å 
gjøre rede for tid og avstand etter hvert som du beveger deg 
innover i mørket, og du vet at du har millioner av tonn med 
stein over hodet på deg. 

Grottetur er aktiviteten for de nysgjerrige som 
lurer på hva som venter bak neste sving. Grottene 
ligger slik til i terrenget at de gir naturlig 
progresjon. Det starter med korte avstander, store 
rom og lys gjennom åpninger i fjellet. Etter hvert 
øker lengden, romfølelsen reduseres og det eneste 
lyset vi har er fra hodelykta. De som trives best på 
overflaten kan fortsatt ha en flott tur. 

Klatring i Tronoberget 
I Tronoberget i Lom finnes lette og morsomme 
klatreruter, men også ruter som virker helt håpløse. 



Til sammen er det 50 ruter å velge blant. Tålmodighet er en dyd og øvelse gjør mester, og til 
slutt blir det umulige mulig. Et utmerket felt for et første møte med klatring, men også 
spennende muligheter for de som har klatret mye.   
 
Klatring i klatretårnet i Lom 
Tårnet er 12 m høyt med 10 klatreruter opp og 3 rappellfester i toppen. Det betyr at 20 personer 
kan være i aksjon samtidig, 10 som klatrer og 10 som sikrer. Det har 3 sider med forskjellig 
vanskelighetsgrad. En økt i klatretårnet er fin å kombinere med andre aktivteter i Lom. 
 

VELKOMMEN TIL SOMMERTUR! 

 
Jostein Aalvik, Turkoordinator 
 
For mer informasjon, kontakt Jostein Aalvik: 
Email: jostein.aalvik@gmail.com 
Tlf: 90068470 



DNT Fjellsport Arendal

FJELLSPORTSGRUPPAS MOTTO:
Blir det for tungt tar vi taxi til nærmeste

hotell

Folderen er oppdatert 18. desember 2007
Forventes oppdatert i løpet av januar 2008

Hvem er vi
DNT Fjellsport Arendal, eller Fjellsportgruppa 
som den heter på folkemunne, er en 
undergruppe av Arendal og Oppland 
Turistforening (AOT). 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, 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. Send epost til Rune 
Solhøi (solhoi@start.no) for å bli satt opp på 
epostlista. Dette er helt gratis og helt uten 
forpliktelser.

Organisering & Ansvar
Det er ingen turleder på våre turer, men en 
turkoordinator som organiserer turen og sørger 
for bl.a. transport og innkjøp av fellesproviant. 
Turkoordinatoren har ikke noe overordnet 
ansvar for turdeltakerne – enhver turdeltaker er
med på eget ansvar.

Velkommen på tur!

Turer høsten 2007

August: BaseCamp 2007
Årets basecamp ble lagt til Bødalsseter innerst i 
Bødalen i Loen. Der ble det brevandring og tur 
til Skålatårnet. Tur til Lodalskåpa måtte 
avbrytes pga dårlige værforhold.

Skålatårnet, 1.843 moh.

September: Gaustatoppen
Fra toppen (1.883 moh) er det en utrolig utsikt 
over store deler av Sør-Norge. Turen gikk opp 
til toppen, ned på andre siden, og så rundt hele 
fjellet.

Oktober: Høsttur i Austheiene
”Jentetur” i Austheiene. Turen gikk fra 
Birtedalen til Granbustøyl, videre til 
Nutevasshytta, og tilbake til Birtedalen.

Oktober: Inneklatrekurs
Det ble arrangert inneklatrekurs for 
nybegynnere, og inneklatringen forsetter første 
tirsdagen i hver måned vinteren gjennom - 
enten i Grimstad eller i Arendal.

November: Telttur og bålkveld
Tur i november trenger ikke være kaldt. Et stort
bål varmer godt, og med en god sovepose får 
man sove godt også.

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


Turprogram 2008

Årsmøte fredag 11. januar kl. 19:00
Årsmøtet holdes på Sjøloftet i Arendal. Etter 
tradisjonelt årsmøte blir det gratis pizza mens vi
ser bilder fra fjorårets turer, og fra Geir Køien’s 
turer til Elbrus og Aconcagua. Alle er hjertelig 
velkommen – både gamle og potensielt nye 
medlemmer!

Tjørnbrotbu 19.-20. januar
Vi satser på fint vær og greit føre. Avreise fra 
Harebakken lørdag morgen kl 07:30. Vi reiser i 
privatbiler til Hovden og går inn til hytta der vi 
lager en bedre middag. Vi satser på en tur til 
Kvannfjellet (1.537 moh) på søndag før vi setter
kursen ned mot Hovden igjen.
Påmelding til Dagfinn Hjemås innen 12. januar: 
dagfinn.hjemas@telenor.com. Tlf: 913 87 144.

Skitur Lakkenstua-Kvinen/Gaukhei 
15.-17. februar
Vi kjører til Ljosland og går opp til Lakkenstua 
på fredagskvelden. Lørdag ser vi været an, og 
bestemmer om det blir Kvinen og/eller Gaukhei.
Hvis været er fint, klarer vi lunsj på Kvinen før 
vi går videre til Gaukhei. Tilbake til Ljosland på 
søndag.
Påmelding til Einar Lieng innen 10. februar:
einar.lieng@losmail.no. Tlf: 994 26 114.

Skitur Stavskar-Bossbu-Kringlevann 
07.-09. mars. 
Avreise fredag ettermiddag. Vi kjører til Berg i 
Valle og går til den lille men oppussede hytta 
Stavskar. Lørdag satser vi på lunsj på Bossbu 
før vi går videre til Klingrevann. Tilbake til Berg 
på søndag.
Påmelding til xxxxxx innen 15. mars:
email@mail.no. Tlf: xxx xx xxx.

Haukeliseter-Hellevass 25.-27. april
Vårens siste skitur(?). Våren nærmer seg og 
temperaturen stiger. Likevel er det nok snø på 
fjellet. Vi overnatter på Haukeliseter før vi drar 
nordover til Hellevassbu på lørdag morgen. 
Tilbake til Haukeliseter på søndag.
Påmelding til xxxxx innen 18. april: 
email@mail.no. Tlf: xxx xx xxx.

Kajakktur 30. mai-1. juni
Kajakktur i Sørlandsområdet. Sted er foreløpig 
ikke bestemt.
Påmelding til xxxxxx innen 25. mai:
email@mail.no. Tlf: xxx xx xxx.

Medlemsmøte tirs. 17. juni kl 19:00
Vi møtes på Sjøloftet hvor vi får informasjon og 
kan stille spørsmål om sommerturen. Vi spiser 
pizza mens vi ser bilder fra tidligere turer. De 
som er usikre på om de vil være med på 
sommerturen kan møte opp for siste 
påmeldingsfrist.

Klatretur til Nissedal 28.-29. juni
Vi slår teltleir i bunnen av Hægefjell, og 
avhengig av hvem som blir med velger vi 
vanskelighetsgrad på ruta. Her finnes det 
muligheter for å velge det meste av 
vanskelighetsgrader.
Påmelding til Rune Solhøi innen 20. juni:
solhoi@start.no. Tlf: 975 59 331.

BaseCamp 2008 - Jotunheimen 
13.–17. august
Vi etablerer basecamp ved Leirvassbu i 
Jotunheimen som utgangspunkt for dagsturer til
topper og/eller isbreer i området. Det vil være 
mulig å ta det rolig for de som ønsker det, og 
for de toppfrelste er det mulig å få med seg 
mange fine topper. 
Påmelding til Jostein Aalvik innen 29. juni. 
jostein.aalvik@gmail.com.
Tlf: 900 68 470.

Ryfylke 5.-7. september
Vi kjører til Valvatn, litt nord for Tonstad, og 
slår opp telt ved bilene. Lørdag går vi til 
Sandvatn, og sannsynligvis videre til Langavatn.
Søndag går vi en annen rute tilbake til bilene.
Påmelding til Rune Solhøi innen 20. august:
solhoi@start.no. Tlf: 975 59 331.

Hovden-Tjørnbrotbu-Berdalen 
10.-12. oktober
Vi satser på å gå til Tjørnbrotbu på 
fredagskvelden. Videre til Berdalsbu på 
lørdagen, for så å ende opp i Berdalen. 
Påmelding til Dagfinn Hjemås innen 1. sept.:
d-hjema@online.no. Tlf: 913 87 144.

Ut i det blå 2. november
Vi tar en dagstur og får frisk luft. 
Foreløpig ukjent sted og ukjent gjøremål… 

mailto:d-hjema@online.no
mailto:solhoi@start.no
mailto:jostein.aalvik@gmail.com
mailto:solhoi@start.no
mailto:email@mail.no
mailto:email@mail.no
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DNTfjellsportArendal

Årets turer i bilder



Tjørnbrotbu

19.-20.januar

4deltagere



Tjørnbrotbu19.-20.januar



Tjørnbrotbu19.-20.januar



Tjørnbrotbu19.-20.januar



Ljosland-Lakkenstua-

Josephsbu-Ljosland

15.-17. februar

8deltagere



Skitur 15.-17. februar



Skitur 15.-17. februar



Skitur 15.-17. februar



Skitur 15.-17. februar



Skitur 15.-17. februar



Skitur 15.-17. februar



Skitur 15.-17. februar



Skitur 15.-17. februar



Berg-Stavskar-Bossbu-

Svartenut-Berg

7.-9. mars

5deltagere



Skitur 7.-9. mars



Skitur 7.-9. mars



Skitur 7.-9. mars



Skitur 7.-9. mars



Skitur 7.-9. mars



Sykkeltur:

Olandsbu

13. april

7deltagere



SykkelturOlandsbu13. april



SykkelturOlandsbu13. april



SykkelturOlandsbu13. april



SykkelturOlandsbu13. april



SykkelturOlandsbu13. april



Haukeliseter-Hellevassbu

25.-27. april

8deltagere



Haukeliseter-Hellevassbu25.-27. april



Haukeliseter-Hellevassbu25.-27. april



Kanotur

Risør-Kragerø

31. mai – 1. juni

7deltagere



Kanotur 31. mai - 1. juni



Kanotur 31. mai - 1. juni



Kanotur 31. mai - 1. juni



Kanotur 31. mai - 1. juni



Kanotur 31. mai - 1. juni



Kanotur 31. mai - 1. juni



Kanotur 31. mai - 1. juni



Kanotur 31. mai - 1. juni



Kanotur 31. mai - 1. juni



Kanotur 31. mai - 1. juni



Kanotur 31. mai - 1. juni



Kanotur 31. mai - 1. juni



Kanotur 31. mai - 1. juni



The End

PS: Hvis DU også vil være med på
et bilde, så må du bli med på tur!

Neste tur går tilNissedal 28.-29.juni



2009



Arendal og Oppland Turistforening
Austheiene 2009



DNT fjellsport Arendal, eller Fjell-
sportgruppa som den heter på folke-
munne, er en av undergruppene i 
Arendal og Oppland Turistforening. 
Fjellsportgruppa har mange aktive medlem-
mer i et stort aldersspekter, og med ulike 
ambisjonsnivåer. I tillegg til de faste turdel-
takerne, så dukker det som oftest opp noen 
nye ansikter på turene, og fra tid til annen 
også noen gamle. Uansett om det er få eller 
mange, nye eller gamle turdeltakere, så er 
det alltid en positiv og humørfylt gjeng som 
drar på tur sammen. 

Fjellsportgruppa arrangerer alt fra padle-, 
klatre-, og sykkelturer i nærområdet, til 
tradisjonelle hytte-til-hytte turer, og mer 
utfordrende toppturer og breturer, både til 
fots og på ski. Turene fordeles utover året, 
slik at den fantastiske naturen vår kan op-
pleves fra alle årstider. I tillegg arrangeres 
det klatrekurs for nybegynnere, kurs i bruk 
av kart, kompass og GPS, innføring i havka-
jakkpadling, skredkurs og brekurs.
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Året innledes på tradisjonelt vis med en 
skitur like over nyttår – som oftest i områ-
det rundt Hovden i Setesdal, eller der hvor 
det ellers måtte være snø.  Disse turene er 
normalt ikke veldig lange, men på denne 
tiden av året er dagene korte, og vær- og 
snøforholdene kan være tildels ekstreme. 
Utover vinteren er det i de senere åra 
blitt arrangert skiturer både i Austheiene, 
Vestheiene og på Hardangervidda. Snø-
forholdene har stort sett vært gode, men 
værforholdene har variert; alt fra strålende 
solskinn til mer eller mindre snøstorm. 
 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. Turene har gått opp fra Odda til 
Rosendal via Holmaskjer og Fonnabu, og 
motsatt vei opp Keiserstien fra Sunndal og 
ned Tokheimskaret til Odda – en stigning 
på over 1500 høydemeter. 
 På forsommeren har Fjellsportgruppa 
hatt tradisjon for å arrangere en kombinert 
klatre- og padletur i samarbeid med Arendal 

Skålatårnet 
på toppen av Skåla 

(1853 moh).

Arendal



Kajakklubb. I 2008 var planen å arrangere 
en litt lengre padletur i nye og uutforskede 
områder. I motsetning til tidligere år, 
hvor vi har padlet i havkajakker, ble det i 
fjor kanotur rundt halvøya mellom Risør 
og Kragerø: Skarevann – Hansjø – Mør-
landtjern – Kilsfjorden – Eidsvann (leir) 
– Leivann (helt ut til kysten) – Lonene 
– Skarevann. Mellom hvert av vannene 
var det fra et par hundre til noen hundre 
meter med land – alt fra fine stier og veier, 
til relativt ulendt skogsterreng. Her måtte 
kanoene med all bagasje bæres/trilles. I 
god 71-grader nord-stil fikk vi to punk-
teringer på kanotrillene allerede på dette 
første transportstrekket. Det er fortsatt 
litt uklart om dette skyldes dårlig kvalitet/
bruksanvisning, eller udugelig montør i 
Fjellsportgruppa. Uansett, ”man tager hva 
man haver” og to defekte kanotriller ble til 
én funksjonell. Med sol fra skyfri himmel 
og god sommertemperatur på hele turen, 
så var det flere som falt for fristelsen til å 
ta et bad. Fisk ble det også, og kokken sto 
for stekt ørret til lunsj. Dette var en helt 
fantastisk padletur som kan anbefales på 
det sterkeste – ca. 30 km padling og 2,5 km 
over land.
 På sensommeren og utover høsten 
er det også utrolig fint å ferdes i fjellhei-
men, 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), 
det har også blitt arrangert sommertur til 
Bødalsseter innerst i Bødalen ved Loen. 
Her ble det blant annet en fin tur opp til det 
kjente Skålatårnet på 1843 moh – og like 
mange høydemeter! 
 Dersom du tror Fjellsportgruppa kan 
være noe for deg, så kom gjerne på et av 
våre medlemsmøter. 

For mer informasjon om Fjell-
sportgruppa og informasjon om 
kommende turer, se Fjellsport-
gruppa sine websider på www.
dntfjellsport.no/arendal.

Av Frode Gorseth
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Leder Siv-Lene

Mye vær på Stavskar

Til Folgefonna



  Det er ingen turleder på våre turer, men en turkoordinator som organiserer turen og sørger 
  for bl.a. transport og innkjøp av fellesproviant. Turkoordinatoren har ikke noe overordnet 
  ansvar for turdeltakerne. Enhver turdeltaker er med på eget ansvar.

 24.-25. januar:  Skitur Hovden - Tjørnbrotbu - Hovden 
  Vi kjører til Hovden på lørdagmorgen, og går inn til hytta og lager en bedre middag. Vi satser 
  på en tur til Kvannfjellet (1537 moh) på søndag, før vi setter kursen ned mot Hovden igjen. 

 6.-8. mars (?): Skitur Birtedalen - Granbustøyl - Nutevasshytta - Birtedalen 
  Vi kjører til Birtedalen og går opp til Granbustøyl på fredagskvelden. Lørdag går turen videre 
  til Nutevasshytta. Tilbake til Birtedalen på søndag.
  Påmelding til Rune Solhøi innen 2. mars: solhoi@start.no, tlf. 975 59 331.

 24.-26. april: Skitur Haukeliseter - Bjåen - Tjørnbrotbu - Hovden 
  Vi kjører til Haukeliseter fredag ettermiddag, hvor vi overnatter til lørdag. Deretter går turen 
  til Bjåen og Tjørnbrotbu, alternativt til Holmavatn og Sloaros. Retur til Hovden på søndag.
  Påmelding til Dagfinn Hjemås innen 20. april: d-hjema@online.no, tlf. 913 87 144.
  
 5.-7. juni:  Padletur 
  Padletur i sørlandsområdet. Sted er foreløpig ikke fastsatt, men det kommer mer info senere. 
  Bindende påmelding til Einar Lieng innen 28. mai: einlieng@broadpark.no, tlf. 994 26 114.

 4.-9. august: BaseCamp 2009 - Rondane 
  Vi etablerer basecamp ved Leirvassbu i Jotunheimen som utgangspunkt for dagsturer 
  til topper og/eller isbreer i området. Det vil være mulig å ta det rolig for de som ønsker det, 
  og for de toppfrelste er det mulig å få med seg mange fine topper.
  Påmelding til Arne Thorstensen innen 22. juni: ar_neth@hotmail.com, tlf. 901 36 073.

 11.-13. sept.: Berdalsbu - Sæbyggjenuten 
  Vi kjører til Berdalen og går opp til Berdalsbu på fredag ettermiddag. På lørdag blir det dags--
  tur til Aust-Agders høyeste topp, Sæbyggjenuten (1507 moh). Vi går tilbake til Berdalsbu 
  og spiser en bedre middag. På søndag blir det en kort tur tilbake til Birtedalen.
  Påmelding til Jostein Aalvik innen 8. september: jostein.aalvik@gmail.com, tlf. 900 68 470.

