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AOT 

 Fjellsportgruppa 
 

Granbustøyl -Nutevasshytta 
 
 
Fjellsportgruppa inviterer til skitur til Granbustøyl og Nutevasshytta med utgangspunkt fra 
Birtedalen. Vi kjører privatbiler til Birtedalen og går derfra. 
 
Program: 
 
Fredag 25.01.00 
16.00 Oppmøte på Shellstasjonen på Sanden. Avreise umiddelbart. 
19.00 Ankomst Birtedalen, 5 km til hytta på ski. 
20.30 Ankomst Granbustøyl 
 
Lørdag 26.01.00 
08.30 Frokost og smøring av matpakke 
10.00 Avgang retning Nutevasshytta 
ca. 16.00 Ankomst Nutevasshytta 
ca. 18.00 Felles middag m.m. 
 
Søndag 27.01.00 
08.30 Frokost og smøring av matpakke 
10.00 Avgang retning Birtedalen  
ca. 15.00 Vel fremme ved bilene. Retur til Arendal 
 
 
Pris: 260 kr. overnatting (DNT-medlemmer). 
 ca. 100 kr. for felles mat 

ca. 100 kr. reise, privatbiler 
 
Siden dette er januar med kulde og korte dager, må du ta med godt med klær og lykt (helst 
hodelykt). Tørrmat til 2 dager, sovepose og penger blir nødvendig. Kart og kompass, 
skismurning og solbriller er også nyttig. Glem ikke ski og staver, det kan bli slitsomt uten. 
 
Spørsmål og påmelding til 
Bjarne Tufte tlf. 37 02 23 02 , e-post : bjarne.tufte@c2i.net innen 23.01.00 
 
 

Bli med på årets første fjellsport-tur ! 

mailto:bjarne.tufte@c2i.net


 

 

AOT 
 Fjellsportgruppa 

 
Lakkenstua –Josephsbu  

 
 
Fjellsportgruppa inviterer til skitur til Lakkenstua og Josephsbu med utgangspunkt fra 
Ljosland. Vi kjører privatbiler til skitrekket ved Ljosland og går derfra. 
 
 
Program: 
 
Fredag 15.02.00 
16.00 Oppmøte på Shellstasjonen på Sanden. Avreise umiddelbart. 
18.00 Ankomst skitrekket på Ljosland, 5 km til hytta på ski. Meget lett terreng. 
20.30 Ankomst Lakkenstua 
 
Lørdag 16.02.00 
09.00 Frokost og smøring av matpakke 
11.00 Avgang retning Josephsbu 
ca. 16.00 Ankomst Josephsbu  
ca. 16.02 Fyr i ovnen på Josephsbu 
ca. 18.00 Felles middag m.m. 
 
Søndag 17.02.00 
09.00 Frokost og smøring av matpakke 
11.00 Avgang retning Ljosland. Fin nedkjøring! 
ca. 15.00 Vel fremme ved bilene. Retur til Arendal 
 
Pris: 260 kr. overnatting (DNT-medlemmer). 
 ca. 60 kr. for felles mat på lørdag 

ca. 100 kr. reise, privatbiler 
 
Det er gode muligheter for å justere programmet her, ved dårlig vær på fredag kan vi evt. 
overnatte på Ljosland. Er det bra føre fortsetter vi til Gaukhei på lørdag.  
 
Husk solbriller!  Vi satser på godt føre og pent vær i midten av februar. Nå har det regnet 
mye, men kulde og snø er like om hjørnet. Du må ta med godt med klær og lykt (helst 
hodelykt). Tørrmat til 2 dager, sovepose og penger blir nødvendig. Kart og kompass og 
skismurning er også nyttig. Glem ikke ski og staver, det kan bli slitsomt uten. 
 
Spørsmål og påmelding til 
Einar Lieng , e-post : einar.lieng@statkart.no innen torsdag 14. februar kl 1800. 

 
Bli med på årets beste skitur ! 
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AOT - FjellsportgruppaAOT - Fjellsportgruppa

TURINFO – LYSEFJORDEN OG KJERAG
21. - 23. september 2001.

Denne helgen går turen til Lysefjorden med Kjerag som høydepunktet. Sikkert kjent for 
de aller fleste, så nærmere beskrivelse er vel ikke nødvendig.

Vi samles foran Shellstasjonen vis a vis ”Rudebilen” i Arendal fredag 21. september kl 
15:45 med avreise 16:00. Kjører til Evje, Rysstad og høyfjellsveien Brokke – Suleskard. 
Denne veien er på høsten periodevis stengt grunnet sauesanking, men pr 13. sept hadde 
Vegsentralen ingen meldinger om stenging denne dagen. 
Vi fortsetter turen videre til Øygardstølen som er det vanlige utgangspunktet for 
dagsturer til Kjerag. Her må vi sette fra oss en av bilene før vi fortsetter ned alle de 27 
eller 36 svingene ned til Lysebotn.

Fra Lysebotn går det ferge til Stavanger, og fredag har denne avgang kl. 19:45, så vi bør 
ha tid nok til å rekke avgangen. Vi får skipperen til å sette oss av ved Fløyrli som ligger et
steinkast eller to fra brygga. Dette er en ubetjent hytte tilhørende Stavanger 
Turistforening (STF), så maten må vi ordne selv.
Lørdag morgen går turen til Langavatn (også STF) som er selvbetjent. (Rute 50 i ”Til fots 
i Norge” – 6 timer).

Her tar vi livet med ro resten av lørdagen, og gjør oss klar for søndagens tur til Kjerag  og
videre til Øygardstølen. (rute 55/56, 5-6 timer).

Skulle mot formodning værmeldingen melde kjempevær på lørdag og grått på søndag 
bør vi nok diskutere om vi skal gå fra Fløyrli til Kjerag på lørdag, det er liksom litt mere 
stas med bra vær når vi besøker et slikt sted.

Hva koster så denne turen? Nøyaktig på krona er vanskelig, men hvis vi sier ca. 250,- for 
transport, 24,- for fergebillett,  2x130,- for overnatting (DNT pris) og 200,- for det vi 
trenger av mat burde det vel holde. Til sammen ca. 750,-. 
Innkjøp besørges av turleder før avreise, kom gjerne med spesielle ønsker/forslag til 
meny.

Værforbehold under tvil,  men vi må ha et  forbehold om for få deltakere. Se forøvrig 
Fjellsportgruppas motto.  Hva som trengs av turutstyr er opp til den enkelte, men du 
finner tips om dette under ”Pakkeliste” på www.turistforeningen.no.

