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15. mai Kanopadling på liten elv 
16:00-21:00 Vi padler kano på et vann, vassdrag i 

Arendal/Grimstad-området. Oppmøte på 

Arendal jernbanestasjon kl. 16:00. 

PÅMELDING 

 

 

24.-26. mai TUR: Vårtur med Marka 
 Vi pakker sekken og drar på tur med kanoer 

til Nelaug og Nidelva. Turen går fra fredag til 

søndag. Påmelding! 

 

29. mai  Aktivitet kommer! 
17:00-20:00 Vi ser an havtemperatur, vind og vær og 

kommer tilbake med oppmøtested og 

aktivitet. Grilling blir det uansett! 

 

 

12. juni  Marka-onsdag: SUP og seil 
17:00-20:00 Bading og SUP på Hove. Vi tenner grillen og 

lager mat! Oppmøte på parkeringen ved 

Hove Camping. 

 

 

26. juni Marka-onsdag: Kajakkpadling og 

SUP 
17:00-20:00 Har du lyst til å prøve kajakk? Åpent for alle 

som vil lære eller allerede har padlet 

kajakk. Oppmøte: Stølsviga friområde på 

Hisøy. 

 

6. februar  Oppstart og programideer 
17:00-20:00 Årets første Marka-onsdag! Pizza og 

planlegging av årets Marka på Tromøyveien 

26B.  

    

20. februar   Mat på bål 
17:00-20:00 Lag det du vil på bål! Vi kjøper inn mat, tenner 

bål og slapper av ute! Oppmøte på P-plassen 

på Dråbelia 

 

6. mars   Bygge og bo i snøen 
17:00-20:00 Bål, mat og forberedelse til tur. Alle som skal 

på snøhuleturen bør møte denne onsdagen.   

 Oppmøte: Biejordet 

 

8.-10. mars  TUR: Snøhuletur til Rauland 
 Marka arrangerer sin årlige tur til Rauland. Har 

du lyst til å prøve og overnatte i en snøhule? Vi 

hjelper med utstyr dersom du mangler! 

 Påmelding! 

                                                     

20. mars   Bål, mat og sjokoladejakt 

Bli med på vårens sjokoladejakt på Stølsviga! 

Alle MÅ faktisk ha med seg en telefon, eller ta 

med en venn som har telefon. Dere trenger 

denne for å finne frem! Vi tenner bål og lager 

litt mat. 

 

3. april Bål, mat og havbad 
17:00-20:00 Vi er på Buøya med bålpanner, ved og grill. Vi 

lager mat på bål. Alle som tror de kanskje våger 

kan ta med badetøy for å teste badevannet! Ta 

med varmt tøy og lue! 
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