 17. / 18. sept:  Dagstur til Trogfjell i Åmli 
  Vi forsøker oss på den nye “Via Ferrata”. Se hhtp://www.snuamli.no/?artID=247&navB=1.
  Påmelding til Einar Lieng innen 13. oktober: einlieng@broadpark.no, tlf. 994 26 114.

 7. / 8. nov.: Sosial dagstur i nærområdet 
  Hvor? Det får bli en overraskelse!
  Påmelding til Frode Gorseth innen 4. nov.: frode.gorseth@gmail.com, tlf. 412 13 184.

  ANDRE TURER 
  DNT fjellsport Arendal og “Tustelauget” vil i tillegg arrangere diverse dagsturer i løpet av året.  
  Disse vil bli annonsert på nettsiden vår: 
  hhtp://www.dnt-fjellsport.no/arendal, samt i nyhetsbrevene som distribueres via epost.

FJELLSPORTGRUPPA
TURPROGRAM 2009
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DNT fjellsport Arendal

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

Folderen er oppdatert 12. juni 2009

Hvem er vi
DNT fjellsport Arendal, eller Fjellsportgruppa 
som den heter på folkemunne, er en 
undergruppe av Arendal og Oppland 
Turistforening (AOT). 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, 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.

Organisering & Ansvar
Det er ingen turleder på våre turer, men en 
turkoordinator som organiserer turen og sørger 
for bl.a. transport og innkjøp av fellesproviant. 
Turkoordinatoren har ikke noe overordnet 
ansvar for turdeltakerne – enhver turdeltaker er
med på eget ansvar.

Velkommen på tur!

Turer høsten 2008

August: BaseCamp 2008
Årets basecamp ble lagt til Leirvassbu i 
Jotunheimen, hvor vi fikk med oss 10-12 2000-
meterstopper – bl.a. Kyrkja, Stetind, 
Langvasshø, Visbretind, Vestre, Store og de to 
midtre Tverbottinder, Veslebjørn og Storebjørn. 
Været kunne vært noe bedre – det ble mye 
tåke.

Kyrkja, 2.032 moh.

September: Ryfylke
Lørdag gikk turen fra Hunnedalen til Langavatn 
via Sandvatn og Strålausfjellet. På søndag turen
videre mot Blåfjellenden og tilbake til 
Hunnedalen.

Oktober: Bleshelleren i Forland
Dagstur til området rundt Bleshelleren ved 
Frolands Verk. Her ble det rapellering og bålkos.

November: Rossefjellet i Grimstad
Turleder lovte Grimstads flotteste utsikt i godt 
vær, og det ble det sannelig også!

http://www.dntfjellsport.no/arendal/list.php
http://www.dnt-fjellsport.no/arendal


Turprogram 2009

Årsmøte tirsdag 13. januar kl. 19:00
Årsmøtet holdes på Sjøloftet i Arendal. Etter 
tradisjonelt årsmøte spleiser vi på pizza. 
Henning Solheim forteller fra sin tur til 
Kathmandu, Annapurna Basecamp, samt litt fra 
Tungestølen. Alle er hjertelig velkommen!

Skitur Hovden-Tjørnbrotbu-Hovden 
24.-25. januar
Vi kjører til Hovden på lørdag morgen, og går 
inn til hytta og lager en bedre middag. Vi satser
på en tur til Kvannfjellet (1.537 moh) på 
søndag, før vi setter kursen ned mot Hovden 
igjen. Påmelding til innen 21. januar: 
Geir Køien: geir.koien@uia.no, tlf: 907 52 914,
Siv-Lene Gangenes Skar: s-g-skar@online.no, 
tlf: 918 44 293.

Skitur Birtedalen-Granbustøyl-
Nutevasshytta-Birtedalen 
6.-8. mars
Vi kjører til Birtedalen og går opp til 
Granbustøyl på fredagskvelden. Lørdag går 
turen videre til Nutevasshytta. Tilbake til 
Birtedalen på søndag.
Påmelding til Rune Solhøi innen 2. mars:
solhoi@start.no, tlf: 975 59 331.

Skitur Haukeliseter-Bjåen-
Tjørnbrotbu-Hovden 24.-26. april
Vi kjører til Haukeliseter fredag ettermiddag, 
hvor vi overnatter til lørdag. Derfra går turen til 
Bjåen og Tjørnbrotbu, alternativt til Holmavatn 
og Sloaros. Retur til Hovden på søndag. 
Påmelding til Dagfinn Hjemås innen 20. april:
d-hjema@online.no, tlf: 913 87 144.

Padletur 5.-7. juni (?)
Padletur i Sørlandsområdet. Sted er foreløpig 
ikke fastsatt, men det kommer mer info etter 
hvert.
Bindende påmelding til Einar Lieng innen 28. mai
einlieng@broadpark.no, tlf: 994 26 114.

Medlemsmøte tirs. 16. juni kl 19:00
Vi møtes på Sjøloftet hvor vi får informasjon og 
kan stille spørsmål om sommerturen, som i år 
går til Rondane. Vi spiser pizza mens vi ser 
bilder fra tidligere turer.

BaseCamp 2009: Rondane
4.-9. august
Vi etablerer basecamp som utgangspunkt for 
dagsturer til topper i området. Det vil være 
mulig å ta det rolig for de som ønsker det, og 
for de toppfrelste er det mulig å få med seg 
mange fine topper. 
Påmelding til Arne Thorstensen innen 22. juni. 
ar_neth@hotmail.com, tlf: 901 36 073.
 

Rondeslottet (2.178 moh)

Berdalsbu-Sæbyggjenuten
11.-13. september
Vi kjører til Berdalen og går opp til Berdalsbu på
fredag ettermiddag. På lørdag blir det dagstur til
Aust-Agders høyetes topp: Sæbyggjenuten 
(1.507 moh). Vi går tilbake til Berdalsbu og 
spiser en bedre middag. På søndag blir den en 
kort tur tilbake til Berdalen.
Påmelding til Jostein Aalvik innen 8. september:
jostein.aalvik@gmail.com, tlf: 900 68 470.

Dagstur til Trogfjell i Åmli
17. eller 18. oktober
Vi forsøker oss på den nye ”Via Ferrata”. Se 
http://www.snuamli.no/?artID=247&navB=1.
Påmelding til Einar Lieng innen 13. oktober:
einlieng@broadpark.no, tlf: 994 26 114.

”Ut i det blå”
7. eller 8. november
Sosial dagstur i nærområdet. 
Hvor? Det får bli en overraskelse 
Påmelding til Frode Gorseth innen 4. november.
Frode.gorseth@gmail.com, tlf: 412 13 184.

Andre turer
DNT fjellsport Arendal og ”Tustelauget” vil i 
tillegg arrangere diverse 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.

http://www.dnt-fjellsport.no/arendal
mailto:Frode.gorseth@gmail.com
mailto:einlieng@broadpark.no
http://www.snuamli.no/?artID=247&navB=1
mailto:jostein.aalvik@gmail.com
mailto:ar_neth@hotmail.com
mailto:einlieng@broadpark.no
mailto:d-hjema@online.no
mailto:solhoi@start.no
mailto:s-g-skar@online.no
mailto:geir.koien@uia.no


DNT fjellsport Arendal

Årets turer i bilder



Skitur:Tjørnbrotbu

24.-25.januar

6deltagere



Tjørnbrotbu24.-25.januar



Tjørnbrotbu24.-25.januar



Tjørnbrotbu24.-25.januar



Tjørnbrotbu24.-25.januar



Tjørnbrotbu24.-25.januar



Tjørnbrotbu24.-25.januar



Tjørnbrotbu24.-25.januar



Tjørnbrotbu24.-25.januar



Tjørnbrotbu24.-25.januar



Skitur: Birtedalen

6.-8. mars

5deltagere



Birtedalen 6-8. mars



Birtedalen 6-8. mars



Birtedalen 6-8. mars



Skitur 15.-17. februar



Birtedalen 6-8. mars



Birtedalen 6-8. mars



Birtedalen 6-8. mars



Birtedalen 6-8. mars



Skitur:

Haukeliseter-Bjåen-Tjørnbrotbu-Hoden

24-26. april





Paletur

5.-7.juni





The End

PS: HvisDUogså vil være med på
et bilde, så må du bli med på tur!

Neste tur går tilRondane 4.-9.august



2010



Base Camp 2010

Rondane
10.-15. august

DNT fjellsport Arendal



Turprogram



Dag 1 (tirsdag): Grimstad - Hafjell 

• Grimstad – Hafjell (48 mil / 8 t)
• Avreise fra Harebakken bussterminal 
kl. 16:30 presis

(minibuss eller privatbiler)
• Ankomst Hafjell kl. 24:00
• Overnatting på Telenor-hytte eller 
annet alternativ



Dag 2 (onsdag): Hafjell – Rondvassbu

• Avreise fra Hafjell kl. 09:00
• Kjører E6 til Otta (11 mil / 2t)
• På Otta tar vi av E6 til Mysuseter
• På Mysuseter kjører vi på bomveg til

Tjønnbakken og videre til Spranget
• Herfra er det 6 km grusveg inn til Rondvassbu

• Med mye utstyr anbefaler vi sykkel
• Det er mulig å leie sykkel til kr 100 per vei
• Det tar ca. 1,5 t å gå

• Vi setter opp leiren ved Rondvassbu
• Ca. kr 50 per pers per døgn – tilgang til WC/dusj



Dag 2 (onsdag): Hafjell - Rondvassbu

Bilvei: Oransje - Sykkelvei: Lilla (6 km)



Dag 2 (onsdag): Rondvassbu



Dag 2 (onsdag): Rondvassbu



Dag 2 (onsdag): Storronden

• Etter at leiren er etablert blir det topptur
• Storronden: 2138 moh
• Rondanes nest høyeste topp
• 4 t opp / 2 ½ t ned (5 km en vei)
• Turkart: Rondane Nord i 1:50.000

Storronden med Rondvassbu i forgrunnen



Dag 2 (onsdag): Storronden

Turbeskrivelse:

Utsatt rute i dårlig vær og sterk vind. Topptur til dels i ur. 
Bratt opp bak Rondvassbu forbi stiskillet til Rondslottet –
Storronden (her tar stien til Storronden av til høyre mot 
eggen nordøstover, merket men noe utydelig sti). Videre i 
slakere stigning, seinere bratt opp skråninger med ur og 
terrasser. Vidt utsyn fra toppen, som er Rondanes nest 
høyeste, 2138 moh. Like øst for varden er det et høyt 
loddrett stup. Vær varsom med å gå langs stupkanten, det 
kan være løse heller her! Med lett topptursekk bruker man 
kortere tid enn oppgitt.



Dag 2 (onsdag): Storronden

Storronden sett fra Rondeslottet



Dag 3 (torsdag): Rondeslottet

• Rondeslottet: 2178 moh
• Rondanes høyeste topp
• 7 t tur-retur
• Turen går via Vinjeronden: 2044 moh
• Turkart: Rondane Nord i 1:50.000

Toppen av Rondeslottet



Dag 3 (torsdag): Rondeslottet

Turbeskrivelse:

Rondanes høyeste topp gir et flott rundskue over 
Rondanemassivet. Toppen er relativt lett tilgjengelig for de 
fleste fra Rondvassbu.
Følg merket sti fra Rondvassbu, oppover mot Rondholet. 
Fortsett inn i Rondholet ved stidelet til Storronden. Ved bandet 
mellom Rondholet og Storbotn, innerst i Rondholet, dreier stien 
nordover og følger eggen oppover til toppen av Vinjeronden
(2044 moh.). Her er det bratt med mye løs stein. Du kommer så
til toppen av Vinjeronden. Fra Vinjeronden går du bratt ned i et 
skar for så å gå bratt opp igjen og følger eggen mellom Storbotn 
og Styggebotn videre opp til Storronden. Eggen er fin å gå på, 
men vær varsom på kantene. Her er det mye løs stein. Retur 
samme vei. Turen tar ca. 7 timer tur-retur Rondvassbu.



Dag 3 (torsdag): Rondeslottet

Utsikt fra Rondeslottet mot Vinjeronden



Dag 3 (torsdag): Rondeslottet

Vinjeronden og Rondeslottet



Dag 4 (fredag): Storsmeden

• Storsmeden: 2016 moh
• Majestetisk utsikt både fra toppen og på vei opp
• 5-6 timer tur-retur
• Alternativ retur via Smedbandet og Veslesmeden 
• Turkart: Rondane Nord i 1:50.000

Toppen av Rondeslottet



Dag 4 (fredag): Storsmeden

Turbeskrivelse:

Storsmeden er ikke blant de letttest tilgjengelige toppene i Rondane, 
men utsikten både på vei opp og vel oppe på toppen er majestetisk. 
Turen er krevende og følger ikke merket rute og bør kun gås av fjellvante 
folk. 
Fra Rondvassbu går du inn Kaldbekkbotn til Langholbandet. Deretter går 
du ryggen østover til toppen. Her er det mye løs stein, stedvis bratt og 
noen knauser som må klyves. Retur samme vei. Tur-retur Rondvassbu
tar ca. 5-6 timer. 
Vel fremme på toppen av Storsmeden kan du som en forlengelse av 
turen følge eggen (Smedbandet) østtover fra Storsmeden mot 
Veslesmeden (2015 moh.). Merk at denne traversen er en litt mer 
krevende tur med luftige partier, spesielt nedstigningen til skaret fra 
Storesmeden. Se opp for mye løs stein på denne nedstigningen.Turen er 
imidlertid et fint alternativ hvis du har fjellerfaring, men bør kun gåes i 
fint vær med god sikt. Fra Veslesmeden kan du følge merket rute tilbake 
til Rondvassbu.



Dag 4 (fredag): Storsmeden 

Storsmeden



Dag 4 (fredag): Veslesmeden

Veslesmeden



Dag 4 (fredag): Veslesmeden

Veslesmeden



Dag 5 (lørdag): Ljosåbelgen

• Ljosåbelgen: 1948 moh
• Turkart: Rondane Nord i 1:50.000



Dag 5 (lørdag): Ljosåbelgen

Turbeskrivelse (vinterrute):

Ljosåbelgen er Rondanes mest klassiske skitopp og ligger 
en fin dagstur fra Rondvassbu. 

Den karakteristske formen har gjort at Ljosåbelgen også
kalles Sukkertoppen. 

Opp: Fra Rondvassbu følger du skiløypa mot Peer Gynt-
hytta og tar av ved Ljosåbotten. Gå opp i skaret mellom 
Ljosåbelgen og Smiubelgen. 

Ned: Nedkjøringen går ned i Ljosåbotten og følger derfra 
den samme veien som oppstigningen.



Dag 5 (lørdag): Ljosåbelgen

Ljosåbelgen i bakgrunnen



Kart over området 



Alternative turer



Alternative turer i området

• Alternativ 1:
• Båttur over Rondvatnet (kr 100 per pers.) 
• Gå tilbake til Rondvassbu: 2 t

• Alternativ 2:
• Rondvassbu – Bjørnhollia – Rondvassbu
• 4 t hver vei

• Alternativ 3:
• Rondvassbu – Per Gynt hytta – Rondvassbu
• 10 km hver vei

• Alternativ 4:
• Svartnuten (1840 moh)



Mer informasjon

• For mer informasjon ta kontakt med:
• Dagfinn Hjemås:

E-post: d-hjema@online.no
Mobil: 91 38 71 44

• Frode Gorseth: 
Mobil: 41 21 31 84
E-post: frode.gorseth@utelsystems.com

• Følg med på www.dnt-fjellsport.no/arendal

• Kart fra ut.no

• Turbeskrivelser fra DNT



Påmelding



Påmelding

• Påmeldingsfrist: 21. juni (medlemsmøte)
• Bindende påmelding ved innbetaling av

kr 500 til konto 2801.18.49727 tilhørende                               
Fjellsportgruppa
• Max antall deltagere: 16

• Påmelding: På AAT’s hjemmeside, bruk ’Meld 
på knappen’



Utstyr



Fellesutstyr

• Lavvo(er)
• Primuser
• Kokekar
• Vannkanne
• Oppvaskkost, oppvaskmiddel og kopphandkle
• Ingredienser til fellesmiddager
• Ved?
• …



Privat utstyr
• Sykkel ?
• Sovepose
• Liggeunderlag
• Godt med klær – også varme klær til toppturer

og kvelder i leiren
• Campingstol
• Primus m/kokekar
• Hodelykt
• Dagstursekk
• Turstaver
• Mat til alle måltider unntatt middag
• Drikke til alle måltider
• Kart, kompass, GPS (hvis du har)
• Se DNT sin utstyrsliste



Velkommen på tur!



DNT fjellsport Arendal 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
Folderen er oppdatert 22. januar 2010 

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 2009 
 
September: Sæbyggjenuten 
Årets høsttur gitt til Aust-Agders høyeste topp 
Sæbyggjenuten på 1507 moh. Toppen ligger 
vest for Berdalsbu helt på grensen mot 
Telemark. I klarvær er det utsikt til 
Gaustatoppen, men denne gangen hadde vi mer 
enn nok med å holde oss oppreist på toppen – 
mye vind og tåke. 
 

 
På toppen av Sæbuggjenuten (1507 moh) 

 
Oktober: Via Ferrata i Trogfjell 
Åmli videregående skole har etablert ei 
spennende klatrerute, Via Ferrata, rett opp den 
bratte veggen i Trogfjell. Via Ferrata-ruta går 
fra Timmeråsen og rett opp fjellveggen til 
Fløyen på toppen av Trogfjell. Ruta hever deg 
200 høydemeter og har ca 300 trinn som er 
bolta fast i fjellveggen. 
 
 
November: Dobbedalsheia i 
Grimstad 
Grimstads høyeste topp på hele 361 moh. 