Påmelding innen onsdag 19. september til: josaalv@frisurf.no eller telefon 370 33507/900 
68470.

Vel møtt på tur!
Hilsen Jostein Aalvik

FJELLSPORTSGRUPPA  MOTTO:
Blir det for tungt tar vi taxi til nærmeste hotell

mailto:josaalv@frisurf.no
http://www.turistforeningen.no/


Du inviteres herved på tur lørdag-søndag 15-16.12.2001

Planen er som følger:

Lørdag morgen drar vi fra Arendal og kjører opp til Hovden. Der parkerer
vi og går på ski opp til Tjørnbrotbu. Skituren forventes å ta maks fire 
timer. På Tjørnbrotbu fyrer vi godt og lager god mat som seg høver på en 
lørdagskveld.

Søndag går vi fra Tjørnbrotbu videre. Avhengig av snø/værforhold kan da
turen enten gå til:

 Bjåen (>5 timer) og buss tilbake til Hovden
 Berdalsbu/Berdalsbru (>6 timer), bil/buss tilbake til Hovden
 Eller om vær/snøforhold er ugreie, direkte ned til Hovden

Hva bør du ha med:
 Ski, staver, skismøring etc (lurt å fjerne klisteret fra i våres på 

forhånd)
 Sovepose
 Vanlig vinterklær

Hva koster det:
 Overnatting Tjørnbrotbu, 130
 Fellesmiddag (brødmat etc tar du med selv) ca.60
 Spleising på km/bensinpenger

Avreise:
 Shellstasjonen v/Areasenteret
 Lørsdag 15.12.2001, 0830

Kontaktperson for påmelding etc:

Geir Køien, Tlf.: 90752914, email: gmk@iname.com

Påmeldingsfrist: Torsdag 13.12.2001, kl.1600

mailto:gmk@iname.com
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AAOOTT  --  FFjjeellllssppoorrttggrruuppppaa  
 

 
TURINFO – AUST-AGDERS HØYESTE TOPP 

20. - 22. september 2002. 
 

 
Denne helgen går turen til Sæbyggjenuten som med sine 1507 meter er Aust-Agders 
høyeste fjell. 
 
Program: 
 
Fredag 20. september: 
16:30 Vi samles foran Shellstasjonen i Arendal 
16:45 Avreise i privatbiler 
18:00 Evje, vi møter muligens flere turdeltakere der 
20:00 Vi ankommer parkeringsplassen  
22:00 Fottur til Berdalsbu, ca. 2 timer 
 
Lørdag 21. september: 
08:30 Frokost og smøring av nistepakke 
10:00 Fottur til Sæbyggjenuten som ligger 7 km øst for Berdalsbu, vi går i for 

oss ukjent terreng, så timene vil nok fly. 500 meter stigning fra start 
pluss opp og ned vil ta sin tid – været vet vi heller ikke noe om. 

18:00? Tilbake til Berdalsbu 
20:00 Felles middag mm.  
 
Søndag 22. september: 
09:00 – 12:00 Frokost  
10:00 Vi slapper av på hytta, mulig noen ønsker å reise hjem tidligere enn 

andre. Kanskje det blir litt aktiviteter dersom været tillater det – vi får se. 
15:00 – 16:00? Tilbake til bilen og hjemreise 
19:00? Hjemme  
 
Ta med sovepose/lakenpose.  
 
Hva koster så denne turen? Nøyaktig på krona er vanskelig, men hvis vi sier ca. 100,- for 
transport,  2x130,- for overnatting (DNT pris) og 100,- for det vi trenger av mat burde det 
vel holde. Til sammen ca. 500,-.  
Innkjøp besørges av turleder før avreise, kom gjerne med spesielle ønsker/forslag til 
meny. 
 
Blir det spådd snø må vi kanskje diskutere turen,  vi må ha et  forbehold om for få 
påmeldte deltakere. Se forøvrig Fjellsportgruppas motto.  Hva som trengs av turutstyr er 
opp til den enkelte, men du finner tips om dette under ”Pakkeliste” på 
www.turistforeningen.no. Stikk også innom vår hjemmeside www.grida.no/aot/fs. 
 
Påmelding innen torsdag 19. september til: josaalv@frisurf.no eller telefon 370 33507/900 
68470. 
 
Vel møtt på tur! 
Hilsen Jostein Aalvik 
 
 

FJELLSPORTSGRUPPA  MOTTO: 
Blir det for tungt tar vi taxi til nærmeste hotell 

 

http://www.turistforeningen.no/
http://www.grida.no/aot/fs
mailto:josaalv@frisurf.no


 
AOT 

 Fjellsportgruppa 
 

Førjulstur til Tjørnbrotbu 
 
 
Fjellsportgruppa inviterer på førjulstur til Tjørnbrotbu. Siden vi hadde en tilsvarende tur i fjor, 
vil denne turen faktisk markere starten på en tradisjon. 
 
Program: 
 
Lørsdag 14.12.2002 
08.30  Oppmøte på Shellstasjonen på Sanden. Avreise umiddelbart. 
12.00  Ankomst Hovden. ca 10 km å gå til Tjørnbrotbu 
16.00 Ankomst Tjørnbrotbu 
18.00 Felles middag (det er lov med øl eller vin til maten) 
 
 
 
Søndag 15.12.2002 
08.30  Frokost og smøring av matpakke 
10.00  Avgang retning Kvannfjellet (høyeste topp i Austheiene, 1537 moh)  
 Retur til Hovden. 
16.00  Vel fremme ved bilene. Retur til Arendal 
20.00 Sanden 
 
 
Pris: 135 kr. overnatting (DNT-medlemmer). 
 ca. 60 kr. for felles mat 

bensinpenger reise, privatbiler 
 
Desember kan være litt uberegnelig med hensyn på vær, men forholdene nå er ganske gode. 
Dagene er korte og det kan bli kaldt. Ta derfor med varmt tøy (også nyttig den første timen i 
hytta!) . Dagene er omtrent så korte som vi kan få de, det er derfor obligatorisk med lykt 
(helst hodelykt) og ekstra batterier. Når det gjelder mat så ordner vi tørrmat hver for oss.  
Kart/kompass, skismurning og solbriller1 er også nyttig. Glem ikke ski og staver, det kan bli 
slitsomt uten. Husk gjerne også å få renset av rødklisteret fra påska i fjor. 
 
