
NM-KLAR: Arenaleder Trond Helge Sinnes i det
nye «veiskille» på den nye asfalttraseen. FOTO:
Tor Sindre Tjomlid

NY SLØYFE: Den nye asfaltsløyfa er på rundt
1400 meter, og går i et lett kupert terreng. FOTO:
Tor Sindre Tjomlid

FARTSRETNING: Inneværende uke ble siste
hånd på verket unnagjort. FOTO: Tor Sindre
Tjomlid

Gigant-oppgradering
Med 1400 meter ny asfalttrasé og breddeutvidelse fra 2,7 meter til fire meter, befester
Feed Skiarena sin posisjon i norgestoppen.
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«Mr. Feed» ligger definitivt ikke på latsiden, selv
om han slutter som arenaleder til høsten. Før han
leverer fra seg stafettpinnen har han sørget for at
skianlegget er topp rustet til kamp mot tilsvarende
anlegg i regionen og landet.

- Oppgraderingen vi har gjort nå kommer virkelig
utøverne til gode, påpeker arenaleder Trond
Helge Sinnes.

Så godt som hele den gamle asfalttraseen har fått
en breddeutvidelse fra 2,7 til fire meter - som også
er standarden på den nye traseen. Med en slik
bredde, kan utøverne passere hverandre på
enkelt vis.

- De forskjellige distansene, med tanke på
konkurranser, var ikke helt korrekte i den gamle
løypa. Nå har vi fått alle de korrekte distansene
fra 2,0 kilometer til 4,0 kilometer, forklarer Sinnes.

LYSANLEGG: Også lysanlegget er oppgradert.

- De gamle lysarmaturene er skiftet ut med Led-
lys. Nå får vi både bedre lys og mindre
strømutgifter, opplyser Trond Helge Sinnes.

Hele lys-jobben er utført av dugnadsgjengen på
Feed. Også forarbeidene til den nye asfalttraseen
ble gjort med solid dugnadsinnsats.

De totale kostnadene for løypeutvidelse og nytt
lysanlegg er på 2,8 millioner kroner.

GODT FORBEREDT: For to år siden ble vinter-
NM for seniorer arrangert på Feed Skiarena med
stor suksess. I høst har det «lille» idrettslaget
igjen tatt på seg vertskapsrollen for NM i
rulleskiskyting.

Den avtroppende arenalederen har sagt seg villig
til å styre skuta helt frem til NM er over.

- Med de oppgraderingene vi nå har gjort, føler jeg
vi er meget godt forberedt til NM. Jeg har allerede

mailto:sindre@avisenagder.no


UTVIDELSE: I stadion-området, hvor
steinmassene til den nye traseen ble lagret, har
man nå planert ut restene, og utvidet den
eksisterende parkeringsplassen. FOTO: Tor
Sindre Tjomlid

fått mange positive tilbakemeldinger på den nye
løypa, smiler Sinnes.

Foreløpig merker han lite til det konkurrerende
sommerskianlegget i Melsheia i Sandnes som
snart åpnes.

- Vi er så godt som fullbooket gjennom hele
sommeren og utover høsten. Det unike med Feed
er at utøverne kan overnatte og trene på selve
arenaen. I tillegg har man helt unike
treningsmuligheter i nærområdet rundt Feed. Her
får trenere og utøvere den nødvendige roen som
trengs for å kunne fokusere 100 prosent på
treningen, meddeler Trond Helge Sinnes.

FRILUFTSOMRÅDE: Skianlegget fremstår
sommerstid som et vakkert og velstelt friluftsområde.

- Det gleder meg stort at stadig flere av innbyggerne i Sirdal har begynt å ta i bruk området. For
man behøver ikke gå på rulleski eller være topptrent for å bruke arenaen. Mange tar seg en lett
joggetur eller gåtur rundt i traseene. Det er også gode turmuligheter opp til Maritshei og videre
innover mot Lindvatn, nevner Sinnes.

Nyheten finner du her: 
http://avisenagder.no/nyheter/gigant-oppgradering/19.46342