Turprogram 2010 
 
 

Årsmøte tirsdag 12. januar kl. 19:00 
Årsmøtet holdes på Sjøboden i Arendal. Etter 
tradisjonelt årsmøte spanderer vi pizza. 
Nestleder og turansvarlig Tom Jacobsen i 
Arendal Kajakklubb forteller om kajakklubben. 
Alle er hjertelig velkommen! 
 
 
Skitur: Hovden-Tjørnbrotbu-Hovden  
23.-24. januar 
Vi kjører til Hovden på lørdag morgen, og går 
inn til hytta og lager en bedre middag. Vi satser 
på en tur til Kvannfjellet (1.537 moh) på 
søndag, før vi setter kursen ned mot Hovden 
igjen.  
Påmelding til innen 20. januar.  
 
 
Skitur: Haukeliseter-Sandfloegga-
Middalsbu-Haukeliseter  
19.-21. mars 
Turen går fra Haukeliseter og om vær og føre 
står oss bi over selve Sandfloegga (1721 moh). 
Dette er den høyeste toppen på Hardangervidda 
hvor en ser store deler av Hardangervidda, 
inkluderte Hårteigen, og på en god dag 
Gaustadtoppen og Hardangerjøkulen. 
Folgefonna er det selvsagt også mulig å se. 
Totalt er turen over til Middalsbu på rundt 25 
kilometer og noen høydemetere blir det, men i 
mars er ofte føret bra. Det er en forholdsvis 
kort tur fra Sandfloegga og ned til Middalsbu. 
Returen er kortere, men fortsatt en noen 
kilometere. Vi følger mer eller mindre 
sommerløypa fra Middalsbu tilbake til 
Haukeliseter. 
Påmelding innen 12. mars. 

Sykkeltur: På Ville Vegårs Veier 
søndag 6. juni (Tustelauget) 
Vi møtes på Harebakken busstasjon i Arendal og 
kjører opp til Vegårshei stasjon. Vi sykler 
sørvestover mot Espeland, videre mot 
Vestfjorden og nordover mot Nordfjorden. Så 
krysser vi over mot Sørfjorden og følger veien 
tilbake til Myra (og bilene). Lengden på turen 
blir rundt 3-4 mil på delvis grusvei, men mest 
på asfalt. Påmelding innen 30. mai. 
 
 
Medlemsmøte tirs. 15. juni kl 19:00 
Vi møtes på Sjøboden i Arendal hvor vi får 
informasjon og kan stille spørsmål om 
sommerturen, som i år går til Rondane. Vi 
spiser pizza mens vi ser bilder fra tidligere 
turer. 
 
 
Sommertur 2010: Rondane 
10.-15. august 
Vi etablerer basecamp som utgangspunkt for 
dagsturer til topper i området. Det vil være 
mulig å ta det rolig for de som ønsker det, og 
for de toppfrelste er det mulig å få med seg 
mange fine topper.  
 

  
Rondeslottet (2.178 moh) 

Padletur 28.-29. august 
Vi tar opp igjen suksessen fra tidligere år – 
padletur i samarbeid med Arendal Kajakklubb!  
Påmelding innen 20. august. 
 
 
Høsttur til Skrimfjella  
24.-26. september 
Vi tar sikte på å utforske noen nye turområder – 
denne gangen til Skrimfjella sør for Kongsberg. 
Påmelding innen 17. september. 
 
 
”Ut i det blå” 
29.-30. oktober 
Sosial tur i nærområdet.  
Hvor? Det får bli en overraskelse ☺ 
Påmelding innen 22. oktober.  
 
 
Andre turer 
DNT fjellsport Arendal og ”Tustelauget” vil i 
tillegg arrangere diverse 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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Aust-Agder  Turistforening
Austheiene 2011

Ny kystledshytte: 

Lyngør fyr
 Les mer på side 26

Hengeltjørnloftet
Side 33



  Det er ingen turleder på våre turer, men en turkoordinator som organiserer turen og sørger 
  for bl.a. transport og innkjøp av fellesproviant. Turkoordinatoren har ikke noe overordnet 
  ansvar for turdeltakerne. Enhver turdeltaker er med på eget ansvar. Aldersgrense 18 år.
  Påmelding: AOT-kontoret, e-post: aot@turistforeningen.no, tlf.: 37 02 32 14. 

 6. februar:  Skitur. Kom deg ut dagen på Øynaheia 
  Vi tar skidag på Øynaheia. Vi deltar litt på DNTs “Kom deg ut dagen”. Vi arrangerer prøving
  av de nye skredsøkerne som AAT har kjøpt. Søkestenger kan også prøves
  Fremmøte P-plass ved Øynastua kl 10:00. Ingen påmelding. 

 26.-27. februar: Skitur Hillestad - Grunnetjønnsbu 
  Turen går fra starten på skiløypa på Hillestadheia til Grunnetjønnsbu.

 18.-20. mars: Vestheiene i Setesdal 
  Skitur fra Berg i Valle. Første overnatting på Stavskarhytta. Lørdag videre til Bossbu med over-
  natting på Svartenut..
  
 8.-10. april:  Kitetur Haukeliseter 
  Vi reiser til Haukeliseter og overnatter der. De som ønsker å melde seg på kitekurs gjør dette.
  De som vil prøve på egen hånd gjør det og de som bare vil ta en skitur gjør det. 

 17.-19. juni: Padle- og fjelltur 
  Vi viderefører samarbeidet med Arendal kajakklubb og drar på padle- og fjelltur til Telemark.
  Vi satser på å gå Lårdalsstigen mellom Dalen og Lårdal, padling i øvre del av Telemarks-
  kanalen eller i nordenden av Nisser og/eller Vråvann.
  Påmelding innen 10. juni.

 23.-28. august: Sommertur Sulitjelma (Nordland) 
  Sommerens langtur går til Sulitjelma. Vi flyr fra Kristiansand til Bodø om morgenen 23.8.
  Bil fra Bodø til Sulitjelma, ca 1,5 timers kjøring. Vi ligger på turistforeningens hytter og tar
  dagsturer til både topper og bre.
  Påmelding innen 1. mai..

 4. september:  Sykkeltur i området rundt Tvedestrand 
  Rute: Tvedestrand via Laget og til Fiebåen m/besøk av jettegrytene. Retur mot Hopestranda,
  så mot Nipekilen og i retning Gjeving. Derfra Dybvågsveien (411) via Sagesund og til Tvede-
  strand. Distanse ca 5 mil.
  Påmelding innen 26. august.

 9.-11. sept.: Flørli - Langavatn - Kjerag 
  Vi reiser til Lysefjorden og tar ferga til Flørli. Dagen etter går vi de 4444 trappetrinnene opp
  til toppen og vandrer så videre til Langavatn for overnatting. Derfra over Kjerag søndag.
  Påmelding innen 1. september.

 1.-2. oktober: Høsttur til Mjåvasshytta 
  Vi går fra Gjevden opp til Mjåvasshytta og overnatter der. Går derfra over fjellet ned til Vindil-
  hytta. Det blir en bedre middag på Vindilhytta dersom den er åpen. 
  Påmelding innen 25. september.

FJELLSPORTGRUPPA
TURPROGRAM 2011

51



2012



Aust-Agder  Turistforening
Austheiene 2012



6

DNT
Fjellsport

Arendal

DNT Fjellsport Arendal (fjell-
sportgruppa) er en av under-
gruppene i Aust-Agder Turist-
forening.
Gruppa arrangerer turer sommer og vinter-
stid, på høyfjellet, på ”heiene” og i kystnære 
områder. Deltakerne på arrangementene 
er en sammensatt gruppe, det er store vari-
asjoner i alder, turerfaring og fysisk form. 
Gruppa forsøker å sette opp ett variert 
turprogram slik at vi har noe spennende å 
tilby de fleste fjellsportinteresserte. Vårt 
mål er at deltakerne skal få mange fine tur-
opplevelser sammen med gode turvenner 
og at vi i noen tilfeller kan tøye våre grenser 
innenfor sikre rammer. 

Turene dekker et vidt spekter, - fotturer, 
skiturer, padleturer, hytte-til hytte turer, 
toppturer, klatring og av og til også breturer. 

Tradisjonelt har Fjellsportgruppa arrangert 
helge- / flerdagsturer samt noen dagsturer. 
Nytt av året er det at vi i 2012 vil arrangere 
ukentlige kveldsturer! 

Planen er å dra på fotturer og sykkelturer i 
nærområde. Svært mange av disse tur-

målene er hentet fra Turistforeningens 
flotte turbok ”123 Turer i Aust-Agder, Nisse-
dal og Fyresdal”. Turene er planlagt med 
avreise etter normal arbeidstid slik at det 
ikke skal være nødvendig å ha fri fra arbeid 
for å bli med. 

Fjellsportgruppas turer vil naturligvis vari-
ere en del med tanke på krav til fysisk form. 
I turbeskrivelsen til alle arrangementer gir 
vi en dekkende beskrivelse av turene og 
deltakere må selv vurdere om denne turen 
er noe for dem. Vår erfaring er at det er 
flere som undervurderer enn overvurderer 
sin form... Bli med på en lett eller kort tur 
første gang og heng med på mer etter hvert! 
Deltakerne på Fjellsportgruppas turer er en 
hyggelig og humørfylt gjeng!

Turprogrammet for 2012 består av tre ski-
turer, en kombinert fjell- og padletur, et 4 
dagers basecamp opphold i Jotunheimen 
samt tre fotturer på høsten. I tillegg kom-
mer 11 kveldsturer i perioden 15. mai til 
20. september. Turen til Jotunheimen er 
beskrevet i en egen artikkel i dette bladet.

Hele turprogrammet for 2012 finnes i 
denne utgaven av Austheiene og finnes også 



på gruppas hjemmeside: www.dnt-fjell-
sport.no/arendal. Her finnes også generell 
informasjon samt turreferater for alle turer 
som er gjennomført de siste årene.

Fjoråret startet med to helgeturer på ski, en 
med Grunnetjønnsbu som mål og en helge-
tur med utgangspunkt på Hovden. I juni 
var det tid for den tradisjonelle fellesturen 
med Arendal Kajakklubb. Turen gikk i år til 
Vrådal med padling i Nisser samt fjelltur 
langs Lårdalsstigen. Alle trivelige turer med 
bra deltakelse. 

I august var det tid for årets langtur – Suli-
tjelma i Nordland. Turkoordinator har skre-
vet et flott referat som kan leses på side 18.

På høsten ble det arrangert to helgeturer og 
en dagstur. I september besøkte vi Lyse-
fjorden og Kjerag med den spektakulære 
trappa (4444 trinn) ved  Flørli samt Kjerag-
bolten. I oktober gikk turen til Mjåvasshytta 
i Gjøvdal og i november ble det en dagstur 
til Olandsbu i Froland.

2011 ble et begivenhetsrikt år for Fjellsport-
gruppa, men det er absolutt plass til flere 
deltakere på turene! Vi er spente på respon-
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sen på årets ”nysatsing” som er midtuke-
turene på kveldstid. 

Vi oppfordrer alle turinteres-
serte til å sjekke programmet 
og bli med på en eller flere av 
våre arrangementer i 2012!

Preben T. Nilsen

Lårdalsstigen i juni

Sulitjelma!

Full fart på fjellski
i mars



Fjellsportgruppas sommercamp 2011 hadde 
som mål Sulitjelma i Nordland. Sulitjelma 
ligger ca 90 km rett øst av Bodø mot sven-
skegrensen. Vi hadde blinket oss ut Sulitjel-
ma & Omegn Turistforenings (SOT) hytte 
Ny Sulitjelma fjellstue som utgangspunkt 
for dagsturer i området. Hytta ligger ca 600 
m over havet nord av Sulitjelma tettsted. 
Det er vei helt opp til hytta som er relativ 
ny med innlagt vann og strøm. I perioden 
vi var der pågikk det arbeid på strømnettet 
rundt hytta, men siden vi hadde varslet vår 
adkomst hadde de fått satt opp et aggregat 
som durte og gikk hele perioden vi var der. 
Et + til SOT, da strøm var en dyd av nød-
vendighet på grunn av manglende ved-
fyring.
 
Turen startet for deltagerne (10 i antall) 
grytidlig 23.8 med fly fra Kjevik til Bodø 
med flybytte på Gardermoen. Alle måtte 
vaske søvnen ut av ansiktet ca kl 0400 
den morgenen for å rekke første fly 0620 
fra Kjevik til Oslo. Mange syntes nok det 
var vel tidlig og en hadde valgt å reise opp 
dagen før for å slippe å stå opp så tidlig. 
Tidlig avgang gjorde at vi hadde tid til noe 
turaktivitet senere den dagen. 

Kl 1000 var vi vel framme i Bodø og her 
stod leiebiler og ventet på oss. Været var 
ikke det aller beste ved ankomst Bodø, 
regnbyger i omegn og lavt skydekke. Dette 
passet ikke helt bra for første planlagte tur. 
Målet den dagen var en topptur til Per Karl-
satinden en topp i Børvasstind massivet. 

I håp om at været skulle bedre seg, tok vi 
oss god tid i Bodø by bl.a. med et besøk på 
Bodø & Omegn Turistforening for å hente 
breutstyr som vi hadde leid til en senere 
planlagt bretur. 

Det var meldt lettere skydekke utover da-
gen. Håpet var at det skydekket skulle lette 
slik at vi kunne få fullt utbytte av utsikten 
fra Per Karlsatinden. Etter hvert  bar det 
avgårde mot en parkeringsplass litt syd for 
Saltstraumen på riksvei 17 som er utgang-
spunkt for bestigning av Per Karlsatinden. 
Været var nå tydelig på bedringens vei da 
vi var klar til å starte oppstigingen. Relativ 
bratt oppstiging i skogsterreng i starten, 
men etter hvert kom vi over skoggrensen og 
fikk en flott utsikt mot vest og nordvest, bl. 
a. Bodø. 

Dessverre vil ikke tåka slippe taket slik at 
siste delen av turen gikk i tåke. Med unntak 
av 2 nådde alle sammen toppen 1056 moh. 
Utsikten hadde vært formidabel om vi ikke 
hadde stått omhyllet i tåke, men alle fikk 
behørig registrert seg i boka på toppen og 
forevigende toppbilde ble tatt. Turen opp 
tok ca. 3,5 time.
 
Vel nede (ca 1830) ble kursen satt for Salt-
straumen. Vi hadde plottet ut at den skulle 
være på de sterkeste rundt dette tidspunkt. 
Vi hadde nok bommet litt her, men nå 
hadde solen forbarmet seg over Salten om-
råde, så det ble en fin opplevelse å slappe 
av litt ved Saltstraumen. Dagens middag 
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Årets sommer-
camp 2011 
i regi av AATs
fjellsport-
gruppe

Ny Sulitjelma Fjell-
stue

Foto: Rune Solhøi



ble fortært her, nærmere bestemt på kafe 
Kjelen. Her kunne vi sitte i ro og mak med 
en god middag og samtidig betrakte den 
fine naturen. 

Turen gikk nå videre til Fauske for provian-
tering og deretter videre til Sulitjelma hvor 
vi ankom mellom 2200 – 2230. En lang dag 
var brakt til ende og de fleste var klar for en 
tidlig kveld.  

Dag 2 opprant med sol fra klar himmel. 
Nok en dag med tett program. Avgang fra 
hytta var satt til 0900 og målet var Koke-
dalstinden på ca. 1450 moh. Fra denne har 
man en flott utsikt over fjellmassivet nord 
for Sulitjelma hvor bl. a. Sulitjelma breen 
ligger. Denne dagen fikk vi fantastisk vær. 
Sol fra skyfri himmel hele dagen, fin tem-
peratur og lite vind. Turen startet fra Tverr-
fjellet pumpestasjon og vi fulgte turiststien 
mot Sorjus turisthytte inntil vi nådde elva 
fra Kokedalsbreen. 

Herfra ble elvedeltaet fulgt mot Kokedalen. 
Elva var litt vanskelig å krysse, men alle 
kom seg velberget over, dog med forskjellig 
krysningsstrategi. Tror alle kom over uten 
å bli blaut på beina. Vel over elva startet 
oppstigningen mot Kokedalstinden. Litt 
urete terreng med en god del stein, men 
etter litt strekk i laget nådde etter hvert alle 
toppen ved 14 tiden.  Bildet nedenfor viser 
Kokedalsbreen 400 rett sett rett ned fra 
Kokedalstinden. 
 
Etter litt avslapping på toppen måtte turen 
tilbake planlegges. Vi hadde nemlig avtalt 
guidet grottetur til Svarthammergrotten 
mellom Sulitjelma og Fauske. Oppmøte 
ved oppstigningspunktet til grotta kl. 1800 
og med ca. 40 minutters kjøretid fra hytta 
begynte tiden å bli knapp. Vi bestemte 
oss derfor for å dele oss på tilbaketuren, 4 
stykker tok raskeste vei tilbake til hytta for 
å forberede middag. Målet var at de skulle 
ha middagen klar når resten av oss nådde 
tilbake til hytta. Her ble det en strek i reg-
ningen da det viste seg at noen hadde gravd 
over vanntilførselen til hytta mens vi var på 

tur. Middagstilberedningen gikk derfor ikke 
helt som beregnet, men vi greide å møte 
opp til grottetur kl. 1830. Svarthamme-
grotta er en stor og kjent grotte som bl.a. 
har en innvendig isbre. 

Etter en fin guidet tur i grotten var vi til-
bake til hytta ca kl 2230, altså nok en lang 
dag med innholdsrik program.