 
Spørsmål og påmelding til: Geir Køien, 90752914 
 

                                                                 
1 Vel, det er kanskje ikke så nøye med solbriller. Men ta gjerne med slalombriller eller noe annet som kan 
skjerme øynene hvis det skulle blåse… 



Arendal og Oppland Turistforening 
Besøksadresse : Arkenveien 10 (Kittelsbukt) 

AAOOTT  --  FFjjeellllssppoorrttggrruuppppaa  
 

Aktiviteter 2002 
 
 

Dato Beskrivelse Grad Turleder 
17. januar Medlemsmøte– pizza på Sjøloftet kl 19:00 

Presentasjon av årets turprogram med - 
tilleggsinformasjon om turene 

 Styret 

25. - 27. januar Skitur Birtedalen - Granbustøyl – 
Nystøyl - Birtedalen 

** Bjarne Tufte 

15. – 17. februar Skitur Ljosland – Gaukhei - Josefsbu 
 

** Einar Lieng 

16. - 17. mars Telemarkshelg på Ljosland 
(i samarbeid med Fjellsportgruppa i KOT) 

* Patrik Dasler 

10. april Medlemsmøte– pizza på Sjøloftet kl 19:00  Styret 
19. – 21. april Skitur - Folgefonna *** Patrik Dasler 
9. – 12. mai Toppturer på ski i Jotunheimen 

(i samarbeid med Fjellsportgruppa i KOT) 
*** Einar Lieng 

13. – 21. juli Fjellsportsamling i Uskedalen, Kvinherad 
Klatring, brevandring og tinderangling. 
”Kom når det passer” Samarbeid mellom 
AOT, KOT, ST, BT m.fl. 

* Einar Lieng 

13. august Medlemsmøte– pizza på Sjøloftet kl 19:00  Styret 
17. – 18. august Klatrehelg i Reddalskanalen sammen med 

Ungdomsgruppa. Klatrekurs. 
* Einar Lieng 

20. - 22. september Vi besøker Aust-Agders høyeste topp 
Fottur med utgangspunkt fra Berdalsbu 

** Jostein Aalvik 

26. – 27. oktober Sykkeltur til Olandsbu 
Vi besøker norges sydligst beliggende DNT 
hytte. 

** Frode Gorseth 

1. november Årsmøtefest med ost og vin kl 19:00 
Tradisjonell fest med oppsummering, 
planlegging og valg av nytt styre 
 

 Styret 

14. – 15. desember Førjulstur til Hovden - Tjørnbrotbu ** Geir Køien 
Turene vil bli tilpasset best mulig etter vær- og føreforhold. 
 
Fjellsportgruppas styre i 2001: 
     Tlf. privat   e-mail 
 Einar Lieng  Leder   99641404  einar.lieng@statkart.no 

Bjarne Tufte     Kasserer 37022302  bjarne.tufte@aakraft.no 
Patrik Dasler Utstyr  37012173   pda@apl.no 
Jostein Aalvik Sekretær  37033507  Jostein.Aalvik@dsnd.com 
Geir Køien Webansvarlig 90752914  gmk@iname.com 
Frode Gorseth Medlemslister 41213184  frode.gorseth@utelsystems.com 
  

FJELLSPORTSGRUPPA  MOTTO 
Blir det for tungt tar vi taxi til nærmeste hotell 



Fjellsportgruppa - Kristiansand og Opplands Turistforening  - 
tlf. 38 02 52 63  -  epost: mie@kot.no

Revidert  -  Turprogram for sommer – høst 2002  

 Klatrehelg rundt Kristiansand 8.-9.juni 2002
Lørdag klatring i Holskogen/Storheia, overnatting ved Kilefjorden i lavvo/telt.
Søndag klatring ved Kile og Slettafjellet. Utstyr leies hos KOT. 
Pris kr 200,- for kursleder og leie av utstyr.
Turansv.: Wilko Jansen

 Over 2000 i 2002  i Jotunheimen
Tors.1.aug. – søn.4.aug. (4 dagers tur)
Er du i god form og gjerne vil begynne samlingen av 2000 meters topper, er dette turen 
for deg.  
Torsdag: Turen starter ved Bommen i Veodalen og til fots til Glitterheim, 2t. Middag.
Fredag: Tur til Styggehøbreen og toppene rundt.
Lørdag: Tur til Veobreen med Store Memurutind og Leirhø.
Søndag: Tur til Glittertind med retur over Ryggehø. Til fots til Bommen hvor bilene står.
Avreise avtales. Påmelding innen 1.juli 2002 
til Mie (tlf.38025263 eller mie@kot.no) 

 Urdalsnuten til fots
23.-25.aug 2002
Overnatting på Bossbu.

      Turkoordinator: Marit Thorvaldsen og Dagrun Hamre

 "Mini Brekurs" på Buarbreen  -  13.-15.sept.
Et brekurs for deg som vil gjøre breen til din tumleplass eller vil bruke den som en del av 
en fjelltur. Lær knuter og innbinding, bevegelsesteknikk på is og snø, redning, orientering 
på bre og turplanlegging.
Vi kjører inn til Buar (ved Odda) og setter opp en lavvo-leir i løpet av fredagen.
Lørdag og søndag blir det klatring på Buarbreen.
Turkoordinator: Erik Aune

 Fjelltur rundt Ringedalsvatnet via Trolltunga - 4. – 6.oktober
Dette er en tur som skal være helt fantastisk – i vest - utsyn til Folgefonna, og turen går 
på platået/stupet rundt Ringedalsvatnet som ligger øst for Tyssedal i ca. 1200 moh.
Vi kjører til Tyssedal og inn til Mogeli, og tar taubanen opp (eller går rett opp i ca. 1time).
Overnatting i hytter til Odda Turlags nye hytter  - Reinaskorsbu(syd for Trolltunga) og 
Kvanntjørnsbu (syd for Mosdalsbu).
Detaljert beskrivelse følger siden.

 Årsavslutning på Lakkenstova med pinnekjøtt
23.-24.nov.2002

NB. Utgifter til turer blir fordelt pr. deltager i forhold til reelle utgifter til mat, losji, transport og    
adm.kostnader  -  (selvkostprinsippet).

Fjellsportgruppas styre:
Erik Aune  -  leder erik@kot.no
Oluf Bøckman – nestleder ob@falconbridge.no
Mie Kaasa  -  adm.KOT mie@kot.no KOT-tlf. 380 25263
Marit Thorvaldsen  - styremedl.
Dagrun Hamre – varamedl.

 

mailto:mie@kot.no
mailto:ob@falconbridge.no
mailto:erik@kot.no
mailto:mie@kot.no
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AOT 

 Fjellsportgruppa 
 

Rogalands Høyeste Topp  
07-09 Mars 2003 

 
 
Fjellsportgruppa inviterer på skitur til Rogalands Høyeste Topp. Vi drar fra Arendal fredag og 
overnatter på Haukeliseter. Lørsdag går vi fra Haukeliseter via Vassdalseggi (1658moh) til 
Holmavasshytta. Enten overnatter vi der eller vi går videre til Sloaros. Dagen etter går vi til 
Hovden hvor vi avslutter skituren.  
 
