ENGASJERT GJENG. Bjørn Simonsen, Inge Ludvigsen, Rune Nøstvik, Trygve Felix, Anne Efjestad
og Elin Leistad håper å kunne arrangere festivalen til helgen.

Trenger 17 lastebillass med snø
■ Skifestivalen utfordrer Grimstads innbyggere
Skifestivalen trenger
17 lastebillass med snø
for å kunne arrangere
årets festival lørdag og
søndag. Hvis ingen frivillige melder seg, må
festivalen utsettes til
snøen kommer.
– Vi har det råeste programmet
som er blitt laget av en skifestival. Men været og værmeldingene ser dårlig ut. Vi trenger kuldegrader og snø, men det er kun
meldt varmegarder frem til lørdag.Da er det vanskelig å lage skifestival, sier Rune Nøstvik. Men
det er mye snø innover i landet.
– Vi trenger 17 lastebillass med
snø for å lage festival. Vi tør ikke
belaste kommunen, så vi utfordrer befolkningen i Grimstad.Det

må finnes 17 lastebilførere som
kan bruke én time hver, spør
Nøstvik. Skifestivalen er nødt å
utsettes med mindre høyere makter eller velvillige lastebilførere
stiller opp.
For å lage nok snø med snøkanonen trenger de to døgn med
fem kuldegrader.
– Vi visste at datoen vi satte var
en arbeidsdato, vi kunne ikke bestemme at det skulle være snø da,
sier Bjørn Simonsen.Dersom nok
lastebilførere melder seg innen
kort tid,blir det festival til helgen.
For de som er interessert kan de
gå inn på nettsiden til grimstadskifestival.no. Eller kontakte
Bjørn Simonsen.

så voksenrennet lørdag kveld.Det
blir en lag-konkurranse.
– Ryktene sier at det kommer
til å bli morsomt og spektakulært.
Politiet stiller med lag, i uniform,
brannvesenet stiller, det samme
gjør Posten, Kiwi, Sparebanken
Sør og en konkurrent, sier Nøstvik. På toppen av Galleri blir det
et VIP-telt, hvor alle er vip’er. Det
blir vandrepokal til vinnerlaget.
Søndag blir det akerenn fra
Vardeheia. Bakken blir 550 meter
lang,og med doserte svinger.Søndagen avsluttes med after-aking
for små og store på Galleri.På Torvet skal alle bilene bort, og det
skal settes opp forskjellige telt.
– Der skal det være liv og røre,
lover Nøstvik.

Politiet er med
I år er det første gang at festivalen går over to dager. Nytt er og-
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