På dag 3 stod en rundtur i Rago nasjonal-
park for tur. Rago ligger i Sørfold kommune 
ca. ½ times kjøring nordover fra Fauske. 
Det ble igjen en tidlig start på dagen, men 
er vi på tur så er vi på tur. Etter litt logistikk 
ved inngangen til Rago (returpunktet ligger 
ca. 5 km unna startpunktet) kunne vi starte 
på turen. Rundturen anslått til mellom 6 
og 7 timer, men ble 1 ½ time lengre. Første 
halvdel av turen gikk i opp elvedalen som 
Storskogelva danner. Stien gikk i delvis van-
skelig skogsterreng, men stien var forbedret 
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Toppen av Per 
Karlsatinden er 
nådd.

Klar ved inngangen
til grotten.
Foto:  Rune Solhøi



med utlegging av planker på myrer, stiger 
og bruer. 
 
Etter ca. 2,5 timer nådde vi Storskoghytta 
som var vendepunktet for turen.  Fra hytta 
dreide stien mot øst opp mot en fjellrygg 
som skulle følges tilbake mot utgangspunk-
tet for turen. Både terrenget og lengden på 
tilbaketuren ble nok litt lengre enn antatt. 
I starten av turen hadde vi fint vær, men nå 
fikk vi litt duskregn.  
 
Etter en tur i variert terreng var alle slitne 
den siste del av turen. Det var derfor godt å 
komme fram til bilene på kvelden. 

Dag 4. Denne dag stod tur til Saulo toppen 
på programmet. Nå begynte enkelte å føle 
behov for en hviledag, delvis på grunn av 
diverse fysiske plager eller bare behov for 
å slappe av en dag. Vi ble derfor bare 4 
stykker som ble med på denne turen, resten 
ble igjen i hytta for å ta en hviledag. De 
kvinnelige deltagere tok seg en handletur til 
Fauske. 

For å nå Saulo som er en topp på grensen 
mellom Sverige og Norge på vel 1700 meter 
måtte vi kjøre ca. 40 minutter til det sydlige 
fjellområdet i Sulitjelma. Utgangspunktet 
for turen var SOT’s  Coarvihytta. Her ble 
bilen parkert og kursen ble satt mot Saulo 
via turistforeningens rute til Mavas i Sve-
rige. Den første delen av turen gikk i fint 
og lett turterreng på oppgått sti. Etter vel 
1 ½ times gange tok vi av fra den merkede 
løypa og satte kursen direkte mot Saulo. Vi 
fulgte noen fine elveleier oppover mot foten 
av toppen. Turen var rimelig lang og det ble 
etter hvert klart at ikke alle ville prøve seg 
på toppstøtet, men at målet for alle var å få 
satt foten på svensk jord. 
 
Kursen ble derfor satt mot grenserøys 236. 
Litt moltebær kunne nytes underveis. 
Grenserøysen ble nådd og her delte vi oss 
i 2 team.  2 satte kursen tilbake mot bilen, 
mens 2 ville se om det var mulig å nå top-
pen. Det viste seg snart  at sikten opp mot 
toppen bare ble verre og verre etterhvert 
som vi kom høyere og på 1260 meter måtte 
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Alle vel oppe
på Kokedalstinden

Foto: Rune Solhøi



vi kaste inn håndkleet og erkjenne at vi ikke 
ville nå toppen. Mens vi returnerte mot 
bilen lettet skydekket mer og mer og etter 
hvert lå Saulo badet i sol. Uansett, vi var 
fornøyd med turen.  Selv uten at vi nådde 
toppen tok turen ca. 8 1/2 time.
 
Dag 5, bretur til Sulitjelma breens brefall 
mot sør.  Dette målet hadde vi kommet 
fram til var det mest aktuelle etter å ha 
vurdert Kokedalsbreen som et alternativ. 
Vi var 6 stykker + brefører som startet 
tidlig på turen inn mot brefallet og etter 
ca. 2 1/2 timers gange i delvis uret terreng 
var vi framme. Her ble overraskelsen stor 
da det viste seg at breen hadde trukket seg 
betraktelig tilbake i forhold til forrige gang 
vår brefører hadde vært der. Nedre del av 
brefallet var i tillegg sterkt tilgriset av stein 
og sand. 

Etter at alt sikkerhetsutstyr var sjekket og 
korrekt festet på den enkelte startet vi å gå 
opp brefallet på høyre side. Vi gikk opp mot 
en fjellskrent som hadde kommet fram i 
dagen og fikk tatt en kikk ned i kløften som 
var dannet mellom brefallet og fjellsiden.  
Vi returnerte så ned mot foten av brefal-
let. Enkelte følte seg ikke trygg og ønsket å 
kople seg av taulaget. 

Det endte opp med at 2 personer + brefører 
ville prøve å gå opp hovedbrefallet. Brefallet 
her var meget bratt. Etter ca 2 timers kla-
tring kom de 3 opp til brekanten. Her var 
bresprekkene så store at det ikke var mulig 
å komme videre. 

De andre som ikke ble med opp brefallet 
benyttet en del av tiden nede i brefallet til å 
bli kjent med brevandring.

Dag 6, siste dag og klar for hjemtur. Det var 
ikke noe ønske om fjellaktivitet den dagen. 
Da fristet det mer med spa og boblebad i 
det nye badelandet i Bodø. Etter frokost 
og rengjøring av hytta gikk derfor turen 
til Bodø’s badeland. Her fikk alle seg en 
velfortjent badeopplevelse.
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Flyet gikk kl 1905 fra Bodø og kl 2240 var 
alle vel framme på Kjevik. 

Årets camp var vel til ende. 
Takk for en hyggelig uke med vari-
ert program!

 

Fjellryggen som vi 
fulgte på returen
med brua over 
Litlerifossen.

Vel fremme ved
grenserøys 236.
Foto:  Rune Solhøi
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Årets sommertur går til Fondsbu/Eidsbu-
garden vest i Jotunheimen fra 8. til 12. 
august. Fondsbu er en av Turistforeningens 
mest besøkte hytter og ligger i 1060 meters 
høyde i vestre enden av fjellsjøen Bygdin. 
Hytta holder høy standard, har et levende 
miljø og er et populært sted for turglade tu-
rister og er et fint utgangspunkt for fotturer 
til turisthyttene Gjendebu, Torfinnsbu, 
Olavsbu, Skogadalsbøen og Yksendalsbu 
syd for Bygdin som er en av Norges minst 
besøkte hytter.

I sesongen kan man ta M/B Bitihorn til Tor-
finnsbu eller til Bygdisheim som ligger nær 
veien fra Fagernes, Beitostølen over Vald-
resflya til Gjendesheim og Lom. 19. – 20. 
juli arrangeres Vinjerock med et par tusen 
deltakere.

Jotunheimen og Eidsbugarden ligger i 
Aasmund Olavson Vinjes rike og det var 
han som ga Jotunheimen sitt navn. Her 
bygde han i 1868 en av de første hyttene i 
Norge bygd kun for rekreasjon, ”Vinjebui” 
som står der den dag i dag og kan besøkes 
på en kort fottur fra Fondsbu. Vinje ble kalt 
Jotunheimens første ”landnaamsmann og 
odelsmann”. Det er sagt om Vinje at ”ingen 
Norsk skald hev lagt so mykje av høgfjellet 
inn under diktingi si som han”.

Vår basecamp vil ligge i grei avstand fra 
Fondsbu og vi slår opp både egne telt og en 
eller to felles lavvoer og bruker leiren som 
utgangspunkt for både toppturer og andre 
aktiviteter. 

SOMMERTUR TIL FONDSBU/
EIDSBUGARDEN 2012

Vi slår leir ved elva i gangavstand fra hytta 
og vil kunne benytte toalett og dusjfasi-
liteter der. 

Transport
Avhengig av antall påmeldte vil vi enten leie 
en minibuss eller benytte privatbiler. For å 
utnytte tiden best mulig drar vi fra Hare-
bakken ved Arendal onsdag 8. august kl 16 
og regner ved å være framme ved Fondsbu 
ca kl 23. Turen går til Drammen, Hønefoss, 
Fagernes til Tyinkrysset og så de siste 2 
milene inn til Eidsbugarden. En tur på 480 
km som uten pauser tar noe over 6.5 time.
For å slippe oppsetting av telt osv i mørket 
tar vi første overnatting på Fondsbu, med 
frokost koster dette kr 235/300 avhengig 
om man er medlem i DNT eller ikke. Litt 
avhengig av været torsdag kan vi så enten 
velge å dra på tur rett etter frokost eller 
gjøre klar leiren og så starte dagens tur noe 
senere.
 Retur søndag 12. august med forventet 
ankomst Arendal på kvelden.

Påmelding
Denne sender du pr. e-post til aat@turist-
foreningen.no med kopi til jostein.aalvik@
gmail.com samtidig som du innbetaler kr 
500,- i påmeldingsgebyr til Fjellsportgrup-
pas konto 2801 18 49727 og påmeldings-
fristen er satt til 15. juli. Dersom du skulle 
velge å trekke deg innen 1. august får du 
gebyret refundert. Noen velger kanskje å 
dra på egenhånd tidligere på dagen eller 
kombinere turen med annen ferie så det 
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hadde vært fint om du informerer oss om 
slike ting. Samtidig er det greit å vite om 
du har anledning til å stille med bil om vi 
skulle bli for få til å benytte minibuss, om 
du tar med eget telt, har spesielle turønsker, 
diett eller andre ting det kan være greit å 
vite for at turen skal bli best mulig.

Hva koster turen
Vi satser på selvkostprinsippet og da blir 
kostnad til fellesmiddagene, reiseutgifter 
(leie av minibuss, drivstoff, bompenger, 
parkering) og overnatting på Fondsbu første 
natt avhengig av deltakerantall med 8 del-
takere ca. kr 2.100 og med 12 deltakere ca 
kr 1.700. Leie av fører over Urdanosbreen 
til Urdanostind vil i tillegg koste kr 800 pr 
person (se informasjon under).
Leie av teltplass er gratis og dusjene har 
myntinnkast.
      
Mat
Maten er en viktig del av turopplevelsen og 
som nevnt satser vi på selvhusholdning der 
den enkelte tar med seg det som trengs til 
frokost og lunch. Vi tilbereder felles mid-
dag om kvelden og vil fordele ansvaret for 
tilbereding av denne mellom turdeltakerne. 
Dersom du kunne tenke deg å ta ansvar 
for en av disse middagene så si gjerne i 
fra, skulle du også ha menyforslag så enda 
bedre. Dersom du er vegetarianer, skulle ha 
spesielle ønsker, har allergier eller lignende 
er det greit at turleder vet dette på forhånd.

Utstyr du vil trenge på turen
Kokeutstyr/stormkjøkken/bestikk.
Tørrproviant og annen mat/drikke du 
trenger ut over fellesmiddagen.
Klær og utstyr, inkludert varmt og vanntett 
tøy som votter, lue og genser.
Gode fjellstøvler, staver for de som ønsker 
det.
Sovepose, liggeunderlag, telt (om du ønsker 
å sove i enkeltrom).
Campingstol kan være nyttig.
Klatreutstyr/breutstyr om du har.
Felles utstyr (lavvo, middag, gryter, bålved, 
førstehjelpsutstyr, etc) besørges av turleder.
Turkart Jotunheimen og GPS om du har.

Turistforeningens anbefalte pakkeliste 
finner du på http://www.turistforeningen.
no/article.php?ar_id=6746.

Da det kan bli aktuelt å dele opp turene 
etter lengde og vanskelighetsgrad ville 
det være fint om du gir oss beskjed om du 
kunne tenke deg å være turleder på en av 
disse.
 

MULIGE TURER 
OG AKTIVITETER

2000 meter topper med Fondsbu 
som utgangspunkt
Falketind/Stølsnostind (2067/2074) 
Denne turen er en klassiker i denne delen 
av Jotunheimen. I tidligere år var man av-
hengig av fører opp Falkebreen men på 
grunn av avsmelting kan denne turen nå 

Fondsbu

M/B Bitihorn
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greit gås uten. Vi kjører anleggsveien fra 
Tyinholmen til enden av Koldedalsvatnet 
der vi parkerer. Turen går så på vestsiden 
av Falketind til midt på Andrevatnet der 
vi følger bekken opp til Urdanosbreen. Vi 
følger kanten av denne til der stien til topps 
langs østryggen starter.

Avhengig av både turdeltakere og værfor-
hold kan de ambisiøse velge å ta turen langs 
ryggen til Stølsnostind, de som ikke velger 
det alternativet kan ta det rolig på toppen 
og så returnere samme vei som de kom. 
Returen til Koldedalsvannet vil uansett gå 
samme vei som vi kom opp.

Urdanostind (2157) krever brefører, 
enten innen egne rekker eller innleid. 
Starten går også her fra Koldedalen, men vi 
stopper noen hundre meter før snuplassen 
i enden av vannet. Det går merket sti mot 
Uradalsvannet der vi krysser DNT-stien 

mellom Fondsbu og Skogadalsbøen. Herfra 
går vi nordøstover mot tjernet som ligger i 
nedre ende av Urdanosbreen. Her er det på 
med seler og breutstyr og en kort informa-
sjon om bruk av utstyret. Vi følger breen 
opp til vi kommer på nordsiden av toppen 
og følger så ryggen til topps. Returen går 
samme vei men dersom det er ønskelig kan 
man ta en tur bortom Slingsbytind (2026) 
før man starter på breen. Et alternativ 
dersom form og vær tillater det er å krysse 
breen og så klyve opp på Langeskavltind 
(2014) som ligger på østsiden av Urdanos-
breen og så følge ryggen på denne sørover i 
stedet for å følge breen.

Urdanostind har også 2 sørtopper, disse 
kan greit klyves fra sør men ønsker man å 
angripe hovedtoppen så kreves det klatring.
Dersom vi leier fører koster turen 800/
person som inkluderer leie av nødvendig 
sikkerhetsutstyr (sele/hjelm/stegjern/tau).
 
Slettmarkkampen og Slettmark-
piggen (2032/2163) ligger øst for Fonds-
bu og er været fint kan man se dem begge 
fra teltåpningen. Et besøk på disse krever 
også en god dagstur. Her følges stien som 
går mot Gjendebu og Torfinnsbu. Denne 
går langs nordsiden av Bygdin før man 
tar opp på ryggen mot Høystakktjernet og 
videre mot Torfinnsbu til man når Ukse-
dalstjernet der turen går opp på ryggen 
mot Slettmarkkampen. Fra denne blir det 
litt klyving nedover før man fortsetter over 
snøfelt mot Slettmarkpiggen. Returen går 
samme vei ned og igjen har de ambisiøse 
som ønsker 400 ekstra høydemeter mulig-
het til å ta en tur opp på Galdebergtind 
(2075) før de fortsetter tilbake til Eidsbu-
garden. 

 

Overnatting 
på Fondsbu

Fallketind/
Stølsnostind
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Enklere turer dersom været ikke 
tilsier topptur eller om det er 
greit med en rolig dag

Man må ikke nødvendigvis opp på en topp 
over 2000 meter for å få et fint utsyn over 
Jotunheimen da det finnes fine alternativer 
som på langt nær er så krevende:

Besøke Vinjebui, en spasertur på 3 km. I 
1868 fikk Aasmund Olavson Vinje satt opp 
ei hytte ved det gamle Eidsbu standplass. 
Han kalte hytta Eidsbugarden. Senere har 
den blitt hetende Vinjebui. 

Natursti på Tyinholmen, dette er et godt 
alternativ i de dager det ikke er bra turvær 
eller at man simpelthen ikke har lyst til å 
gå noen lengre tur. Oppgavene er tilpasset 
både små og store - traseen går i en liten 
sløyfe overfor Tyinholmen og man kan her 
også oppleve restene av steinbua ved Helles-
bøen som ble benyttet som overnattingsted 
av Boeck, Keilau og Urden i forbindelse 
med førstebestigningen av Falketind i 1820 
- også kjent som Jotunheimens oppdagelse.
      
Tur til Utsikten, 1518 moh, en tur på 2 
timer.

Tur til Skjenegge (Skinneggen) 1607 moh, 
en tur på 3 timer.

Tur langs Bygdin med M/B Bitihorn som 
to ganger daglig går via Torfinnsbu til 
Bygdisheim nær riksveien som går over 
Valdresflya. 

Man kan stige av båten ved Torfinnsbu og 
gå T-merket løype tilbake til Fondsbu, en 
tur på 7 timer.

Med en overnatting på Torfinnsbu kan Øs-
tre Torfinnstind eller den klassiske traver-
sen over Torfinnstindene være et mulig 
mål.

Annet: Dersom du skulle inneha sertifikat 
for minibuss og kunne tenke deg å dele 
på kjøringen ville det være fint om vi fikk 
informasjon om det ved påmelding, det 
samme om du skulle være kvalifisert som 
brefører.

VELKOMMEN TIL SOMMER-
TUR 2012!