Program: 
 
Fredag 07.03.2003 
16.30  Oppmøte på Shellstasjonen på Sanden. Avreise umiddelbart. 
21.30  Ankomst Haukeliseter 
 
Lørdag 08.03.2003 
08.00  Frokost og smøring av matpakke 
09.00  Avgang retning Vassdalseggi. Turen går så videre til Holmavasshytta. 
 Dersom føret er bra og lysten er tilstede går vi videre til Sloaros. 
--.-- Middag, overnatting 
 
Søndag 09.03.2003 
08.00  Frokost og smøring av matpakke 
09.00  Avgang retning Hovden. 
--.-- Koordinering av biler etc, avreise Arendal 
 
Pris: Ca. Kr 180 (Haukeliseter) 
 Ca. Kr 135 kr. overnatting (DNT-medlemmer, Sloaros/Holmavatn) 
 Ca. 120 kr. for felles mat 

+ bensinpenger reise, privatbiler 
 
Begynnelsen av Mars  burde være veldig bra med hensyn på vær og forholdene skulle være 
ganske gode. Dagene er blitt litt lenger, men det er allikevel obligatorisk med lykt (helst 
hodelykt) og ekstra batterier. Når det gjelder mat så ordner vi tørrma t hver for oss.  
Kart/kompass, skismurning og solbriller er også nyttig. Glem ikke ski og staver, det kan bli 
slitsomt uten.  
 
Påmeldingsfrist: Tir sdag 04.03.2003, kl.1700 
 
Spørsmål og påmelding til: Geir Køien, 90752914 
 



Arendal og Oppland Turistforening 
Besøksadresse : Vestergate 17, Arendal 

AAOOTT  --  FFjjeellllssppoorrttggrruuppppaa  
 

Aktiviteter 2003 
 

Dato Beskrivelse Grad Turleder 
14. – 15. des. 

2002 
Førjulstur til Hovden - Tjørnbrotbu 
 

** Geir Køien 

8. Jan Medlemsmøte – pizza på Sjøloftet kl 19:00 
Presentasjon av årets turprogram med - 
tilleggsinformasjon om turene 

 Styret 

11. evt. 
12. 

jan Dagstur i bakken 
(Vrådal eller Gautefall - der det er snø) 

 Patrik Dasler 

18. - 19. jan Lett skitur i området Havrefjell/Solhomfjell. Tur 
til Spjotvassklova, branntårnet på Solhomfjell med 
mer. Overnatting på Sandtjennhytta til Statskog 
http://www.statsskog.no, klikk ”hytteutleie” og 
”Telemark”. Det er bilveg helt fram. 

** Frode Gorseth 

07-09 mars Skitur Haukeliseter-Hovden via Vassdalseggi. 
Turen går fra Haukeliseter via Vassdalseggi (1658) til 
Holmavasshytta. Deretter går det videre mot Hovden. 
Enten via Sloaros eller via Bleskestadmoen.(vi får se) 

*** Geir Køien 

1. – 4. mai Langhelg på Folgefonna. 
Relativt krevende tur med overnatting på Fonnabu 
(DNT) og i Rosendal. 

**** Patrik Dasler 

3. sept Medlemsmøte– pizza på Sjøloftet kl 19:00   Styret 
12. - 14. 
Dato kan 
endres 
grunnet 
værforh. 

sept Tur til Lysefjorden/Kjerag 
Vi kjører til Lysebotn og tar båten til Fløyrli for 
overnatting (DNT). Norges (verdens) lengste trapp med 
4444 trappetrinn starter her, og vi går til Langavatn (DNT) 
lørdag for overnatting. Søndag over Kjerag til 
Øygardstølen (parkering). 

*** Jostein Aalvik 

30. okt Årsmøtefest med ost og vin kl 19:00 
Tradisjonell fest med oppsummering, planlegging og 
valg av nytt styre 

 Styret 

13. – 14. des Førjulstur til Hovden – Tjørnbrotbu ** Geir Køien 
 
Turene vil bli tilpasset best mulig etter vær- og føreforhold. 
 
Fjellsportgruppas styre i 2003: 
     Tlf. privat   e-mail 
 Einar Lieng  Leder   99641404  einar_lieng@hotmail.com 

Bjarne Tufte     Kasserer 37022302  bjarne.tufte@ae.no 
Patrik Dasler Utstyr  37012173   pda@apl.no 
Jostein Aalvik Sekretær  37033507  josaalv@frisurf.no 
Geir Køien Webansvarlig 90752914  geir-myrdahl.koien@telenor.com 
Frode Gorseth Medlemslister 37091725  frode.gorseth@utelsystems.com 
  

FJELLSPORTGRUPPAS  MOTTO 
Blir det for tungt tar vi taxi til nærmeste hotell 



2004



AOT Fjellsportgruppa
AOT Fjellsportgruppa er ei undergruppe av Arendal og Oppland Turistforening (AOT). 
Fjellsportgruppa har nå eksistert i mer enn 10 år, og ønsker, som navnet antyder, å tilby noe 
som ligger litt på siden av det moderforeningen vår tilbyr. Ikke det at turene nødvendigvis er 
lengre og tyngre, men målet er å gi
medlemmene noen ekstra utfordringer i forhold
til valg av turområder, turløyper og aktiviteter.
Tradisjonelt sett gir fjellsportgruppene rundt
om i landet tilbud der bre- og klatre-aktiviteter
er sentrale, men vi har ikke hatt noe slikt miljø i
vår fjellsportgruppe - noe som kanskje kan
forklares med at avstanden til våre breer er
lang. Vi har derimot valgt å utnytte vår
fantastiske skjærgård her på Sørlandet med
padleturer, i tillegg til tradisjonelle turer i
heiene og på fjellet – sommer som vinter.

Storparten av medlemmene, både hos oss og på
landsbasis, er i aldersgruppen fra 25 til 45 der
hovedtyngden er i 30-årene. Mange av medlemmene er også aktive innenfor flere andre 
sportsgrupper her på Sørlandet, som for eksempel Grimstad Klatreklubb, Arendal Kajakklubb 
og Arendal Roklubb. Som følge av dette har også noen av turene våre blitt arrangert i 
samarbeid med disse gruppene. En fordel med slike fellesturer er at vi alle kan benytte oss av 
det utstyret som de ulike gruppene har tilgjengelig. Fjellsportgruppa har for eksempel kjøpt 
inn et par fjelltelt, spader, primuser, klatreseler og GPS som lånes ut til medlemmene.

