
Les og se mer om Marka Friluft på 
www.friluft-sor.no/fritid/markafriluft 

 
                             @markafriluft for mer
                              informasjon

 

Endringer kan forekomme! 
Vi ser an vær og vind, følg derfor med på
Marka sine sider (Facebook og Instagram) for
oppdatert informasjon om aktivitet og
oppmøte. 

12.april   KANOTUR
17:00-20:00

 Vi møtes ved Bomuldsfabriken og setter kanoene ut her. Vi finner en fin
plass og lager mat sammen på turen. Vi tar med vester!
Oppmøte: Bomuldsfabriken

3.mai   SEILING 
17:00-20:00

 I dag skal vi seile med Arendal seilforening - maritim mestring! Vi har med oss
instruktører som vil vise og lære oss hvordan håndtere en liten seilbåt. Bli med
om du har lyst til å prøve de ulike "jobbene" ombord, eller om du rett og slett
bare har lyst på en båttur :)  I dag blir det ikke matlaging. 
Oppmøte: Kittelsbukt (ved parkeringen)
Ta med: Varme klær (det blir kaldt ute på sjøen!!), vindjakke, vest (om du har). 

14.juni   COASTEERING 
17:00-20:00

Vi hopper, buldrer og svømmer i skjærgården! I dag bruker vi våtdrakter og
hjelmer. Vi har våtdrakter og hjelmer opp til 10 pers. Ta gjerne med om du
har selv! Eller lån :) Vi lager også mat sammen ute! 
Oppmøte: Kommer! Følg med på Marka sine sider. 
Ta med: Våtdrakt og hjelm om du har eller kan låne av noen, håndkle,
badetøy, klær etter vær. 

17.mai   I dag er det ikke Marka! 
                      
                GOD 17.MAI

31.MAI   SUP PÅ LØKHOLMEN
17:00-20:00

Vi bader, SUPer og spiser mat sammen på Løkholmen. Det er også mulighet
for å spille boccia! 
Oppmøte: Løkholmen
Ta med: Klær etter vær, badetøy og håndkle. 

19.april   BRUSKASSEKLATRING
17:00-20:00

Bli med på bruskasseklatring på Stølsvika! Vi klatrer og lager taco :) Kle dere
godt! Vi ordner alt av utstyr til klatringen (inkludert hjelm). 
Oppmøte: Stølsvika, parkeringen

GOD SOMMER! 
Ses i august!

Det vil også bli arrangert
en helgetur for Marka i
vår, følg med på Marka

sine sider for informasjon.
og dato !

http://www.friluft-sor.no/fritid/markafriluft