Jostein Aalvik, turkoordinator
Tlf: 900 68470 
e-post: jostein.aalvik@gmail.com

Urdanostind 

Slettmarkkampen
og Slettmarkpiggen



 15. mai: Fottur til Grimstads høyeste, Dobbedalsheia (361 moh) - Ca. 3 timer
  Oppmøte Harebakken kl. 17.00 eller Statoil Grimstad kl. 17.15. Turleder: Arne Thorstensen

 23. mai: Fottur/sykkeltur til Jomåsknutene, Froland - Ca. 3-4 timer
  Oppmøte Harebakken kl. 17.00 eller Osedalen kl. 17.15. Turleder: Preben T. Nilsen

 31. mai: Sykkeltur til Fagerhei, Tvedestrand - Ca. 3 timer
  Oppmøte Harebakken kl. 17.00 eller Rutebilstasjonen i Tv.strand  kl. 17.20.
  Turleder: Arne Thorstensen

 12. juni: Fottur til Napen, Tovdal - Ca. 3 timer
  Oppmøte Harebakken kl. 17.00. Turleder: Jostein Aalvik

 20. juni: Fottur til Lillesands høyeste fjell, Hisåsen (235 moh) - Ca. 2 timer
  Oppmøte Harebakken kl. 17.00 eller Statoil Grimstad kl. 17.15. Turleder: Kåre Gundersen

 16. august: Sykkeltur Skiftenes-Vigeland, Grimstad - Ca. 4 timer
  Oppmøte Harebakken kl. 17.00 eller Statoil Grimstad kl. 17.15. Turleder: Dagfinn Hjemås

 21. august: Fottur til Arendals høyeste, Høgsteinsheia (272 moh) - Ca. 2-3 timer
  Oppmøte Harebakken kl. 17.00. Turleder: Arne Thorstensen

 29. august: Fottur til Frolands høyeste fjell, Befjell (658 moh) - Ca. 3 timer
  Oppmøte Harebakken kl. 16.30 eller Osedalen kl. 16.45. Turleder: Preben T. Nilsen

 6. september: Fottur til Blesehelleren-Einerfjell, Froland - Ca. 3 timer
  Oppmøte Harebakken kl. 16.30 eller Osedalen kl. 16.45. Turleder: Kåre Gundersen

 11. september: Fottur til Hasåsen, Søndeled - Ca. 3 timer
  Oppmøte Harebakken kl. 16.30 eller Statoil Fiane kl. 16.45. Turleder: Jostein Aalvik

 20. september: Sykkeltur Vestlandske hovedvei, Grimstad - Ca. 3 timer
  Oppmøte Harebakken kl. 16.30 eller Statoil Grimstad kl. 16.45. 
  Turleder: Arne Thorstensen

FJELLSPORTGRUPPA
MIDTUKETURER  2012
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  Det er ingen turleder på våre turer, men en turkoordinator som organiserer turen og sørger 
  for bl.a. transport og innkjøp av fellesproviant. Turkoordinatoren har ikke noe overordnet 
  ansvar for turdeltakerne. Enhver turdeltaker er med på eget ansvar. Aldersgrense 18 år.
  Påmelding: AOT-kontoret, e-post: aot@turistforeningen.no, tlf.: 37 02 32 14. 

 3.-5.. februar:  Skitur Kleivgrend (Fyresdal) til Hovstøyl, Torsdalsbu eller Nystøyl 
  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. 

 9.-11. mars: Skitur Austheiene nord 
  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.

 25. mars: Skitur Vindilhytta-Granbustøyl 
  Dagstur fra Vindilhytta til Granbustøyl. Vi håper på “påskevær” og en flott dag “på heia”.
  Påmelding innen 20. mars.
  
 15.-17. juni: Padle- og fjelltur 
  Vi viderefører samarbeidet med Arendal kajakklubb og drar i år på padle- og fjelltur i Setes-
  dal 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.

 8.-12. august: Sommertur Jotunheimen basecamp 
  Årets sommertur går til Fondsbu (Eidsbugarden) der vi har basecamp. Det blir toppturer
  til 2000 meter som Falketind og Urdanostind. Også mange fine turalternativer som ikke er
  alt for krevende. Egen turbeskrivelse vil bli utarbeidet.
  Påmelding innen1. august.

 14.-16. sept.:  Fottur Setesdal Vesthei 
  Fottur fra Berg i Valle. Første overnatting på Stavskarhytta. Lørdag videre til Bossbu med over-
  natting 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.

 13.-14. oktober: Høsttur til Grunnetjønnsbu 
  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.

 4. november: “Ut i det blå” 
  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/dags-
  turer i løpet av året.  Disse vil bli annonsert på nettsiden vår www.dnt-fjellsport.no/arendal,
  samt i nyhetsbrevene som distribueres via epost.
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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! 
 

 

 

http://www.dnt-fjellsport.no/arendal
http://www.dnt-fjellsport.no/arendal
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AKTIVITETSKALENDER 2013
BARNAS TURLAG ARENDAL

12.-13. jan. Skitur til Granbustøyl

22. jan. Klatring i Birkenlundhallen

2.-3. febr. Vintertur til Øynaheia

3. febr. Kom Deg Ut-dagen på Øynaheia

5. mars Skitur i nærområdet - Granestua

22.-24. mars Skitur til Hengeltjørnloftet

22.-24. mars Skitur for “store” i Barnas Turlag

27.-28. april Orreleiktur 1 til Mykland

25.-26. mai Fisketur til Store Torungen Fyr

31. mai-2. juni Kano og klatretur til Hengeltjørnloftet

2. juni Grottetur til Olandsbu

1. sept. Kom Deg Ut-dagen på Hove

6.-8. sept. Merdøhelg

21.-22. sept. Høsttur med kano og topptur til Hengel-

 tjørnloftet

8. okt. Klatring i Birkenlundhallen

24. okt. Tur i nærområdet - Boes Utsikt, Hisøy

14. nov. Skogstur i mørket - Eydehavn

17. des. Jul i skogen - Harebakken

BARNAS TURLAG GRIMSTAD

3. febr. Kom Deg Ut-dagen på Øynaheia

17. febr. Skitur til Toplandsheia

13. april Inneklatring i Grimstad, “Eddiken”

28. april Barnebokfestivalen, Dømmesmoen

5. mai Søndagstur til Vorehei

7.-9. juni Førsommertur til turisthytta ved Lyngør fyr

31. aug..-1.sept. Overnattingstur på Marivold

1. sept. Kom Deg Ut-dagen på Marivold

14.-15. sept. Høsttur til Hengeltjørnloftet

19. okt. Inneklatring i Grimstad, “Eddiken”

3. nov. Lommelykttur til Hesnes

13. des. Nissetur på Dømmesmoen

BARNAS TURLAG TVEDESTRAND

27. jan. Familietur til Sandvannshytta

3. febr. Kom Deg Ut-dagen på Langjordet

3. mars Inneklatring i Grimstad

16.-17. mars Skitur til Granbustøyl

14. april Tur til Nordskau på Sandøya

20.-21. april Orreleiktur til Vegårshei

26. mai Fyrdag på Lyngør

16. juni Padletur ved Størdalsvann

1. sept. Kom Deg Ut-dagen på Tjenna

6.-8. sept. Høsttur til Mjåvasshytta

13. okt. Tur til Fantura

10. nov. Topptur til Øksenåsen

8. des. Førjulstur til Klingemyr

DNT FJELLSPORT  ARENDAL

20. jan. Dagstur på ski til Himmelsyna

15.-17. febr. Skitur Hovden-Berdalen-Stavnes

8.-10. mars Skitur Brokke-Øyuvsbu-Gaukhei-Langeid

26.-28. april Vårskitur med topptur på Hardangervidda

14. mai Midtuketur: Skogstur Nesheim - Granestua

16.-19. mai Skitur opp på Hardangerjøkulen 

21. mai Midtuketur: Rossefjellet i Grimstad

30. mai Midtuketur: Sykkeltur fra Simonstad

4. juni Midtuketur: Roaløypa, Heirevann, Nes Verk

12. juni Midtuketur: Trongedalsfjellet

14.-16. juni Kanotur i Skjeggedalsåni

20. juni Midtuketur: Merdø 

6.-11. aug. Sommertur: Jotunheimen - basecamp

20. aug. Midtuketur: Tveitfjell - Bjørnehiet

28. aug. Midtuketur: Homslia om Flakkeheia

5. sept. Midtuketur: Folevann rundt

13. sept. Midtuketur: Einerfjell

13.-15. sept. Fottur Austheiene

17. sept. Midtuketur: Sykkeltur Harebakken 

 - Granestua

19.-20. okt. Høsttur til Granbustøyl
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16.-17. nov. Sosial samvær på Lyngør Fyr

15. des. “Ut i det blå”-tur

TURGRUPPA

1.-3. mars Måneskinnstur Berdalsbu-Tjørnbrotbu-

 Berdalsbu

26.-27. april Orreleiktur til Mykland - for voksne

9. juni Dagstur til Dale-Rjukanfossen-Nesvatn

1.-4. aug. 4-dagers tur Hardangervidda

16.-18. aug. Tur Berdalsbu - Tjørnbrotbu - Bjåen

13.-15. sept. Tur Nos - Hovstøyl - Finndalen - Torsdalsbu

DNT UNG

8.-10. febr. Skitur Torsdalsbu - Hovstøyl

1.-3. mars Kitekurs på Haukeliseter

12.-14. april Skitur Tjørnbrotbu - Berdalsbu

7.-9. juni Fottur Torsdalsbu - Hovstøyl

9.-11. aug. Padletur Øy - Nelaug

NÆRTURER

1. april Sommerserien: Drottningsborg

8. april Sommerserien: Birkenlund (1)

15. april Sommerserien: Fevik

22. april Sommerserien: Harebakken

29. april Sommerserien: Bjorbekk

7. mai Nærtur: Blåveistur til Assevneset

13. mai Sommerserien: Homborsund

20. mai Sommerserien: Tromøy

23. mai Seniortur: Ruaker/Hasla

27. mai Sommerserien: Froland

3. juni Sommerserien: Tverrdalsøya

10. juni Sommerserien: Krøgenes

17. juni Sommerserien: Tveiten

20. juni Seniortur: Raalum via Messevold til Store-

 sand

5. aug. Sommerserien: Blakstadheia

12. aug. Sommerserien: Birkenlund (2)

19. aug. Sommerserien: Hisøy

26. aug. Sommerserien: Froland (2)

27. aug. Nærtur: Sopptur til Gjennestadtjenna

2. sept. Sommerserien: Vik

9. sept. Sommerserien: Dømmesmoen

16. sept. Sommerserien: Birkenlund (3)

19. sept. Seniortur til Tysåsen

23. sept. Sommerserien: Fevik (2)

30. sept. Sommerserien: Birkenlund (4)

TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG

10. mars Skitur Kleivvann - Velausfjell

4. april Rundt og opp på Øksenåsen

25. april Eidboknuten/Frydendal

1. mai Jeg gikk en tur på stien…….

14. mai Tur fra Våjemyrene til Korsvannsdammen

30. mai Rundtur fra Kvastad gamle skole 

 om Himmelkjerra

16. juni Tur fra Østerå til Fagerhei

26. juni Tur til Mosfjell ved Mo på Vegårshei

20. aug. Tur til Sjømannsheia

25. aug. Padletur i Gjevingvassdraget

5.-8. sept. Fjelltur Bjåen, Tjørnbrotbu, Berdalsbu, 

 Berdalsbru

22. sept. Tur til Slettåsheia - Kleivane

12. okt. Tur til Brenningskjærheia fra Normannvik

17. des. Fullmånetur til Hantovalen

HAVREFJELL TURLAG

3. febr. Kom Deg Ut-dagen på Kleivvann

14. mars Fjellkveld: Tema: Setesdal Vesthei v/DNT Sør

14. april Kjenn imellom i Risør

5. mai JUBILEUMSTUR TIL HAVREFJELL

4. juni Kveldstur til Røedsknuten i Gjerstad

15.-16. juni Overnatting Mjåvasshytta i Åmli

18. aug. Topptur til Skuggenatten i Nissedal

24.-25. aug. Overnatting Camp Husås i Risør

1. sept. Kom Deg Ut-dagen til Klavfjell

8. sept. Gjerstadmarsjen



DNT fjellsport Arendal

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

Folderen er oppdatert 1. februar 2013

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. 
Gruppas vedtekter finnes på hjemmesidene.

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

Vi er også på Facebook!

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.

Velkommen på tur!

Møt opp å se hvem som
kommer!

Turer høsten 2012

August: Basecamp Jotunheimen
Årets langtur ble i år base camp ved Fondsbu i 
Jotunheimen. Vi bodde i lavvo og hadde fine 
toppturer. Litt dårlig vær hindret oss i å nå alle 
målene de første dagene, men siste dagen 
hadde vi kjempevær og tur til Slettmarkpiggen. 

 
Varmt, over 200 moh!      Fondsbu ved Bygdin

September: Setesdal Vesthei
Hele 15 deltakere på en flott høsttur fra 
Øyuvsbu til Gaukhei og videre til Langeid. 
Gruppa hadde leid hovedhytta på Gaukhei og 
fikk dermed egen ”privathytte”! Dette er for 
øvrig samme turen vi planlegger å ta på ski i 
mars.  

Oktober: Grunnetjønnsbu
Årets siste overnattingstur gikk til 
Grunnetjønnsbu i Tovdal. Vinteren hadde vært 
på besøk og lagt ingen litt snø på bakken, men 
turen ble gjennomført som planlagt med 7 
deltakere.

November: Blåtur 
Årets Blåtur gikk i år til Rossefjellet i Grimstad.
Været var dessverre svært dårlig og oppmøte 
ble deretter, men turen ble gjennomført!

http://www.dntfjellsport.no/arendal/list.php
http://www.dnt-fjellsport.no/arendal


Turprogram 2013

Årsmøte: Ormevika i Arendal
Torsdag 10. januar kl. 19:00
Årsmøtet holdes i lokalene til Arendal 
Kajakklubb i Ormevika. Etter tradisjonelt 
årsmøte spanderer vi pizza. Det blir bilder fra 
årets turer. 
Ingen påmelding. Alle er hjertelig velkommen!

Skitur: Dagstur 20. januar
Det blir skitur til Himmelsyna, Befjell, Øynaheia 
el. Påmelding innen 14. januar.

Skitur: Austheiene nord
15.-17. februar
Vi drar til Hovden fredag kveld etter å ha satt 
en bil igjen i Bykle. Første overnatting i 
spennende tømmerhytte på Bjåen. Lørdag går 
vi til Berdalsbu. Søndag fra Berdalen til Stavnes 
i Bykle, muligens via Urdenosi. Dette blir en 
skitur i flott høyfjellsterreng.
Påmelding innen 8. februar.

Skitur: Vestheiene 8.-10. mars evt 
15.-17. mars
Vi starter på Brokke fredag og går inn til 
Øyuvsbu. Lørdag videre til Gaukhei, og ned til 
Langeid på søndag. Vi håper på ”påskevær” og 
en flott dag ”på heia”.
Påmelding innen 1. mars. 

Skitur: Vårskitur til Haukeliseter 
26.-28. april
Vi bor på Haukeliseter og tar dagsturer, mulige 
mål er Sandfloeggi og Vassdalseggen.
Påmeldingfrist: Følg med på hjemmesidene. 

Skitur: Finse 16.-19. mai
Vi drar til Finse 16. mai og går på ski opp på 
Hardangerjøkulen på 17. mai. Årets siste skitur 
den 18. mai og hjemreise 19. mai.
Påmelding innen 1. februar (vi kan forsøke 
senere også – reservasjon på Finsehytta er 
”flaskehalsen”. Alternativt kan etter anmeldte 
bo i telt.

Padletur
14. – 16. juni                            _______
Kanopadling i den flotte Skjeggedalsåni i 
Froland. Vi starter i Øvre Skjeggedal og 
avslutter i Trædalen. Påmelding innen 10. juni.

Sommertur: Jotunheimen - 
basecamp
6.-11. august
Årets sommertur går til Turtagrø der vi har 
basecamp. Det blir toppturer til 2000 metere og
de som måtte ønske å forsøke seg på ”Storen” 
kan melde seg på guidet tur.
Vi planlegger et medlemsmøte i Mai/juni der vi 
presenterer detaljene.

Påmelding innen 15. juli. 

Fottur: Austheiene  
13.-15. september
Fottur i et lite brukt turområde i Austheiene. Vi 
går fra Bjørnevann til Hovstøyl og videre over til
Valle (Bispeveien). Første overnatting på 
Bjørnevasshytta og neste på Hovstøyl. En flott 
tur i et kulturelt interessant område 
(Finndalen).
Påmelding innen 10. september.

Høsttur til Granbustøyl
19.-20. oktober
Vi går fra Vindilhytta til Granbustøyl, via 
Svartholkyrkja. Påmelding innen 15. oktober.

Sosialt samvær på Lyngør fyr!
9-10. november, evt 16-17
Vi drar ut til Lyngør fyr enten med båt eller 
kajakker og tar in på Lyngør fyr. Havfiske, god 
mat og sosialt samvær. Påmelding innen 5. 
november.

”Ut i det blå”
15. desember
Sosial tur i nærområdet. 
Hvor? Det får bli en overraskelse 

Midtuke turer – NB !
DNT fjellsport Arendal vil også i år arrangere 
kveldsturer. I alt 11 midtuketurer er planlagt fra
mai til september. Oversikt finner du på våre 
hjemmesider http://www.dnt-
fjellsport.no/arendal.

Facebook
Fjellsportgruppa er nå også på Facebook!
Søk på ”DNT Fjellsport Arendal”. Følg med og 
skriv gjerne innlegg!

Velkommen på tur!

http://www.dnt-fjellsport.no/arendal
http://www.dnt-fjellsport.no/arendal
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AKTIVITETSKALENDER 2014
11. mai Tur til Bjørka, Borøya 

1. juni Tur til Havrefjell 

7.-8. juni Overnatting på Furøya 

15. juni Sommertur til Lyngør fyr 

31. aug. Tur til Langhei 

7. sept. “Kom Deg Ut-dagen” på Tjenna 

12.-14. sept.  Tur til Mjåvasshytta 

18. okt. Elgjakt på Skjerkholt 

9. nov. Topptur til Øksenåsen 

14. nov. Hemmelig tur 

7. des. Førjulstur til Klingemyr

DNT FJELLSPORT  ARENDAL

28.-30. mars Skitur: Vestheiene om Stavskar og Svartenut 

25.-28. april Skitur m/telt: Basecamp på Haukeli 

25. mai Dagstur: Kajakktur rundt Lyngør 

1. juni Dagstur: Grønnetjønnsbu 

10. aug. Dagstur: Kronfjell i Nissedal 

15.-18. aug. Camp Fjellsport Tungestølen 

22.-25. aug.  Sommertur: Hardangervidda vest 

12.-14. sept.  Fottur: Austheiene nord, vill og vakker 

11.-12. okt. Helgetur Kvipt-Granbustøyl 

16. nov. Dagstur: Ut i det blå!