De fleste av turene som arrangeres av Fjellsportgruppa går til Austheiene. Her arrangerer vi 
ulike typer turer som offroad-sykkeltur til vår sydligste hytte Olandsbu, fotturer og skiturer fra
hytte-til-hytte, teltturer og
snøhuleturer. I forhold til andre turer
som arrangeres i det samme området,
forsøker vi i Fjellsportgruppa å velge
litt andre ruter enn de merkede DNT-
rutene. Finnes det en liten topp i
nærheten legger vi gjerne inn en
avstikker innom denne også –
dersom omveien ikke blir alt for
lang. I den sammenheng kan vi
kanskje informere om
Fjellsportgruppa sitt motto: ”Blir det
for langt tar vi taxi til nærmeste
hotell.”

Utover de tradisjonelle hytte-til-hytte
turene har vi hatt suksess med å
arrangere snøhuleturer og padleturer. Den siste snøhuleturen gikk til Hovden-området, hvor vi
gravde snøhule like i nærheten av DNT sin turisthytte Sloaros. For det første er det relativt 
kort å gå fra Hovden og inn til Sloaros, og for det andre er det veldig praktisk med ei hytte i 

En liten rast på vei ned fra Aust-Agders høyeste topp (Sæbyggjenuten 
1507moh) retning Berdalsbu – fantastisk utsikt innover Nauteberdalen 
mot Dalen.fra 1424moh.

En liten pust i bakken på en av Fjellsportgruppa sine 
årlige førjulsturer i Hovden-Haukelifjell området – mye 
snø og dårlig med løyper.



nærheten for tørking av klær og tilberedning av en bedre middag. For som på alle våre turer så
er det sosiale det viktigste – ikke det at vi skal slite oss mest mulig ut! I så måte var 
snøhulegraving en ypperlig ”team-building”-aktivitet hvor alle måtte jobbe sammen over 
mange timer for å få til et krypinn for natten.

For de som synes aktivitets- og prestasjons-nivået til Fjellsportgruppa ligger litt lavt, så må vi 
tilføye at vi av og til skeier ut med en litt lengre og hardere tur. Slike turer arrangeres som 
regel i tilknytning til helligdager slik at man kan legge turen over noen flere dager enn bare en
helg. 1. mai-helga i fjor ble det for eksempel arrangert tur over Folgefonna – Norges 3. største
bre. Etter en sightseeing på baroniet i Rosendal gikk turen fra Sunndal og opp Keiserstien i 
strålende solskinn. Etter vel 1300
meters stigning overnattet vi på
DNT sin turisthytte Breidablikk.
Neste dag gikk turen videre mot
neste turisthytte ved foten av
Folgefonna - Fonnabu. Derfra gikk
vi over fonna i skikkelig snøvær og
med null sikt. Vi la likevel inn en
liten ”omvei” til fonnas høyeste
punkt (1662 moh) – bare for å ha
vært der  På stø kompasskurs
gikk vi mot turisthytta Holmaskjer
på andre siden av fonna – uten å
havne i en eneste bresprekk. Vel
fremme på Holmaskjer ble det
treretters middag med nødvendig
tilbehør, og på kvelden klarnet det
opp med god utsikt i blåtimen.
Siste dag tok vi fatt på
nedstigningen på vel 1500 høydemeter. I tett tåke, snøvær og etter hvert regn kom vi ned 
Tokheimskaret og ned til Odda. På tross av de varierende værforholdene – fra full sommer til 
full vinter – var alle enige om at dette hadde vært en fantastisk tur som må gjentas! 
Tilsvarende tur er tidligere blitt arrangert over Jostedalsbreen.

Hvis du synes Fjellsportgruppa høres spennende ut men ikke helt vet om dette er noe for deg, 
så anbefaler vi å bli med på Klatre- og Padlehelgen i Reddalskanalen i Grimstad 11.-12. 
september! Dette er et arrangement i regi av Arendal Kajakklubb, Grimstad Klatreklubb og 
AOT Fjellsportgruppa. Arrangementet er ment å være en sosial happening for alle som ønsker
å prøve klatring og/eller padling,
og for de som bare ønsker å bli
bedre kjent med miljøene. Her blir
det muligheter både for
nybegynnere og øvede! På kvelden
blir det sosialt med grilling og
overnatting i telt/lavvo for de som
ønsker. Arrangementet er åpent for
alle over 16 år, og påmelding skjer
til Astrid.Gissinger@lfr.no / tlf.
37251801 innen 7. september. God stemning på kosetur med Arendal Kajakklubb i Blindleia 16. mai i år.

Senere på dagen ble det grilling og bading i Bagervika på Kalvøya – like 
ved ”Lingehytta” eller ”Royale Castle” som den vel egentlig heter.

På vei fra Sunndal og opp mot Keiserstien. En av de mange brearmene på
Folgefonna skimtes i bakgrunnen – store kontraster først i mai mellom full
sommer nede i dalen og full vinter oppe på fonna.

mailto:Astrid.Gissinger@lfr.no


PS: Arendal Kajakklubb arrangerer sosiale padleutflukter fra sine lokaler i Ormevika hver 
onsdag kl. 18:00. Disse turene passer veldig godt for nybegynnere – bli med da vel! Se 
http://home.no.net/akajakk/ for mer informasjon.

For mer informasjon om AOT Fjellsportgruppa – se våre internettsider:
www.turistforeningen.no – under Arendal og Oppland Turistforening.

AOT Fjellsportgruppa
Leder Frode Gorseth (frode.gorseth@utelsystems.com)

mailto:frode.gorseth@utelsystems.com
http://www.turistforeningen.no/
http://home.no.net/akajakk/


AOT – Fjellsportgruppa 
 

 
Invitasjon til skitur i Austheiene  

05-07 Mars 2004 
Fjellsportgruppa inviterer til skitur til Granbustøyl, Nutevasshytta og Nystøyl med utgangspunkt fra 
Birtedalen. Vi kjører privatbiler til Birtedalen og går derfra. 
 

Program: 
 
Fredag 05.03.2004 
1600 Oppmøte ved Statoil på Harebakken. Avreise umiddelbart. 
1900 Ankomst Birtedalen, 5 km til hytta på ski. 
2100 Ankomst Granbustøyl 
 
Lørdag 06.03.2004 
0830 Frokost og smøring av matpakke 
0930 Avgang retning Nutevasshytta 
---- Lunsj på Nutevasshytta  
1730 Ankomst Nystøyl.  
---- Felles middag m.m. 
 
