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GA ALT: Sebastian Holthe Nilsen (10) ga alt i skiløpet for Hisøy skole. – Det var moro, sa han etterpå.

Her tar Lucas sats i Are

TILBAKE I BAKKEN: Lucas Sandeberg (7) er aktiv skihopper i Øyestad. Lørdag satte han utfor den mobile hoppbakken under Arendal Vinterfestival, en bakke han var med å åpne under arrangeme

INTERVJU: Felix Mørck Sandberg (10) intervjues i mål.
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FULL FART: Dagny Nordhus (10) i farta for Roligheden skole under skiløpene lørdag formiddag.SLITEN: Sebastian Holthe Nilsen (10) ga alt i skiløpet for Hisøy skole.

Lørdag var Vinterfestiva-
len viet skiaktiviteter i
Arendal sentrum.

STEIN LARSEN
larsen@agderposten.no 901 93 048

På tilkjørt snø var det både
hopp- og skirenn i byens sen-
trum.
Og selv om arrangøren nok

kunne tenkt seg noen flere del-
takere, storkoste de som benyt-
tet seg av tilbudet.
En av dem som tok sats, var

sjuåringen Lucas Sandeberg.
Tross sin unge alder er han al-
lerede en habil skihopper.
– Jeg har hoppet i fire år og

har allerede satt utfor i 20 me-
tersbakker, kunne han fornøyd
fortelle.
Sjuåringen var også med på

Vinterfestivalen i fjor, da han
var den første til å sette utfor
hoppbakken som benyttes på
arrangementet.
En annen som ga alt var Se-

bastian Holthe Nilsen (10), som
gikk skiløpet for Hisøy skole.
-Jeg har ikke vært med på

dette før, men jeg ga alt jeg had-
de, fortalte han.

Utslått, men fornøyd konsta-
terte han at det hele var topp.

– Jeg har aldri gått så fort på
ski før, men det var moro.

endal sentrum

ent i fjor. Alle foto: Elisabeth Grosvold
GRATIS ANSIKTSMALING: Styreleder Kristina Kaba ved den nye barnehagen som åpner i mars, Vippa
FUS, tok med seg en ansatt, og ga alle som ville ha gratis ansiktsmaling.

FULGTE: Tommy Svenningsen og Lene Heggelund tok med datteren
Malina Heggelund Svenningsen for å se på skiløpet.

FORNØYD: Sebastian (2) syntes det var veldig stas med Skofus! -Han
liker meg, sa Sebastian med et stort smil.

BURSDAGSGUTTEN: Mattis fei-
rer deler av 2-års dagen i byen.

Ring81500004
– få GRATIS befaring!

PÅUTVALGTE PRODUKTER

-30%INNTIL
SOLSKJERMING

Agder Boligteknikk
Tlf: 97 40 70 81