TURGRUPPA

22.-23. mars Helgetur til Nutevasshytta (evnt. Nystøyl) 

4.-6. april Helgetur Berdalen-Berdalsbu-Tjørnbrotbu-

25.-26. april Orreleiktur til Mykland 

25. mai Dagstur til Rjukanfossen og Stuestøyl 

 i Årdalen

15. juni Dagstur fra Tveit til Skjeggedal 

20.-22. juni Helgetur Birte-Granbustøyl-Vestre Kile- Kvipt 

4.-6. juli Helgetur i Skafsåbjørnens Rike 

25.-30 juli (evnt. 31 juli) 

 Sommertur i Jotunheimen m/Bukkelægret, 

 Besseggen (og Knutshø?) 

BARNAS TURLAG ARENDAL

25.-26. jan. Skitur til Granbustøyl 

1-2. febr. Vintertur til Øynaheia 

2. febr. “Kom Deg Ut-dagen” på Øynaheia 

18. febr. Skitur i nærområdet - Hisøy 

22.-23. mars Skitur til Hengeltjørnloftet 

26.-27. april Orreleiktur til Mykland 

24-25. mai Fisketur til Store Torungen fyr 

13.-15. juni Kano og fiskehelg på Mjåvasshytta 

7. sept. “Kom Deg Ut-dagen” på Store Torungen 

12.-14. sept. Merdøhelg 

20.-21. sept. Hengeltjørnloftet - Høsttur med kano 

 og topptur/bærtur 

28. sept. Markadagen - Birkenlund lysløype

17. des. Jul i skogen

BARNAS TURLAG GRIMSTAD

1.-2. febr. Overnattingstur på Øynaheia 

2. febr. “Kom Deg Ut-dagen” på Øynaheia 

23. febr. Skitur til Toplandsheia 

5. mai Søndagstur til Tønnesølvannet 

9.-11. mai Førsommertur til turisthytta ved Lyngør fyr 

11. mai Cachetur til Helleren/Rossefjellet 

7. sept. “Kom Deg Ut-dagen” på Marivold 

13.-14. sept.  Overnattingstur til Grunnetjørnsbu 

3.-5. okt. Helgetur til Hovstøyl i Fyresdal 

2. nov. Lommelykttur til hula på Hesnes 

12. des. Nissetur på Dømmesmoen

BARNAS TURLAG TVEDESTRAND

26. jan. Familietur til Sandvannshytta 

2. febr. “Kom Deg Ut-dagen” på Langjordet 

16. mars Inneklatring i Grimstad 

21.-23. mars Skitur til Bjørnevannshytta 

5. april Tur til Nordskau på Sandøya 

26.-27. april Orreleiktur til Vegårshei 



 

Påmelding innen 25. mars.

 

Påmelding innen 22. April. 
 

Påmelding innen 20. Mai.

 

Påmelding innen 27.mai. 
 

Påmelding innen 5. August. 
 

 

Påmelding innen 18. aug. 
 

  
Påmelding innen 9. September. 

 

Påmelding innen 7. Oktober. 
 

 

Foto: Sandra Lyding 

Foto: Audun Fylling  
 

 



DNT fjellsport Arendal

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

Folderen er oppdatert 9. januar 2014

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. 
Gruppas vedtekter finnes på hjemmesidene.

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 med overnatting 
er 18 år.

Siste nytt
Hva skjer? Følg med på vår nettside: 
http://www.dnt-fjellsport.no/arendal

Vi er også på Facebook!

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.

Velkommen på tur!

Møt opp å se hvem som
kommer!

Turer høsten 2013

August: Basecamp Jotunheimen
Årets langtur ble i år base camp ved Turtagrø i 
Jotunheimen. Vi bodde i lavvo og hadde fine 
toppturer til 2000 metere. Nevner bl.a Store og 
Nordre Soleibotntind, Dyrehaugsryggen og 
Fannaråken.

Fuglesteg!      

September: Austheiene nord
Hele 15 deltakere på en flott høsttur fra 
Bjørnevann til Hovstøyl og videre til Valle. 
Lørdag gikk vi gjennom den flotte Finndalen 
utenfor DNT løypa, søndag fulgte vi Bispevegen 
over fjellet til Valle.
Oktober: Granbustøyl  
Årets siste overnattingstur gikk fra Birtedalen til
Granbustøyl. Vinteren hadde vært på besøk og 
lagt ingen litt snø på bakken, men turen ble 
gjennomført med 11 deltakere.

November: Lyngør
Sosial tur til Lyngør fyr. 10 deltakere fikk 
oppleve fyret i fint høstvær. Havfiske og god 
mat i fyrvokterboligen.

Desember: Blåtur 
Årets Blåtur gikk i år til Kalvehageneset ved 
Homborsund.
Flott høstdag ved havet!

http://www.dntfjellsport.no/arendal/list.php
http://www.dnt-fjellsport.no/arendal


Turprogram 2014

Årsmøte: Sør Amfi i Arendal
Torsdag 13. januar kl. 19:00
Årsmøtet holdes i møterom «Bøtta» i Sør Amfi  
Etter tradisjonelt årsmøte spanderer vi pizza. 
Det blir bilder fra årets turer. 
Ingen påmelding. Alle er hjertelig velkommen!

Trugetur: Olandsbu 18-19 januar
For første gang forsøker vi oss på en trugetur. 
Kveldstur inn til Olandsbu med overnatting til 
søndag. Påmelding innen 14. januar.

Skitur: Dagstur 26. januar
Det blir skitur til Himmelsyna. Påmelding innen 
20. januar.

Skitur: Mjåvasshytta 8-9. februar
Vi starter ved Vindilhytta lørdag formiddag og 
går til Mjåvasshytta. Årets første skitur med 
overnatting. Påmelding innen 4. februar.

Skitur: Vestheiene 28-30. mars evt 
4 – 6. april
Vi setter igjen en bil på Brokke fredag og kjører 
til Berg i Valle hvor turen starter. Fredag går vi 
til Stavskar, lørdag til Svartenut og søndag til 
Brokke. Vi håper på ”påskevær” og en flott helg
på fjellet
Påmelding innen 25. mars. 

Skitur: Vårskitur til Haukeli
 25.-28. april
Dette blir en vinterlig Base Camp. Vi ligger i telt
og tar dags- og toppturer rundt Haukeliseter. 
Turen starter fredag ettermiddag og avsluttes 
mandag ettermiddag.
Påmeldingfrist: Følg med på hjemmesidene. 

Padletur:25. mai
Kajakkpadling med start på Gjeving. Vi padler i 
Lyngørområdet, været bestemmer om det blir 
innaskjærs eller utaskjærs. Påmelding innen 20.
mai.

Grunnetjønnsbu: 1. juni
Dagstur fra Austenå i Tovdal til Grunnetjønnsbu.
Påmelding innen 27.mai.

Kronfjell i Nissedal: 10. august
Dagstur til Kronfjell i Nissedal.
Påmelding innen 5. august.

Sommertur: Hardangervidda vest 
22.-25. august
Årets sommertur blir i år en hytte til hytte tur 
på Hardangervidda vest. Fra Kinsarvik til 
Stavali, Torehytten, Tyssevassbu og 
Skjeggedal. Turen starter fredag morgen og 
avsluttes mandag kveld.
Påmeldingsfrist: Følg med på hjemmesidene.  

Fottur: Austheiene  
12.-14. september
Vi har også i år vært heldige med å få Einar 
som turleder på en tur i Austheiene. I år starter 
vi i vestenden av Bjørnevatn og går til 
Berdalsbu. Søndag tilbake til Bjørnevasshytta 
via Mjågeskår
Påmelding innen 9. september.

Høsttur til Nutevasshytta 
11.-12. oktober
Turen starter og ender i Birtedalen. Endelig 
trase blir satt senere.  
Påmelding innen 7. oktober.

”Ut i det blå”
16. november
Sosial tur i nærområdet. 
Hvor? Det får bli en overraskelse 

Facebook
Fjellsportgruppa er på Facebook!
Søk på ”DNT Fjellsport Arendal”. Følg med og 
skriv gjerne innlegg!

Velkommen på tur!
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Naturopplevelser for livet

Foto: Cato Lrsen

      TURPROGRAM 
2015



Velkommen til DNT fjell-
sport Aust-Agder
“De’ e’ tøft, men mi liår de’!

Vi arrangerer turer for deg som søker et litt mer utfordrende 
friluftsliv i lag med flere turvenner.

Finn en tur du liker og meld deg på 
– vi ønsker å ha med deg på tur!

Følg oss på Facebook: DNT Fjellsport Arendal

2
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Dato Til Type Vanskelighetsgrad Arrangør/turleder

Februar    
14.-15. 02 Grunnetjønnsbu  Ski Krevende Aksel Bjelke
 i Austheiene   Tlf. 959 77 246

21.-22.02 Trugetur til Hengel- Truger/ Middels Sandra Lyding
 tjønnloftet Ski  Tlf. 483 61 066
    Inger Johanne 
    Tlf. 918 04 363

Mars    
06.-08.03 Bratt vinter  Ski/ Krevende DNT fjellsport sør
 med fjellsport Klatring  Tlf. 38 12 07 50
   john.amund.lund@gmail.com

19.-22.03 Basecamp  Ski Krevende Axel Bjelke
 i Austheiene nord   Tlf. 959 77 246

April    
10.-12.04 Vårskitur til Kvinen Ski Middels Gunnar Dag Tørå
    Tlf. 415 02 990

15. og 18. Grunnleggende tur- Kurs  Enkel Aust-Agder Turist-  
 lederkurs   forening
    Tlf. 37 02 32 14 

26.04 Dagstur til Blåfjell  Fottur Middels Cato Larsen
 og Blesehelleren   Tlf. 952 05 469

Måneds- Sykkeltur til Olands- Sykkel/  Middels Sandra Lyding 
skiftet bu, med toppturer Fottur  Tlf. 483 61 066  
    Inger Johanne
    Tlf. 918 04 363



Foto: Nils J. Krämer
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Dato Til Type Vanskelighetsgrad Arrangør/turleder

Mai    
07.-10.05 Vårskitur på Folgefonna Ski Krevende Steinar Osmundsen
    Tlf. 907 70 060

17.05 Dagstur til Lindeknuten Fottur Middels Nils J. Krämer
 i Åmli   Tlf. 462 18 462

Juni    
05.-07.06 Klatrekurs i Nissedal  Klatring Enkel DNT fjellsport 
 og Åmli   Aust-Agder, 
    DNT fjellsport Telemark
    Sandra Lyding
    Tlf. 48 36 10 66

14.06 Dagstur over Befjell Fottur Middels Kristian Aas
    Tlf. 975 45 396

28. 06 Via Ferrata:   Klatring Middels Nils J. Krämer 
 Trogefjell i Åmli   Tlf. 462 18 462  

03.-05.06 Helgetur med kajakk  Kajakk Middels Preben T. Nilsen 
 langs Agderkysten   Tlf. 982 33 263

August     
07.-09.08 Sæbyggjenuten,  Fottur Middels Jostein Aalvik 
 Aust-Agders høyeste topp   Tlf. 900 68 470

14.-16.08 Toppturhelg til Gaustad- Fottur Krevende DNT fjellsport Telemark
 toppen via Nordeggen   DNT fjellsport 
    Aust-Agder
     Sandra Lyding 
    Tlf. 483 61 066



64Foto: Axel Bjelke
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Dato Til Type Vanskelighetsgrad Arrangør/turleder

21.-23.08 Sørsva Klatring Middels DNT fjellsport Sør 
    Tlf. 38 12 07 50
   john.amund.lund@gmail.com

27.-30.08 Bjørndalstraversen, Fottur Krevende DNT fjellsport Sør
 en alpinklassiker   Turid Dyrstad
 i Hordaland   Tlf. 952 93 456
    John Zahl
    Tlf. 948 099 44

September    
05.09 Via Ferrata:  Klatring Krevende Nils J. Krämer 
 Straumfjellet    Tlf. 462 18 462  
 i Setesdalen

06.09 Dagstur Fottur Enkel Rune Landsverk 
 med Geocaching   Tlf. 938 56 365

11.-13.09 Vandringer i Setesdal Fottur Krevende Einar Skarpeid 
 Austhei nord   Tlf. 414 14 130

17.-20.09 Høsttur i Etnefjell Fottur Krevende Steinar Osmundsen
    Tlf. 907 70 060

26-27.09 Høsttur til Årdalen Fottur Middels Cato Larsen 
 med telt   Tlf. 952 05 469

Oktober    
02.-03.10 Dugnadstur i Setesdal Dugnad Enkel Einar Skarpeid 
 Austheiene nord   Tlf. 414 14 130
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Dato Til Type Vanskelighetsgrad Arrangør/turleder

17.-18.10 Høsttur til Nutevasshytta Fottur Middels Inger-Johanne Mækele-
    Johansen
    Tlf. 918 04 363
    Kåre Gundersen 
    Tlf. 909 38 906

November    
01.11 Ut i det blå Fottur Middels Jostein Aalvik 
    Tlf. 900 68 470

Dato Foredrag Foredrag Enkel Sandra Lyding 
kommer    Tlf. 483 61 066

Foto: Nils J. Krämer
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BLI MEDLEM
Som medlem i DNT har du en rekke medlemsfordeler. 

l Hovedmedlemskap 590,-
l Husstandsmedlemskap 270,-
 knyttet til et hovedmedlem

l Honnørmedlemskap 455,-
 for alle over 67 år

l Skoleungdomsmedlemskap 190,-
 for alle mellom 13 og 18 år

MEDLEMSPRISER 2015
l Ungdom/Student-
 medlemskap 310,-
 for ungdom mellom 19 og 26 år

l Barnemedlemskap 115,-
 fra 0-12 år

	 Automatisk medlemskap 
 i Barnas Turlag

 

Medlemskap i DNT er inndelt i følgende kategorier:

FORDELENE:
l Du bor rimelig på nesten 500 DNT-  
 hytter.

l Du får rabatter på private hytter 
 og fjellstuer.

l Du får seks årlige numre av Fjell 
 og Vidde og eget magasin 
 for ungdom.

l Du får DNTs årbok.

l Du får lokale publikasjoner fra din   
 medlemsforening.

l Det er rimeligere å delta på felles-
 turer og kurs.

l Du får rabatt på NSBs kundekort.

l Du får medlemsrabatt på turutstyr   
 og kart.

l Du støtter DNTs naturvernarbeid.

l Du støtter DNTs arbeid med vedlike-
 hold av hytter og løypenett.

l	 For	flere	rabatter,	se:	
 www.turistforeningen.no



Tjørnbrotbu
1300 moh
Selvbetjent
Bygget 1972 
(anneks) 1997
18 sengeplasser

Berdalsbu
1000 moh
Selvbetjent
Bygget 1972 
18 sengeplasser

Hovstøyl
835 moh
Selvbetjent
Bygget 1983 
(anneks) 1994
20 sengeplasser

Torsdalsbu
680 moh
Ubetjent
8 sengeplasser
Sommervei 
til hytta
Låst med DNT
standardnøkkel

Nystøyl
885 moh
Selvbetjent
Bygget 1965 
(anneks) 1987
24 sengeplasser

Nutevasshytta
930 moh. Selvbetjent
Bygget 1966 
14 sengeplasser
Låst med DNT
standarnøkkel i 
småviltjakta

Granbustøyl
775 moh
Selvbetjent
Bygget 1972 
(anneks) 2001
13 sengeplasser

Hengeltjørnloftet
700 moh
Selvbetjent
Bygget 1983
21 sengeplasser

AATs HYTTER

10



Mjåvasshytta
805 moh
Selvbetjent
Kjøpt 1985
12 sengeplasser

Grunne-
tjørnsbu
700 moh. Selv-
betjent
Bygget 1983 
12 sengeplasser
Låst med DNT
standardnøkkel
i storviltjakta

Skarsvassbu
580 moh. Selvbetjent
Bygget 1983 
12 sengeplasser
Låst med DNT
standardnøkkel 
i storviltjakta

Olandsbu
350 moh
Ubetjent
Bygget 1962 
4 sengeplasser
Låst med DNT
standardnøkkel

Lille Torungen
10 moh
Leies ut til grupper
Ikke overnatting
Låst
Online booking

Store Torungen
10 moh
Ubetjent
Bygget (fyr) 1884
26 sengeplasser
Naust leies ut 
til grupper
Online booking

Lyngør Fyr
Ubetjent
Kom i drift i 1879
Restaurert i 2011
Innlagt vann og strøm
22 sengeplasser. Låst
Hyttevakt i sommerses.
Online booking

AATs HYTTER

11
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Foto: Sandra Lyding

Aust-Agder Turistforening, Langbryggen 21, Postboks 369, 4803 Arendal
Tlf.: 37 02 32 14 – E-post: aat@turistforeningen.no – www.turistforeningen.no/aust-agder
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AUSTHEIENE
2016