Søndag 07.03.2004 
0830 Frokost og smøring av matpakke 
1000 Avgang retning Birtedalen 
1500 Vel fremme ved bilene. Retur til Arendal 
 
 
Pris: 290 kr. overnatting (DNT-medlemmer). 
 ca. 100 kr. for felles mat 

pluss dekning av reiseutgifter privatbiler 
 
Mars kan være lunefull. Det kan bli "smeigedager" og det kan bli vind og kulde. Dersom 
snøforholdene er vanskelige kan det bli aktuelt å overnatte på Nutevasshytta andre natten, men vi 
satser jo på silkeføre!  
Dagene har begynt å bli lenger, men vi tar med hodelykt allikevel. Tørrmat til 2 dager, sovepose og 
penger blir nødvendig. Kart, kompass, skismurning, solbriller og solkrem er også nyttig. Glem ikke ski 
og staver, det kan bli slitsomt uten. 
 
Spørsmål og påmelding til 
Geir Køien,  tlf. 90 752914, epost: Geir.Koien@HiA.no innen onsdag 03.03.2004 (kl.1500) 
 
 
 

Bli med på årets første fjellsporttur! 



AOT Fjellsportgruppa

Hovden Skisenter - Sloaros 
19.-21. mars 2004

Fjellsportgruppa inviterer til skitur til Hovden. Vi drar fra Arendal fredag ettermiddag og 
overnatter på Hovden Fjellstoge sammen med AOT (de arrangerer fellestur til Sloaros 
denne helgen). Lørdag tar vi en tur i alpintbakken (telemark, snowboard eller alpint etter
eget ønske), før vi går inn til Sloaros utpå ettermiddagen og overnatter til søndag. Vi tar 
sikte på felles middag ved ankomst Sloaros. På søndag går vi tilbake til Hovden og 
returnerer til Arendal. 

Program

Fredag 19.03.2004
17.00 Oppmøte på Harebakken. Avreise umiddelbart.
21.00 Ankomst Hovden.

Lørdag 20.03.2004
09.00 Frokost og smøring av matpakke.
10.00 Klar for telemark, snowboard eller alpint i Hovden Skisenter.
15.30 Vi skifter til passende tøy og gjør klar for skitur til Sloaros.
16.15 Vi tar heisen til toppen / eller går opp bakkene.
20.00 Felles middag ved ankomst Sloaros, overnatting.

PS: For de ivrigste: Få med deg soloppgangen fra toppen av Nos. Hovden Skisenter 
inviterer til morgenkjøring inkludert frokost fra kl. 7.30-9.00.

Søndag 21.03.2003
--.-- Frokost og smøring av matpakke.
--.-- Avgang retning Hovden.
Ca. 17.00 Retur til Arendal

Pris: Overnatting Hovden Fjellstoge: Ca. Kr 200.
Dagskort Hovden Skisenter: 260,-
Overnatting Sloaros: Ca. Kr 150 kr. overnatting (DNT-medlemmer)
Ca. 50 kr. for felles middag lørdag.
+ bensinpenger reise, privatbiler

PS: Dersom det blir få påmeldte til denne turen, vil turen bli slått sammen med AOT sin 
fellestur. Da blir det ingen tur i alpintbakken, men skitur inn til Sloaros på dagen på 
lørdag.

Midten av mars kan være veldig bra med hensyn på vær og føreforhold. Dagene er blitt 
litt lenger, men det er allikevel obligatorisk med lykt (helst hodelykt) og ekstra 
batterier – i alle fall hvis vi ikke kommer av gårde mot Sloaros før utpå ettermiddagen. Vi
ordner tørrmat hver for oss, men satser på felles middag på Sloaros på lørdagskvelden 
(vi handler underveis). Kart/kompass, skismurning og solbriller er også nyttig. Glem ikke 
ski og staver, det kan bli slitsomt uten. 

Påmeldingsfrist: Torsdag 18.03.2004, kl. 17.00.

Spørsmål og påmelding til: Frode Gorseth, 41213184.
PS: Undertegnede har ikke anledning til å bli med på denne turen  Må være med som 
instruktør under Aerobic Maraton ved Spents i helga (er fersk i faget der så jeg må nok 
stille opp som best jeg kan i begynnelsen).



AAOOTT  --  FFjjeellllssppoorrttggrruuppppaa  
 
 

 

Aktiviteter 2004 
 
 

Dato Beskrivelse Grad Turleder 
5. – 7. mars Skitur i Birtedalen 

Vi kjører opp til Birtedalen på fredag ettermiddag, og går 
inn til Granbustøyl. Lørdag går vi videre til Nystøyl (evt. til 
Nutevasshytta hvis dårlig vær/føre), og returnerer tilbake 
til Birtedalen på søndag. 
 

** Geir Køien 

19. – 21. mars Hovden Skisenter - Sloaros 
Overnatting på Hovden Fjellstue fra fredag til lørdag. Vi 
står på ski/snowboard i alpintbakken på lørdag, før vi går 
inn til Sloaros på ettermiddagen/kvelden (i oppkjørte 
løyper). Retur til Hovden på søndag. 
PS: AOT har tur til Sloaros samme helg. 
 

** Frode Gorseth 

11. – 12. sept Padling – Klatring – Rappelering 
Kano/kajakk-tur med innslag av klatring og rappelering. 
 

* Astrid Gissinger 

2. – 3. okt Skarsvassbu – Lindenuten 
 

** Jostein Aalvik 

10. – 12. des Førjulstur til Hovden – Tjørnbrotbu 
Tradisjonell førjulstur til Hovden-området. 
 

** Geir Køien 

 
Turene vil bli tilpasset best mulig etter vær- og føreforhold. 
 
 
 
 
Fjellsportgruppas styre i 2004: 
 
 Navn  Verv  Tlf. privat  Email      
 Frode Gorseth  Leder   41213184  frode.gorseth@utelsystems.com

Bjarne Tufte     Kasserer 37022302  bjarne.tufte@ae.no
Jostein Aalvik Sekretær 37033507  josaalv@start.no
Geir Køien Styremedlem 90752914  geir.koien@hia.no
  

 
 

FJELLSPORTGRUPPAS MOTTO 
Blir det for tungt tar vi taxi til nærmeste hotell 

Arendal og Oppland Turistforening 
Besøksadresse : Vestergate 17, Arendal 

mailto:frode.gorseth@utelsystems.com
mailto:bjarne.tufte@ae.no
mailto:josaalv@start.no
mailto:geir.koien@hia.no
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DNT Fjellsport Arendal

Høsttur i Austheiene 
16.-18. september 2005

Fjellsportgruppa inviterer til høsttur i Austheiene. Vi drar fra Harebakken i Arendal fredag
ettermiddag, og kjører opp til Berdalsbru. Derfra går vi opp til Berdalsbu hvor vi 
overnatter til lørdag. Lørdag morgen går vi videre til Bjørnevasshytta, hvor vi koser oss 
med god mat og drikke. På søndag blir det en kort tur fra Bjørnevasshytta til Bykle via 
Mjågeskor. 

