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Håndball

Skiskyting

Vipers-spiller på undersøkelse i dag

Vipers-spiller Siri Aaserud, som skadet kneet i onsdagens oppgjør mot Fredrikstad, skal gjennom MR-undersøkelse i dag. Fortsatt er det usikkert hvor alvorlig
skaden til kantspilleren er.
– Kneet er litt hovent, og derfor er det foreløpig vanskelig å konkludere hundre
prosent utifra testing, skriver fysioterapeut Espen Nilsen i en sms til Fædrelandsvennen. Aaserud fikk kneet sitt i en motstanders kne midtveis i 1. omgang, og ble
liggende i smerte på sidelinjen helt frem til pause.

Bjørndalen og co. ladet med hestekrefter

Bilene gikk som kuler da Ole Einar Bjørndalen (38) og skiskytterkollegene fikk frie tøyler til å lufte hodene og teste gassfoten midt i
VM-skytekaoset. Oppladningen til stafetten skjedde uten ski og
gevær, men med hundrevis av hestekrefter under panseret på tyske
småveier utenfor VM-byen Ruhpolding. En bilprodusent fra
Bayern lånte ut tre fartsmonstre og instruktører til de fartsgale
nordmennene to dager før stafetten.

Bassenget fylt med fire mil
G Hovedbassenget testes med vann i to uker

G Feiret med kranselag i går

Et drøyt år før åpning
hyllet Aquarama i går
seg selv med å fylle
opp hovedbassenget
og markere at bygget
er under tak.

Idrett

Kristiansand
– Å få vann i bassenget, om enn
bare en kort testperiode, er en av
de større milepælene i byggeperioden, konstaterer prosjektleder for AF Aquarama DA, Geir
Hille (47).
Inne i det enorme reiseverket
på Marinetomta unnet kristiansanderen seg en halvannen times fest sammen med rundt 150
arbeidere. Gårsdagens kranselag
med god mat og drikke ble en fin
markering av at 29.000 kvadratmeter nå er under tak. Den eldgamle tradisjonen sammenfalt
med at det største av Aquaramas
i alt ti bassenger ble fylt med
vann - i alt fire millioner liter i
Sørlandets eneste 50 meters
basseng. Etter to uker skal det
4,5 grader kalde vannet tappes
ut, og deretter er det bare å glede seg til det erstattes av langt
varmere innhold.
– Vi satser på å ha minst halvannen måned til å prøve ut bassengene og alle de andre aktivitetene før Aquarama åpnes 22.
mars neste år, opplyser Geir Hille.
320.000 fliser
Den neste utfordringen for arbeidsfellesskapet BRG/Kruse
Smith er å få på plass 320.000
fliser i svømmehallen. Den jobben påbegynnes i midten av
april.
– Vi bygger for fremtiden, og
vi bygger robust. Det må vi gjøre
all den tid vi har ansvaret for
driften de kommende 60 årene.
Men det er gjort mange avveiinger i forhold til hva som er økonomisk mest lønnsomt - å benytte billigere komponenter
som byttes ut oftere eller å øke
kvaliteten og dermed kostnadene, men få lengre levetid, påpeker Hille.
I snitt er nå den daglige omsetningen på byggeplassen 2,7
millioner kroner. Leverandørene er primært norske, med innslag fra Finland, Sverige, Danmark og Tyskland. På det meste
vil 200 arbeidere være i sving,
blant dem noen polakker og
noen tyskere.
– Entusiasmen blant de an-

satte er enorm bra. Vi er godt i
rute, mye takket være en mild
vinter. Vi prøver å være så skånsomme vi kan i forhold til naboene, men det er nok ikke fritt for
at de vil være glade når vi er ferdige med jobben, sier Hille med
et smil.
Skal avgjøre pris
Påtroppende daglig leder, Unni
Mesel (40), som har sin første
arbeidsdag 10. april kan knapt
vente med å gi seg i kast. Noe av
det som skal bestemmes relativt
tidlig er billettprisene for å forlyste seg i landets beste folkebad.
– For at årskortene skal bli

den julegaven vi håper på, bør
de være i salg fra høsten av, sier
Mesel.
Tekst: Rune Stensland
rune.stensland@fvn.no - 97597785

Se omvisning, bildeserie fra Aquarama og
vår reporter Jim Rune
Bjorvand hoppe ut i det
iskalde badevannet fra
ti meters høyde på
fvn.no.