På gamle ferdselsvegar

Aust-Agder Turistforening 125 år

Ny sikringshytte ved Mjåvatn

Fellestur til Berdalsbu og Tjørnbrotbu

Aktivitetskalender



AKTIVITETSKALENDER 2016

06.-07.02  Vintertur til Øynaheia

07.02  KOM DEG UT DAGEN Øynaheia

10.02  Skitur i nærområdet (Granestua)

13.-14.02  Skitur til Granbustøyl

30.04-01.05 Kanotur til Mykland

22.05  Sykkeltur fra Flaten til Arendal

04.06  Klatretur til Trogfjell

11.-12.06  Fisketur til Store Torungen Fyr

26.-28.08  Merdøhelg

10.-11.09  Høsttur til Skarsvassbu

02.10  Aktivitetsdag i Birkenlund lysløype

11.10  Klatring i Birkenlundhallen

13.10  Kveldstur i skogen

14.12  Jul i skogen

BARNAS TURLAG ARENDAL

BARNAS TURLAG GRIMSTAD

06.02  Vintertur til Øynaheia

07.02  KOM DEG UT-DAGEN på Øynaheia

06.03  Akedag i hoppbakken

17.04  Oppdagelsesferd til Lonebu

22.05  Tur til Rislåknuten

04.09  KOM DEG UT-DAGEN på Groos

02.10  Båltur til Illværsheiua

23.10  Tur til Kollen i Fjæreheia

06.11  Lommelykttur til hula på Hesnes

15.12  Nissetur på Dømmesmoen

06.-07.02  Natt i naturen, Kleivvann

07.02  KOM DEG UT-DAGEN Kleivvann

10.04  Tur til Vakthusheia

08.05  Fellestur til Havrefjell

04.-05.06  Teltur til Furøya

12.06  Krabbefiske i Risør

03.07  Fiskedag med Gjerstad JFF

13.-14.08  Padletur

28.08  Fjelltur til Skuggenatten

04.09  KOM DEG UT DAGEN til Klaufjell

25.09  Tur til Vedlausfjell

27.11  Nissetur til kalvvann

BARNAS TURLAG HAVREFJELL

DNT FJELLSPORT AUST-AGDER

0.7.02  KOM DEG UT DAGEN i Åmli

30.04  Tur til Svårthylkyrkja

08.05  Fellestur til Havrefjell

21.-22.05  Padletur til Tjørull

04.09  KOM DEG UT-DAGEN til Kløvfjell

BARNAS TURLAG TVEDESTRAND 
& VEGÅRSHEI

07.02  KOM DEG UT-DAGEN på Langjordet

14.02  Innedørs klatring i Grimstad

01.-03.04  Fjelltur

10.04  Søndagstur til «Varden»

17.04  Søndagstur til Risøya

23.-24.04  Orreleiktur

30.04-01.05 Vårtur til Lyngør

01.05  Dagstur til DNT-hytte på Lyngør fyr

08.05  Fellestur til Havrefjell

21.-22.05  Tur fra Gautefall til Gjerstad

04.-05.06  Teltur til Furøya

20.-21.08  Padletur på Nidelva

03.-04.09  Natt i naturen

04.09  KOM DEG UT-DAGEN i Tjennaparken

16-18.09  Høsttur til Mjåvasshytta

25.09  Tur til Velaus

09.10  Kosedyrtur

23.10  Søndagstur til Setane

06.11  Middag på bål på Heståsen

13.11  Fullmånetur

11.12  Jul i skogen 

BARNAS TURLAG ÅMLI

22.01-24.01 Måneskinnstur Berg-Bossbu

19.02-21.02 Skitur Bjåen-Haukeli

04.03-06.03 Topptur helg på Haukeli

11.03-13.03 Skitur Lakkenstova-Kvinen

07.04-12.04 Rosskreppfjorden rundt på ski

16.04  Via ferrata: Trogefjell i Åmli

16.04  Toppturer på randonne Haukeli

01.05  Fottur Almannavegen

19.05-22.05 Folgefonna på langs

42



12.–13.03  Skitur Hillestadheia–Grunnetjørnsbu

01.–03.04  Helgetur Berdalsbu–Tjørnbrotbu

08.05  Strand hotell–Veråsheia

28.–29.05  Helgetur Nesvatn–Granbustøyl

29.05  Dagstur til strendene, Fevik øst

12.06  Dagstur fra Nesvatn til Kvipt

18.–19.06  Griddalen-Nutevasshytta–Kvipt

03.–07.08  Torfinnsbu–Memurbu–Gjendesheim

20.–22.08  Danmarkstur

03.–04.09  Gjevden–Mjåvasshytta–Vindilhytta

10.–11.09  Helgetur Torsdalsbu–Nystøyl

28.– 30.10  Nos–Hovstøyl–Finndalen–Nos  

TURGRUPPA

NÆRTURER

23.05  Sommerserien: Sørsvann, Stoa

24.05  Fottur Fotvardeheia-Mørløs

06.06  Sommerserien: Kiwi Nedenes

07.06  Fottur Frivold-Dømmesmoen

20.06  Sommerserien: Storesand, Fevik 

15.08  Sommerserien: Flosta skole, Kilsund 

23.08  Sopptur til Bjørnebo

29.08  Sommerserien: Kringla st. Froland

12.09  Sommerserien: Drotningborg   

26.09  Sommerserien: Fevik skole

27.01  Trommestad

10.02  Hisøya

TRILLEGRUPPA

HAVREFJELL TURLAG

24.03  Påsketur ved Kleivvann i Gjerstad

24.04  Hisåsen i Risør

04.05  OPPTUR for 8. klassinger til Havrefjell

22.05  Fransåsen i Risør

12.06  Topptur til branntårnet på Solhomfjell

21.08  Historielaget 75 år - Vandring langs   

   gamle Sørlandske hovedvei i Gjerstad

02.09-04.09 Brokelandsheiadagene

11.09  Vandring langs Bispeveien i Nissedal og   

   Gjerstad

18.09  Gjerstadmarsjen

TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG

21.04  Skogspoesi og stubesitting på Øksenåsen

01.05  Jeg gikk en tur på stien…..

10.05  Topptur til Hovdefjell

22.05  Kulturlandskapstur til Lyngør og Speken

29.05  Vandring til Vedlausfjell på 

   nymerkede stier

14.06  Rundtur via Kvastadkilen-området

16.08  Vandring fra Øygarden til Stimyr i Laget

20.08  Vegårsheidagene

30.08  Topptur til Kalldalsfjell

02–04.09  Brokelandsheiadagene

11.09  Vandring på nymerkede stier i 

   Tvedestrand vestmark

20.09  Kulturstien på Gjeving

14.11  Måneskinnstur til Hantovalen

28.05-29.05 Klatrekurs for nybegynnere

03.06-05.06 Dugnadstur til Nutevasshytta

04.06-05.06 Sommerskitur til Haukeli

10.06-12.06 Kajakktur Arendal-Risør

18.06  Klatredag

25.06-26.06 Kajakkurs for nybegynnere

30.07-07.08 Langtur i Femundsmarka

10.08-14.08 Rosskreppfjorden rundt

19.08-21.08 Kajakktur i Kragerøområdet

26.08-28.08 Havpadling i Søgne

27.08  Via Ferrata Straumsfjell

01.09-04.09 Etnefjellene

23.09-25-09 Fottur til Mjåvasshytta

07.10-09.10 Toppturer fra Haukeliseter

21.10-23.10 Fottur til Skarsvassbu

13.11  Ut i det blå i nærområdet

24.02  Trilletur

09.03  Trilletur

23.03  Trilletur

06.04  Trilletur

20.04  Trilletur

04.05  Trilletur

18.05  Trilletur

01.06  Trilletur

15.06  Trilletur

FYRESDAL TURLAG

05.01  Skitur til Hegglandsnetten

12.01  Skitur til Bjåstøyl
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T U R P R O G R A M
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TURGLEDE | FRILUFTSLIV | UTFORDRINGER

MED UTVALGTE TURER FRA 

http://www.dntfjellsport.no/sor/index.php
https://telemark.dnt.no/vinje-turlag/
https://aat.dntfjellsport.no/


DATO

22/1

19/2

NAVN

MÅNESKINNSTUR BERG - BOSSBU
Arrangeres av DNT fjellsport Sør.

SKITUR  BJÅEN - HAUKELISETER
Arrangeres av DNT fjellsport Sør.

DAGER

3

3

GRAD

VINTER

VÅR
DATO

4/3

11/3

7/4

16/4

16/4

1/5

19/5

28/5

NAVN

TOPPTURHELG PÅ HAUKELI
Arrangeres av Vinje Turlag

SKITUR LAKKENSTOVA - KVINEN
Vi starter fra Ljosland og tar første overnat-
tingen på Lakkenstova. Lørdagens mål er 
Kvinen, ved den gamle turiststasjonen fra 
1901. Søndag går returen via Josephsbu eller 
Lakkenstova avhengig av vær og føre.

ROSSKREPPFJORDEN RUNDT PÅ SKI
Arrangeres av DNT fjellsport Sør.

VIA FERRATA GAUTEFALL OG ÅMLI
Vi bruker hele dagen i innlandet og går Via 
Ferrata-rutene på Trogfjell i Åmli og Hegnek-
nuten i Gautefall.

TOPPTURER PÅ RANDONNE, HAUKELI
Arrangeres av Vinje Turlag.

FOTTUR ALMANNAVEGEN
Vi følger en del av den gamle ferdselsåren 
som går fra Setesdal og ned til Arendalsområ-
det, fra høgås til herefoss.

FOLGEFONNA PÅ LANGS
Arrangeres av DNT fjellsport Sør.

KLATREKURS FOR NYBEGYNNERE
Klatrekurs for deg som ikke har klatret før. 
Det vil også være muligheter for å lære enkel 
led-klatring for de som kan sikre og klatre på 
topptau fra før.

DAGER

3

3

4

1

1

1

4

2

GRAD

DATO

3/6

4/6

10/6

18/6

25/6

30/7

10/8

19/8

26/8

27/8

NAVN

DUGNADSTUR NUTEVASSHYTTA

SOMMERSKITUR HAUKELI
Arrangeres av Vinje Turlag.

KAJAKKTUR ARENDAL - RISØR
Vi fortsetter på fjorårets kajakktur og padler 
resten av Aust -Agder sin kyststripe.

KLATREDAG
Vi drar til et uteklatrefelt i Aust-Agder for 
klatring og sosialt samvær. Dagen er rettet 
spesielt for deg som nylig har tatt nybegyn-
nerkurs i klatring.

KAJAKKURS FOR NYBEGYNNERE
To dagers nybegynnerkurs i kajakkpadling på 
Risøya. Kurset er både for de som aldri har 
sittet i en kajakk og de som har litt erfaring 
fra før.

LANGTUR I FEMUNDSMARKA
Vi vandrer på merkede og umerkede stier i 
fotturistens mekka. Gamle furutrær, blokk-
mark, idylliske elver og vann der
storfisken venter, og mygg.

ROSSKREPPFJORDEN RUNDT
Rosskreppfjorden rundt er en utfordrende tur 
med mange flotte opplevelser i et vakkert og 
imponerende høyfjellsterreng.

KAJAKKTUR I KRAGERØOMRÅDET
Vi padler i området fra grensa til Risør og 
oppover til Kragerøskjærgården. Her er det 
mange spennende områder å padle i.

HAVPADLING I SØGNESKJÆRGÅRDEN
Arrangeres av DNT fjellsport Sør.

VIA FERRATA STRAUMSFJELL
Vi går den spennende Via Ferrata-ruten ved 
Rysstad som ble åpnet i fjor.

DAGER

3

2

3

1

2

9

4

3

3

1

GRAD

SOMMER HØST
NAVN

ETNETFJELLENE
Arrangeres av DNT fjellsport Sør.

FOTTUR TIL MJÅVASSHYTTA
Vi går en variert høsttur i øvre delen av 
Gjøvdal, i skogen og til fjells. Turen går 
via Mjåvasshytta og Hengeltjørnloftet og 
avsluttes på Vindllhytta.

TOPPTURER FRA HAUKELISETER
Arrangeres av DNT fjellsport Sør.

FOTTUR TIL SKARSVASSBU

UT I DET BLÅ
Sosial dagstur i nærområdet.
Hvor? Det er en overraskelse!

DAGER

4

3

3

3

1

DATO

1/9

23/9

7/10

21/10

13/11

GRAD

Vi samarbeider med våre naboforeninger DNT Sør og Vinje Turlag
om å profilere deler av turprogrammet. Og håper med dette at flest mulig skal 

få glede av de mange gode turmulighetene som foreningene byr på.



DNT fjellsport Aust-Agder
- eller Fjellsportgruppa som den også kalles - er en frivillig 

drevet undergruppe av Aust-Agder Turisforening.
Fjellsportgruppa er for deg som søker et litt mer utfordren-
de friluftsliv i lag med flere turvenner. Finn en tur du liker

og meld deg på - vi ønsker å ha med deg på tur!

HVOR KREVENDE ER TURENE?
Du trenger ikke å være ekspert for å være med Fjellsport-

gruppa på tur. Vi beskriver vanskelighetsgraden på alle 
turene, så du selv kan velge hvor krevende turer du ønsker å 

være med på.

enkel   
middels   

krevende   
svært krevende   

Mer informasjon og nyheter finner du på nettstedet
aat.dntfjellsport.no



hold deg oppdatert

aat.dntfjellsport.no
aat.dntfjellsport@dnt.no
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AUSTHEIENE
2017

På langtur i Setesdalsheiene

Ormfjell og Havrefjell i Nissedal

50-års jubileumstur

Hengeltjønn og Nasefjell 

Ny sikringshytte Grunnetjørnsbu

Fjellsportgruppa
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En presentasjon av

Fjellsportgruppa
i Aust-Agder 

Turistforening

Axsel Bjelke

DNT fjellsport Aust-Agder er en undergruppe til 
Aust-Agder Turistforening også kjent som Fjell-
sportgruppa. Vi ønsker å tilby mange forskjellige 
aktiviteter innen fjellsport for å skape et trivelig 
og sosialt miljø for alle fjellsportinteresserte.  
 Fjellsportgruppa arrangerer alt fra hytte-til-
hytteturer, teltturer, padleturer og sykkelturer 
- til mer typiske fjellsportaktiviteter som topptu-
rer, breturer og klatreturer.».
 Bestigning av Via Ferrata er også noe vi har 
økt fokus på de siste årene, siden Aust-Agder 
har fått sin sjette Via Ferrata på Brokke i år. En 
av årets høydepunkter blir turen med basecamp 
på Spiterstulen, som går over fem dager.
 Gjennom hovedforeningen har vi tilgang til 
moderne utstyr til klatring, overnatting, pulk-
utstyr, truger og mye mer, slik at folk kan være 
med på turene våre og prøve seg på nye aktivi-
teter uten å måtte investere i eget utstyr med en 
gang.

Styret består av fem ivrige AAT-medlemmer som 
jobber for å tilby attraktive turer og kurs sammen 
med  andre frivillige som tar på seg ansvar.
 Det er ikke noe krav om medlemskap i DNT 
for å være med på våre turer og det som kreves av 
deltakerne varierer veldig fra aktivitet til aktivitet, 
siden vi kan tilby alt fra nybegynnerkurs i padling, 
til fl ere dagers tinderangling i Jotunheimen. 
 Vi er spesielt stolt over at vi klarer å få med 
oss aktive og spreke mennesker i alle alders-
grupper, som deler den samme store gleden 
med å bevege seg i herlig natur og møte spen-
nende utfordringer og nye venner.
 Det lønner seg alltid å ta en titt i vårt årlige 
program, det er garantert noe som passer for 
deg, uansett om du er fjellsport-nybegynner el-
ler erfaren og fjellvant!
 

Du fi nner oss på facebook og på nettet: 
aat.dntfjellsport.no

Gaustatoppen - Foto: Unni Torkildsen
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Turtagrø, Dyrhaugsryggen 2013 - Foto: Nils Julian Krämer

Brokke-Svartenut-Taumevatn-Øyuvsbu-Brokke 
Foto: Axel Bjelke

Vårskitur på Folgefonna - Foto: Axel Bjelke

Via Ferrata, Åmli - Foto: Axel Bjelke



AKTIVITETSKALENDER 2017

11.-12.03  Skitur til Granbustøyl

11.03  Kinopremiere-arrangement «Karsten og  

   Petra - Ut på tur» - Arendal

27.-28.05  Helgetur til Hengeltjørnloftet)

25.-27.08  Telttur på Merdø

26.08  Sykkeltur: Flaten - Arendal

22.-23.09  Under åpen himmel

01.10      Aktivitetsdag i lysløypa (Heitjenn)

01.11  Tur i mørket

14.12  Nissetur

BARNAS TURLAG ARENDAL

BARNAS TURLAG GRIMSTAD

22.01  Lekedag i Randvika

11.03  Kinopremiere-arrangement «Karsten og  

   Petra - Ut på tur» - Grimstad

02.04  Aktivitetsdag på Dømmesmoen under   

   Barnebokfestivalen

23.04  Tur til Rislåknuten

06.-07.05  Kanotur til Mykland

18.06  Eventyrtur til Klamrehei i Reddal

15.10  Topptur til Kollen

29.10  Tur til Bjørkos Leirsted

14.12  Nissetur

14.05  Padletur i Ljådalslona

04.06  Fiskedag med Gjerstad Jeger- og Fiske  

   forening

03.09  KOM DEG UT-DAGEN - Klavfjell

01.10  Tur til Risfjell i Gjerstad

10.11  Kveldsmattur til Kleivvann

BARNAS TURLAG HAVREFJELL

DNT FJELLSPORT AUST-AGDER

05.02  KOM DEG UT-DAGEN på Skøytebanen 

   på Dølemo

14.03  Kinopremiere «Karsten og Petra - 

   Ut på tur» - Åmli

26.03  Tur til gapahuken på Jordøya

13.-14.05  Tur til DNT-hytta ved Lyngør fyr

18.06  Ettermiddagstur til gapahuken på 

   Storesand i Gjøvdal

august ?  Telttur på Tromlingene

03.09  KOM DEG UT-DAGEN på Vikvatn på Tveit

september ? Gåtur til en AAT-hytte

HAVREFJELL TURLAG

13.04  Påsketur ved Kleivvann i Gjerstad i 

   samarbeid med Gjerstad IL og Gjerstad   

   Menighetsråd

03.05  OPPTUR for 8. klassinger til Havrefjell

07.05  Rundtur Havrefjell i samarbeid med   

   Sandtjønnlia Vel og Statskog

BARNAS TURLAG TVEDESTRAND 
& VEGÅRSHEI

05.02  KOM DEG UT-DAGEN - Øksenåsen

26.02  Skitur på Vegårshei

17.-19.03  Vintertur i fjellet (Granbustøyl)

02. 04  Vårtur til Brenningskjærheia

22.-23. 04  Orreleiktur på Vegårshei

06.-07. 05  Vårtur til Lyngør Fyr

26.-28. 05  Fiske- og telttur i Tovdal

BARNAS TURLAG ÅMLI

25.-26.03  Trugetur til Skarsvassbu

21.-23.04  Med pulk og telt til Breifonn i Røldal

14.05  Dagstur over Hjasufsknatten i Nissedal

09.-11.06  Telttur i Austheiene

16.-18.06   Kajakktur Risør - Kragerø med telt

01.-06.08  Sommertur til Spiterstulen 2017

11.08  Topptur med telt til Fliseggi i Telemark

23.-27.08   Sommervandring i Sirdalsheiene

08.-10.09  Høsttur til Skarsvassbu og Grunnetjørnsbu

16.-17.09  Via Ferrata: Løfjell og Straumsfjell i Valle

12.11  Dagstur: Ut i det blå!

02.-03.12  Adventtur til Mjåvasshytta
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19.-20.08   Padle- og telttur i Vegår

02.-03.09  Telttur på Furøya

03.09  KOM DEG UT-DAGEN - Furøya

08.-10.09  Høsttur i fjellet (Lakkenstova)

01.10  Tur til Risfjell i Gjerstad

15.10  Tur til Hellersfjell i Laget

03.11  Mørke- og måneskinnstur til Øksenåsen

10.12  Jul i skogen
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DNT fjellsport Aust-Agder har i løpet av de siste 10 år arrangert 4 sommerturer til 
Jotunheimen, vi har vært på Gjendebu, Leirvassbu, Fondsbu og Turtagrø og i 2017 går turen til 
Spiterstulen. 