Program

Fredag 16.09.2005
17.00 Avreise fra Harebakken i Arendal.
20.30 Ankomst Berdalsbru (vi setter igjen en bil i Bykle).
Det tar ca. 2 timer å gå opp til Berdalsbu (5km). Ta med lykt/hodelykt – det blir mørkt! 
Er vi heldige får vi en fin måneskinnstur (fullmåne på søndagen).

Lørdag 17.09.2005
Frokost og smøring av matpakke.
Avmarsj Berdalsbu retning Bjørnevasshytta.
Turen fra Berdalsbu til Bjørnevasshytta er beskrevet som en 7-timerstur (13km). Vi skal 
kose oss på tur, så vi legger ikke opp til noe stress – vi tar den tiden vi trenger!

Søndag 18.09.2005
Frokost og evt. smøring av matpakke.
Avgang retning Bykle via Mjågeskor.
Vi regner med å bruke ca. 4 timer fra Bjørnevasshytta til Bykle.

Pris: Overnatting: 2x155,- for DNT-medlemmer (2x255,- for ikke-medlemmer).
Ca. 50 kr. for felles middag lørdag.
+ bensinpenger

Ta med lykt (helst hodelykt) og ekstra batterier – det blir mørkt på vei opp mot 
Berdalsbu på fredagskvelden. 
Vi ordner tørrmat hver for oss, men turkoordinator kjøper inn til felles middag på 
Bjørnevasshytta på lørdagskvelden. Kart/kompass og solbriller er også nyttig. 

Påmeldingsfrist: Tirsdag 13.09.2005, kl. 20.00.

Spørsmål og påmelding til turkoordinator:
Frode Gorseth: 41213184, frode.gorseth@utelsystems.com.

Vi sees på tur!

mailto:frode.gorseth@utelsystems.com


AAOOTT  --  FFjjeellllssppoorrttggrruuppppaa  
 

Arrangementer 2005 
 

Dato Beskrivelse Grad Turkoordinator 
11. januar Årsmøte 

Tradisjonelt årsmøte med vin, ost og kjeks. 
Sosialt samvær, valg av styre for 2005. 
Det vil i tillegg bli vist bilder fra Kilimanjaro. 
Møtet vil bli holdt hjemme hos Astrid Gissinger: 
Klingermoheia 19B Grimstad – tirsdag 11. januar kl. 
19:00. 
 

  

8.-10. april Skitur Haukeliseter - Hellevassbu 
Overnating på Haukeliseter fra fredag til lørdag. Skitur fra 
Haukeliseter til Hellevassbu på lørdag, og retur på 
søndag. 
 

** Eivind Toreid 

28.-29. mai Padling – Klatring – Rappellering 
Vi gjentar suksessen fra i fjor med kajakktur med innslag 
av klatring og rappellering i Reddalskanalen. Vi overnatter 
i lavvoer og telt i skjærgården utenfor utløpet av 
Reddalskanalen. Sosial tur for både nybegynnere og 
øvede. 
 

* Rune Solhøi 
og 

Preben Nilsen 

12.-14. august Tur til Lysefjorden/Kjerag 
Vi kjører til Lysebotn og tar båten til Fløyrli for 
overnatting (DNT). Norges (verdens) lengste trapp med 
4444 trappetrinn starter her, og vi går til Langavatn på 
lørdag for overnatting. Søndag over Kjerag til 
Øygardstølen (parkering). 

 

*** Jostein Aalvik 

29. august Medlemsmøte 
Medlemsmøtet på Sjøloftet i Arendal mandag 29. august 
kl. 19.30 for å se bilder fra turene våre, samt høre om 
turene vi har planlagt i 2006. Vi hygger oss med pizza. 
 

  

16.-18. september Sosial høsttur fra Berdalsbu til Bjørnevasshytta 
Kort kveldtur fra Berdalen og inn til Berdalsbu på fredag 
ettermiddag/kveld. Lørdag går vi videre til 
Bjørnevasshytta, hvor vi nyter en bedre middag! Søndag 
går vi ned til Bykle. 
 

** Frode Gorseth 

14.-15. januar 
2006 

Nyttårstur til Hovden – Tjørnbrotbu 
Den tradisjonell førjulsturen til Hovden-området blir i år 
endret til nyttårstur pga jevnt over dårlige snøforhold i 
midten av desember. 
 

** Geir Køien 

 
I tillegg til overstående aktiviteter vil det kunne bli arrangert uoffisielle dagsturer/helgeturer på initiativ av 
medlemmene. Slike turer vil i så fall bli annonsert via Fjellsportgruppa sin email-liste – står du ikke på denne 
listen, så er det bare å sende en email til rune.solhoi@gard.no for innmelding. 
 
Fjellsportgruppas styre i 2005: 
 
 Navn  Verv  Tlf.   Email      
 Rune Solhøi Leder  97559331  rune.solhoi@gard.no
 Frode Gorseth  Webansvarlig  41213184  frode.gorseth@utelsystems.com

Jostein Aalvik Sekretær 37033507  josaalv@start.no
Geir Køien Styremedlem 90752914  geir.koien@hia.no
 

FJELLSPORTGRUPPAS MOTTO 
Blir det for tungt tar vi taxi til nærmeste hotell 

 

mailto:rune.solhoi@gard.no
mailto:rune.solhoi@gard.no
mailto:frode.gorseth@utelsystems.com
mailto:josaalv@start.no
mailto:geir.koien@hia.no
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DNT Fjellsport Arendal 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 

Oppdatert 08. september 2005 

Hvem er vi? 
 
Vi er en undergruppe av Arendal og Oppland 
Turistforening, som drar på alle slags turer. Vi 
forsøker å legge opp til alt fra rene sosiale turer 
til noen litt mer typiske fjellsportturer. 
 
 

Hva har vi gjort i år? 
 
Skitur på Hardangervidda 
Vi startet året med skitur fra Haukeliseter til 
Hellevassbu 8.-10. april. Vi var ti stykker og 
hadde en flott tur.  
 