FAKTA

Aquarama

ee Svømme-/badeanlegg: Kapasitet
på 1000 personer per dag. 50 x 25
meters hovedbasseng (fire ganger
større enn det tidligere bassenget
i sentrum) med 10 meters stupetårn og en rekke stupebrett fra ulik
høyde.
ee Badeanlegg med sklier, bølgebasseng, strømkanal, barnebasseng,
boblebad, varmtvannsbasseng
(8 x 12,5 meter) og separat spaavdeling.
ee Idrettshall på størrelse med to
håndballbaner (2000 kvm). For
Tangen og Kvadraturen vgs. på

dagtid, til idrettslag på kveldstid.
ee Teleskoptribuner med rundt 1700
sitteplasser for Vipers- og KIFkamper.
ee Hotell i seks etasjer med 230 rom.
Skal drives av Scandic.
ee Offentlige og private helsetilbud,
blant annet Sentrum og Lund
helsestasjon, fysioterapi, fastlege
og bedriftshelsetjeneste.
ee Næring i første etasje med apotek
og kafé.
ee Treningssenter på 1200 kvadratmeter og flere aktivitetsrom.
ee Romslige uteområder med gressplen, beplantning, to sandvolleybaner og oppholdsarealer.
ee Parkeringskjeller med mer enn
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Hopp

TV 2 får kun lov til å sende én Premier League-kamp klokken 16.00 lørdag. Det er
kun parabolkunder som blir rammet.
Bakgrunnen er at en EU-dom slår fast at privatpersoner og puber i England kan
benytte satellittkort fra andre europeiske land for å hente ned sendingene. For å
begrense tilbudet fra utlandet har Premier League bestemt at antall kamper for
parabolkunder i Europa hver lørdag mellom 16.00 og 18.15 reduseres til én kamp
fra førstkommende helg, heter det i en melding fra TV 2. ©NTB

Anders Bardal tok nye steg mot sammenlagtseier i verdenscupen i hopp med
gårsdagens fjerdeplass i Granåsen. Steinkjer-hopperen økte avstanden til Gregor
Schlierenzauer og Andreas Kofler. Schlierenzauer ble bare nummer 12, mens
Kofler ble nummer åtte. De to østerrikerne tapte dermed terreng i jakten på den
gule ledertrøyen. Verdenscupleder Anders Bardal er oppe i 1269 poeng når tre
verdenscuprenn gjenstår. Det skiller 112 poeng ned til Schlierenzauer, 171 til
Kofler. ©NTB

Mindre engelsk fotball for parabolkunder

Bardal økte ledelsen i verdenscupen

llioner liter vann
G Satser på årskort som julegaver

FESTSTEMNING: Rundt 150 mennesker var samlet til kranselag i 5. etasje i
går. foto: aquarama, anders martinsen fotografer

Hushovd tjue
minutter bak vinneren
thor Hushovd rullet
inn som en av de svakest plasserte på gårsdagens etappe i Paris
- Nice.
Oksen fra Grimstad har slitt
med magen i det franske etapperittet, men er på bedringens
vei. I går trillet han og landsmann Alexander Kristoff inn
til henholdsvis 148 og 149
plass, over tjue minutter bak
vinneren Lieuwe Westra fra
Nederland. Briten Bradley
Wiggins tok tredjeplassen og
beholdt ledertrøya på den tøffe femteetappen i etapperittet
Paris-Nice torsdag.
Det betyr at han er noen
tråkk nærmere totalseieren i
rittet, for han klarte nok en
gang å holde de tøffeste konkurrentene på avstand.
Westra kom alene til mål og
var seks sekunder foran de
hardeste utfordrerne.
– Det er klart at dette er en

veldig stor dag i karrieren min.
Jeg har jobbet hardt for å
komme dit jeg er nå, og i dag
klaffet alt, sa nederlenderen
etter at seieren på den femte
etappen i Paris-Nice var sikret.
– Denne dagen var som en
dag i helvete, for det var fryktelig kaldt, slo Wiggins fast.
Han takket lagkameratene for
bra jobbing for ham underveis
i den snaue 180 kilometer lange etappen. (©NTB)