Spiterstulen ligger 1100 m.o.h. ved skoggrensen i den lune og frodige Visdalen. Her finnes en 
rik flora, pludrende bekker, gjengrodde dyregraver og sagnomsuste setertufter som innbyr til 
fine småturer. Spiterstulen var opprinnelig en setergrend til slektsgarden Sulheim som ble 
utvidet for gjester første gangen i 1836. 

Gjennom seks generasjoner har stedet siden blitt utbygd og modernisert, men det gamle preget 
er bevart – med flere små og store hus i ett tun. Gjesterommene varierer fra småstuer og 
familieenheter med bad til ungdomsavdelinger med køyesenger og felles vaskerom.  

 
 

Spiterstulen organiserer egne fjellførere gjennom Spiterstulen Bre- og Fjellføring og her kan 
man om ønskelig bestille føring på egne turer. 

På andre siden av elva tilbys en egen teltplass med tilhørende sanitæranlegg der vi kan slå opp 
våre telt og lavvoer. 

Du finner mer informasjon på http://www.spiterstulen.no.  

Transport. 

Vi håper på å kopiere opplegget fra 2013, og vil leie minibuss samt låne AAT’s innelukkede 
tilhenger for bagasjen slik at alle kan reise sammen. For å få utnyttet tiden best mulig vil vi 
reise fra Harebakken tirsdag 1. august kl 15:00. Turen går via Sandvika, Hønefoss til Fagernes, 
Beitostølen, over Valdresflya til Gjendesheim hvor vi overnatter. Onsdag morgen drar vi videre  
til Lom der vi stopper for å handle før det siste strekket mot Spiterstulen, ikke minst må vi 
innom Bakeriet i Lom http://www.bakerietilom.no/ som er et «must» når man er på de kanter. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fjellf%C3%B8rer
http://www.spiterstulen.no/
http://www.bakerietilom.no/
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Retur søndag 6. august med forventet ankomst Arendal på kvelden. 
 

Påmelding. 
Du melder deg på via vår hjemmeside og må da benytte ditt DNT brukernavn, har du ikke dette 
fra før så er det enkelt å opprette. For at påmeldingen din skal være gyldig må du samtidig 
innbetale kr 800,- i påmeldingsgebyr , fristen er fredag 30. juni, dette kan du gjøre samtidig 
med påmeldingen. Dersom du av en eller annen grunn skulle ombestemme deg innen 15. juli vil 
du få gebyret refundert. 
Fint om du sender en e-post med informasjon om du reiser på egenhånd eller blir med i bussen, 
tar med eget telt, har spesielle turønsker eller andre ting det kan være greit å vite. 
Maksimum antall deltakere settes til 14 – så først til mølla! 
 
Priser. 

Vi satser på selvkostprinsippet og regner med at maksimum kostnad pr. person som er med 
bussen fra Arendal blir kr 2.000,- inklusive overnatting på Gjendesheim. For de som eventuelt 
kjører egen bil kan nok dette beløpet halveres. Nå er selvfølgelig reiseutgiftene svært avhengig 
av antall passasjerer i bussen. 
Etter endt tur vil vi sette opp et komplett regnskap for turen og informere den enkelte om hva 
man har til gode eller skylder.   
 
Mat. 

Vi satser på selvhusholdning med felles middag om kvelden og vil fordele ansvaret for 
fellesmiddagen mellom turdeltakerne. Det er stor sannsynlighet for at vi samles på Spiterstulen 
lørdagskvelden med felles middag der vi markerer avslutningen på en opplevelsesrik tur, 
kostnader for denne middagen vil komme i tillegg og gjøres opp separat. 
Det er i dag mange som har allergier eller av andre årsaker har spesielle ønsker når det gjelder 
mat så da hadde det vært fint om du kunne gi oss beskjed om dette.  
 
Utstyr du vil trenge på turen. 

Kokeutstyr/stormkjøkken/bestikk (vi tar med en del fra AAT’s kontor). 
Tørrproviant og annen mat/drikke du trenger ut over fellesmiddagene. 
Klær og utstyr, inkludert varmt og vanntett tøy som votter, lue og genser. 
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Gode fjellstøvler, staver for de som ønsker det. 
Sovepose, liggeunderlag, telt (om du ønsker ”eget rom”). 
Campingstol kan være nyttig. 
Klatreutstyr/breutstyr om du har. 
Felles utstyr (lavvo, middag, bålved, førstehjelpsutstyr, etc) blir fordelt før turen. 
Turkart Jotunheimen og GPS om du har. 
Turistforeningens anbefalte pakkeliste finner du på 
http://www2.turistforeningen.no/article.php?ar_id=6746.  
 
Da det kan bli aktuelt å dele opp turene etter lengde og vanskelighetsgrad ville det være fint om 
du gir oss beskjed om du kunne tenke deg å være Turleder på en av disse. 

Noen av turmulighetene med Spiterstulen som utgangspunkt: 

Tur- og Aktivitetsalternativene fra og til Spiterstulen er mange. Mektige fjell og spennende 
isbreer omkranser Visdalen på alle kanter og hele 17 tinder over 2300 meter kan bestiges fra 
Spiterstulen på dagsturer. Sommerstid arrangeres det turer med fører daglig til Eventyrisen på 
Svellnosbreen og i pent vær kan både Galdhøpiggen og Glittertind trygt bestiges uten fører.   

Galdhøpiggen 2469 moh og Norges høyeste topp. 
Galdhøpiggen bestiges enklest med fører fra Juvvasshytta men også greit fra Spiterstulen, da 
uten fører. Turen går over Svellnosi 2272 moh og Keilhaus topp 2355 moh, en tur som tar ca 10 
timer avhengig av deltakerne. 
 
 

 
 

http://www2.turistforeningen.no/article.php?ar_id=6746


Sommertur til Spiterstulen 1. til 6. august 2017 

 

Side 4 av 6 

 
  
Glittertind 2464 moh og Norges nest høyeste topp. 
Glittertind ligger på sydsiden av Visdalen og en tur til toppen regnes som en grei tur som kan 
gåes uten fører. Da det ligger bre på toppen kan det avhengig av snøforholdene kan det være 
behov for å benytte brodder på den siste biten, men dette kan man få nærmere informasjon om i 
resepsjonen på Spiterstulen 
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Andre topper som kan nås på kortere eller lengre dagsturer er: 

 
Spiterhøe, Leirhøe, Memurutinder, Hellstugutinder, Ryggjehøe (kan kombineres med tur til 
Glittertind), Tverråtinder, Styggehøe og flere andre.  
 
Dette var en kort beskrivelse av mulige toppturer men det finnes også mindre «slitsomme» 
alternativer enten vi får dårlig vær eller noen av deltakerne ikke ønsker å gå på toppene. Her er 
noen av dem: 
 
Tur i Eventyrisen (Svellnosbreen). 
Det arrangeres daglig turer fra Spiterstulen til Svellnosbreen, disse starter kl 10.00, varer i ca 8 
timer og karakteriseres som «lette» turer. 
 

 
 

Grotting i Dumdalen. 
I løpet av noen tusen eller millioner år vasker vannet bort 
porøse bergarter mens de harde består, slik oppstår grotter. I 
Dumdalen, vest for Lom, finnes en rekke slike fenomener 
lett tilgjengelig. Å bevege seg omkring i naturlige grotter er 
en opplevelse med kontraster. Underlige bergformasjoner, 
stillhet og kraftig elvebrus om hverandre. Det er vanskelig å 
gjøre rede for tid og avstand etter hvert som du beveger deg 
innover i mørket, og du vet at du har millioner av tonn med 
stein over hodet på deg. 

Grottetur er aktiviteten for de nysgjerrige som 
lurer på hva som venter bak neste sving. Grottene 
ligger slik til i terrenget at de gir naturlig 
progresjon. Det starter med korte avstander, store 
rom og lys gjennom åpninger i fjellet. Etter hvert 
øker lengden, romfølelsen reduseres og det eneste 
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lyset vi har er fra hodelykta. De som trives best på overflaten kan fortsatt ha en flott tur. 

Klatring i Tronoberget 

I Tronoberget i Lom finnes lette og morsomme klatreruter, men også ruter som virker helt 
håpløse. Til sammen er det 50 ruter å velge blant. Tålmodighet er en dyd og øvelse gjør mester, 
og til slutt blir det umulige mulig. Et utmerket felt for et første møte med klatring, men også 
spennende muligheter for de som har klatret mye.   
 
Klatring i klatretårnet i Lom 
Tårnet er 12 m høyt med 10 klatreruter opp og 3 rappellfester i toppen. Det betyr at 20 personer 
kan være i aksjon samtidig, 10 som klatrer og 10 som sikrer. Det har 3 sider med forskjellig 
vanskelighetsgrad. En økt i klatretårnet er fin å kombinere med andre aktivteter i Lom. 
 
Mimisbrunnr Klimapark 2469 
Dette er en lett tretimers tur hvor du kan oppleve Jotunheimens fantastiske natur, høyfjellets 
vær og klima, lokalhistorie om jakt og fangst som går tilbake til jernalderen. 
 
Se mer om disse aktivitetene på http://aktivilom.no/. 
 
 

VELKOMMEN TIL SOMMERTUR! 

 
Med Fjellsporthilsen 
Jostein Aalvik, Turkoordinator 
Tlf: 900 68470 
E-post: jostein.aalvik@gmail.com  

http://aktivilom.no/
mailto:jostein.aalvik@gmail.com


T U R P R O G R A M

TURGLEDE | FRILUFTSLIV | UTFORDRINGER

2017

https://aat.dntfjellsport.no/


KAJAKKTUR RISØR-KRAGERØ
16. juni 3 dager kajakktur

Tre dagers kajakktur med AAT Fjellsport og Arendal Kajak-
klubb.

Vi padler fra Risør til Kragerø og overnatter i telt underveis.

TRUGETUR TIL SKARSVASSBU
25. mars 2 dager trugetur

Opplev Austheiene vinterstid på en helt spesiell måte!

Vi går fra Øvre Ramse i Tovdal til Skarsvassbu på lørdagen 
hvor vi overnatter til søndagen. Avhengig av forholdene går 
vi noe kortere turer med utganspunkt fra Skarsvassbu lørdag 
og søndag.

Turen er beregnet for truge-nybegynnere.

SOMMERTUR TIL SPITERSTULEN
25. juli 6 dager fottur

Fjellsportgruppa arrangerer for 5. gang fellestur til Jotunhei-
men. Turen er basert på selvkostprinsippet, vi overnatter i lav-
vo og telt og samles rundt bålet til felles middag på kvelden. 

Med Spiterstulen som utgangspunkt kan vi få med oss både 
Galdhøpiggen og Glittertind men også en bretur i den spek-
takulære ”Eventyrisen”.

MED PULK OG TELT I AUSTHEIENE
21. april 3 dager skitur

Telttur fra Bjørnevasshytta til Kaldseggji med toppturer lør-
dag og søndag. Langtur til Urdenosi lørdagen og en kortere 
topptur på vei hjem, gjerne Spafjell.

Å dra pulk til teltplassen er lettvint og greit, så har man med 
en liten dagstursekk for toppturene. Vinterfjellet i april er flott 
med lange dager og ypperlig for behagelig teltliv.

TELT- OG TOPPTUR - FLISEGGI I TELEMARK
11. august 3 dager fottur

Vi går et stykke inn i fjellet på fredag og etablerer en ”base-
camp”.

Lørdag går vi opp på Fliseggi (1630 moh.) og eventuelt Stokk-
holmen på søndag. Dette er de høyeste fjellene i området.

DAGSTUR - HJASUFSKNATTEN I NISSEDAL
14. mai dagstur fottur

En dagstur over ett av de mange fine svafjellene og ”knatte-
ne” i Nissedal.

Hjasufsknatten gir vidt utsyn i alle retninger, og i klarvær er 
det mulig å se blant annet Gaustatoppen.

Hvis værforholdene er bedre lørdagen kan vi godt flytte 
turen.

SOMMERVANDRING I SIRDALSHEIENE
23. august 5 dager fottur

Årets sommerfjelltur går hovedsaklig i nordre deler av 
Sirdalsheiene, til dels overlappende med vestre deler av 
Setesdals vestheier.

Vilt og vakkert i vest er stikkord som er passende for den-
ne regionen. Jo lenger vest man kommer, desto villere blir 
naturen. Mye fjell med relativt skrinn vegetasjon med lyng 
og gressflekker innimellom, kombinert med bekker, elver og 
fjellvann er typisk for denne regionen.

TELTTUR I AUSTHEIENE
9. juni 3 dager fottur

Har lagt opp til en middels krevende tur i skikkelig villmark, 
med teltslagning, matlaging på bål (om forsvarlig) og primus 
og kos utover kveldene.

Dette er en rundtur som starter i Øvre Tovdal. Passerer Rju-
kanfossen som er litt av et syn om vannføringen er god. Forbi 
gamle setrer, over Furebuheii, inn på T-merket sti Granbu-
støyl-Grunnetjørnsbu, vestsiden av Rukkevatn og tilbake til 
bilene.

VIA FERRATA - 
LØFJELL OG STRAUMSFJELL I VALLE

16. september 2 dager klatretur

Vær med på en hyggelig og sosial helg med masse nydelig 
kvalitetsklatring!

Vi går den nye Via Ferrata stigen opp Løfjellet i Brokke på 
Lørdagen og overnatter i telt/lavo ved Helle Camping. 
Søndagen går vi Via Ferrata stigen på Straumsfjellet, som er 
hele 1,5km lang og 600m høyt.

ADVENTTUR TIL MJÅVASSHYTTA
2. desember 2 dager ski / fot

Første helgen i advent tar vi med oss pinnekjøtt over heia 
og lager en hyggelig sammenkomst på koselige Mjåvass-
hytta.

Forhåpentligvis skinner fullmånen og viser frem hvit 
fjellheim i begynnelsen av mørketida. Om vi går til fots 
eller på ski avgjør føret - det er litt av spenningen på denne 
årstiden!

DAGSTUR - UT I DET BLÅ
12. november dagstur fottur

Tradisjonen tro tar vi en blåtur mot slutten av året. Hvor? 
Det er en overraskelse! Årets siste dagstur med Fjellsport-
gruppa!

Oppdateringer kommer når turen nærmer seg...

8. september 3 dager fottur

Denne helgen besøker vi to av de sørligste hyttene våre i 
Austheiene.

HØSTTUR TIL SKARSVASSBU
OG GRUNNETJØRNSBU



DNT FJELLSPORT AUST-AGDER

- eller Fjellsportgruppa som den også kalles - er en frivil-
lig drevet undergruppe av Aust-Agder Turistforening.

Fjellsportgruppa er for deg som søker et litt mer utfor-
drende friluftsliv i lag med flere turvenner. Finn en tur du 

liker og meld deg på - vi ønsker å ha deg med på tur!

HVOR KREVENDE ER TURENE?

Du trenger ikke å være ekspert for å være med Fjell-
sportgruppa på tur. Vi beskriver vanskelighetsgraden på 
alle turene, så du selv kan velge hvor krevende turer du 

ønsker å være med på.

ENKEL   

MIDDELS   

KREVENDE   

SVÆRT KREVENDE   
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hold deg oppdatert:

aat.dntfjellsport.no

https://www.facebook.com/fjellsportgruppa/
https://www.instagram.com/aatfjellsport/
https://plus.google.com/114441032765556570060/videos
https://aat.dntfjellsport.no/nyhetsbrev/
https://aat.dntfjellsport.no/flg-oss/
https://aat.dntfjellsport.no/
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