 
Lunsj på hardangervidda i 10-seteren. 
 
Padle-/klatretur i Grimstads 
skjærgård 
Vår årlige padle-/klatretur arrangeres i 
samarbeid med Arendal Kajakklubb med vekt 
på det sosiale. Vi hygger oss med god mat og 
bruker god tid på padling og klatring. Turen 
begynner med et kort nybegynnerkurs for de 
som ikke har sittet i kajakk før, mens de andre 
tar en litt lengre tur. Lørdag ettermiddag ble 
brukt i klatreveggen i Reddalskanalen, og på 
søndag dro vi alle på en fellestur i kajakk. 
 

Lysefjorden/Kjerag 
 

 
Kjeragbolten. 
 
12.-14. august var vi 18 stykker som reiste vi til 
Lysefjorden og Kjerag. Vi tok ferga fra Lysebotn 
og inn til Fløyrli hvor vi overnattet på DNT sin 
hytte. Neste dag gikk opp verdens lengste (?) 
trapp med 4444 trappetrinn fra Fløyrli og opp til 
toppen av fjellet. Vi vandret så videre til 
Langavatn for overnatting. Derfra over Kjerag 
på søndag. Dette var en kjempetur som kan 
anbefales! 
 

Epostliste 
Vi har en e-postliste der vi distribuerer 
informasjon om turene våre og annet 
fjellsportstoff. Send epost til Rune Solhøi for å 
bli satt opp på epostlista – dette er helt gratis. 
rune.solhoi@gard.no
 

Medlem i Fjellsportgruppa 
Vi har ikke noe eget medlemsregister. De fleste 
som er med på våre turer er DNT-medlemmer, 
men dette er ikke noe krav – men en fordel. 
 

Oppdatert informasjon 
Følg med på våre websider: 
http://www.dnt-fjellsport.no/arendal

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


Turprogram 2005/2006 
 

Høsttur i Austheiene: 16.-18. september 

I midten av september arrangerer vi høsttur i 
Austheiene. Vi kjører opp til Berdalen og går inn 
til Berdalsbu på fredag kveld. Lørdagen går vi 
videre til Bjørnevasshytta hvor vi koser oss med 
god mat og drikke. På søndag får turen videre 
via Mjågeskòr til Bykle.  
Påmelding til Frode Gorseth innen 13. sept.: 
fgorseth@online.no, tlf: 412 13 184. 
 
Sykkeltur til Olandsbu: 2. oktober 

Tur til AOT sin sydligste hytte (utenom fyrlys).  
Turen går på sykkel fra Harebakken, opp til 
Froland og videre så langt vi kan sykle. Deretter 
er det noen minutters gange inn til hytta.  
Oppmøte kl. 10.00 på Harebakken. 
Påmelding til Geir Køien innen 29. september: 
geir.koien@hia.no, tlf: 907 52 914. 
 
Klatrekveld i Grimstad: 7. november 

For nybegynnere arrangerer vi klatring i 
klatrehallen til Grimstad klatreklubb. Det blir 
også omvisning i hallen og gjennomgang av 
sikringsteknikk. Pris: 50,-/pers. 
Oppmøte ved Uglandbygget v/E18 kl 18.00.  
Påmelding til Rune Solhøi innen 1. november: 
rune.solhoi@gard.no, tlf: 975 59 331. 
 
Styremøte: 3. januar kl. 19.00 

Send en epost til Rune Solhøi hvis du har noe 
på hjertet som bør tas opp på styremøtet: 
rune.solhoi@gard.no, tlf: 975 59 331. 
 
Årsmøte og Medlemsmøte:  
10. januar kl. 19.00 
Årsmøtet er også et medlemsmøte. Vi får se 
bilder fra fjellvandring i Himalaya. Følg med på 
websidene for nærmere informasjon om sted. 
Ta med ost, kjeks og drikke (vin/brus/...). 
Ingen påmelding. 

Skitur til Tjørnbrotbu: 14.-15. januar 

Vi drar til Hovden og går inn til Tjørnbrotbu på 
lørdagen hvor vi slapper av og får oss en god 
middag. Hvis tid og vær tillater det, så blir det 
et besøk på Austheienes (ligger i Telemark 
fylke) høyeste fjell: Kvannfjellet (1537moh). 
Påmelding til Geir Køien innen 10. januar: 
geir.koien@hia.no, tlf: 907 52 914. 
 
Skredkurs: 2.-5. februar 

I samarbeid med Fjellsportgruppa i Kristiansand 
arrangerer vi NF-kvalifiserende kurs der lederen 
for DNT Fjellsport sentralt, Anders Bahr, blir 
med oss som kursholder. Maks 8 deltagere.  
Påmelding til Rune Solhøi innen 1. januar: 
rune.solhoi@gard.no eller 975 59 331. 
 

 
 
Skitur i Setesdalsheiene: 24.-26. mars 

Foreløpig plan er at vi kjører til Ljosland i Åseral 
og går inn til Lakkenstua på fredag. På lørdag 
går vi til Josephsbu/Gaukhei, for så å gå tilbake 
til Ljosland på søndag.  
Påmelding til Arne Thorstensen innen 20. mars: 
arne.thorstensen@kitron.com, tlf: 37 01 29 74. 
 
Kebnekaise/Sarek: Slutten av april 2006 

Ski- og telttur til Sveriges høyeste topper. Sett 
av 8-10 dager i slutten av april 2006. Begrenset 
antall deltagere. Meld din interesse allerede nå: 
geir.koien@hia.no, tlf: 907 52 914. 

Padle-/Klatrehelg: 20.-21. mai 

Vi fortsetter suksessen fra tidligere år! Dette er 
en sosial tur der man kan melde seg på selv om 
man ikke har klatret eller padlet kajakk 
tidligere. 
Påmelding til Frode Gorseth innen 15. mai: 
fgorseth@online.no, tlf: 412 13 184. 
 

 
 
Jotunheimen: 9.-13. august 
Årets store tur går til Jotunheimen. Vi ligger i 
telt, men baserer oss på basecamp slik at vi 
ikke bærer tung sekk så langt. 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.  
 
 

Ansvar på turene 
Vi har ingen turleder på turene våre. Vi har 
derimot en turkoordinator som koordinerer 
fellesaktivitetene slik som transport, fordeling 
av proviant, kjøring etc. Turkoordinatoren står 
også for ruteplanleggingen, men har ikke noe 
overordnet ansvar for turdeltakerne. Enhver 
turdeltaker er med på turene på eget ansvar. 
 
 

Velkommen på tur! 
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