Premierte dommere og
trenere med 200.000 kroner
FERDIG PAKKET: Hvert bad til de 229 hotellrommene i Sørlandets største
hotell kommer ferdig levert slik som dette. foto: tore andré Baardsen

FYLLES OPP: Da dette bildet
ble tatt i går formiddag, var
det 50 meter lange hovedbassenget nær fylt opp - takket
være at fire pumper pøste inn
med rundt 3000 liter vann i
minuttet. foto: tore- andré
Baardsen

STORSTUE: Idrettshallen har plass til rundt 1700 tilskuere, men kan også
utvides til en stor konferansesal. foto: tore andré Baardsen

200 plasser.
e 280 sykkelplasser i tilknytning til
bygget og 160 sykkelplasser ved
Bystranda.

Finansieringsmodell

e Offentlig Privat Samarbeid (ops)
e Aquarama Kristiansand AS: Er
utvikler, byggeier for private arealer (hotell, spa, treningssenter,
kontorer, næring og drifter.).
e Kristiansand kommune: Er eier
av bad og idrettshall og tjenestekjøper.
e Samlet pris på cirka 1 milliard
kroner eks mva, der hotellet er
beregnet til cirka 300 millioner
kroner.

Tirsdag kveld mottok
16 dommere og trenere
fra ulike idrettsklubber
i Kristiansand stipender for i alt 200.000
kroner.
Stipendenes størrelse er fra
5000 til 15.000 kroner. Stipendene finansieres av Stiftelsen
Sportikus, og ble delt ut av
Idrettsrådet i Kristiansand.
– Det var et godt mangfold
blant søkermassen, og gøy å
kunne gi penger til en gruppe
som ikke får så mye oppmerksomhet som utøvere. Men på
grunn av usikkerheten rundt
stipender fra Cultiva, ser det
ut som om vi fra neste år går
tilbake til den tidligere ordningen med å gi stipender til
idrettsutøvere, sier daglig leder i Idrettsrådet i Kristian-

sand, Geir Thorstensen.
De som mottok stipend tirsdag var: Svømmetrener Petter
Gramvik (51), håndballdommer Aleksander Friden (17),
håndballdommer Hermann
Gabriel Vildalen (16), håndballdommer Øyvind Frigstad
(18), amerikansk fotball-trener
Jørgen Benestad-Johansen
(51),
stuptrener/-dommer
Arne Tellefsen (57), håndballtrener Endre Birkrem Fintland (19), sykkeltrener Tom R.
Hansen (47), håndballtrener
Tina Haagensen (17), fotballtrener Susanne Aune Solaas
(18), håndballtrener Preben
Nilsen (35), håndballtrener/dommer Magnus Korsvik (17),
fotballdommer Steffen T.
Abrahamsen (17), sandvolleyballtrener Espen Å. Førland
(25), orienteringstrener/-leder Stein-Erik Scheie (48),
fektetrener Handi Hasan Tani
(27). RuNe STeNSlaNd

Fotball

Dawson ute i 10-12 uker
HISTORISK: Iført sitt varemerke, den åletrange speedoen, fikk fvn.nos reporter Jim Rune Bjorvand i går æren av å innvie hovedbassenget i Aquarama. Her
er han i svevet fra ti meters høyde på vei ned mot det 4,5 grader kalde vannet.
Sjekk reportasjen hans på Fædrelandsvennens nettsider.
foto: tore andré Baardsen

Tottenham må trolig klare seg
uten forsvareren Michael
Dawson resten av sesongen.
En ankelskade setter Dawson ut av spill i 10-12 uker.
Han ble skadd i onsdagens
3-1-seier mot Stevenage i FA-

cupen.
– Røntgenundersøkelsene
viser at Michael Dawson
trolig er ute i 10-12 uker. Han
har ødelagt den høyre ankelen, het det i en melding fra
Tottenham-laget. ©NTB

