
Skuibakken - Året 2012  
Hva skjedde? 

 
MED INVITASJON TIL 
  

ÅRSMØTE 2013 
 

Tirsdag 9. april KL. 19.00  
Skui Grendehus, Salen 
- Årsmøte 
- Åpent møte  

Per Bergerud, Svene IL 
forteller fra sin aktive karriere med opplevelser i Skuibakken 
og i andre bakker rundt om i verden 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Filmklipp fra Skuirenn: 
- NRK NM 85 hvor Per Bergerud vant, NM 57, 71, 91 og Skuirenn 1976 
- Nytt Privat opptak NM 1963  
- NRK opptak NM 1965 – Opphavet til: ”Å hoppe etter Wirkola!” 

 

Interesserte er hjertelig velkommen til en hyggelig kveld. 
Kaffe og kaker vil bli servert. 

 

    
 

 Skuibakkens  
 Venner 
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PROGRAM ÅRSMØTE 2013 
 

Skuibakkens Venner avholder årsmøte tirsdag 9. april kl. 19.00, Skui Grendehus. 
 

 SAKSLISTE: 
1. Valg av ordstyrer og referent. 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
3. Styrets årsberetning, regnskap og revisors beretning. 
4. Budsjett og kontingent. 
5. Styrets forslag til arbeidsprogram 
6. Saker som er angitt i innkallingen. 
7. Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer, samt ett til syv ytterligere styremedlemmer. Normal 

funksjonstid for styremedlemmer er to år. Valgene skal fortrinnsvis skje slik at to eller tre 
styremedlemmer er på valg hvert år. Hvis det ikke lykkes å få valgt angitte funksjoner på et årsmøte, 
kan styret konstituere seg selv og bestemme hvilke verv som det er aktuelt å besette. 
• Valg av råd, maks fem medlemmer  
• Valg av revisor. 
• Valg av valgkomité, tre medlemmer. 

 

 Etter årsmøtet er det åpent møte:    

- Per Bergerud, Svene IL 
forteller fra sin aktive karriere med 
opplevelser i Skuibakken og i andre 
bakker rundt om i verden 
Norsk mester i Skuibakken i 1979 og 1985.  
Tok 8 NM gull og er innhaver av 
Holmenkollmedaljen. Vunnet 4 ganger i 
Skuibakken. Satte ny bakkerekord i Skuibakken i 
1978 med 112,5m. Vunnet 4 WC renn.  
VM 1985 i Seefeld, gull i storbakke og bronse i 
normalbakke. Han var også med på å vinne gull i 
laghopping under VM 1982 i Holmenkollen.  
Stor internasjonal deltagelse. 
Nå styreleder i Skiforeningen.  

 Hroar Stjernen, Per Bergerud, Vegard Opaas  

i Skuibakken NM 85 

- Filmklipp fra Skuirenn: 
- NRK NM 1957, 71, 85 hvor Per Bergerud vant, 91 og Skuirenn 1976 
- Nytt Privat opptak NM 1963 1967  
- NRK opptak NM 1965 – Opphav til uttrykket: ”Å hoppet etter Wirkola!” 
 

Servering av kaffe og kaker 
VELKOMMEN 

 

Grasrotandelen: 
Gi din støtte til Skuibakken: 

Oppgi Skuibakkens Venners organisasjonsnummer: 991 465 391 - neste gang du tipper. 
SKUIBAKKENS VENNER, PB 61, 1314 Vøyenenga 

www.skuibakken.no 
 

Foto om ikke annet er nevnt: Morten Heldal Haugerud 
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Styrets beretning  
 

3.1 ÅRSBERETNING SKUIBAKKENS VENNER 2012 
 

STYRETS SAMMENSETNING  
2012-2013 

 
 
Etter årsmøtet 19. april 2012 har det vært følgende 
tillitsvalgte:   
  
 
 
 
Styre og tillitsvalgte 2012-2013 
 
- Styre 
Leder:  Morten Heldal Haugerud 67 13 34 18 / 957 57 236  
Sekretær: Arne Vaaler  905 78 163 
Kasserer: Per Christian Olander 67 13 47 18 / 907 80 464 
Styremedlemmer: Bjørn A. Hole  67 13 20 94 / 932 63 690 
  Paul Geir Kaasa 67 13 33 67 / 901 60 220 
 Harald Kolstad 67 12 15 63 / 918 00 422 
  Sidsel Kolberg 67 54 03 59 / 67 57 91 25 
  Knut Woxman 67 13 24 65 / 977 13 999 
  Viggo Kristiansen  67 54 59 21 / 975 15 127 
  Hans-Petter Løken  67 13 47 48 / 900 38 020 
  Tore Berger,  417 84 161 
  
- Revisor:  Nils Roger Harboe  
 
- Valgkomite:  Johan L. Persbråten 67 13 60 52 / 915 77 904 
 Atle Korsmo  906 63 254 
 Gjert Andersen  66 79 80 68/ 934 96 299 
 
- Rådet: 
Hensikten var at Rådet skal være et rådgivende organ – resursgruppe  
Rådet fungerer som rådgiver, resursgruppe, idegenerator, korrektiv, kontakt utad  
(Rådet foreslås med inntil 5 personer) 

- Odd Hammernes Tidl. leder NSF hoppkomité. Nå ”Hoppsportens venner” 
- Ole Petter Bjerkek  Kulturminne 
- Eystein Kleven  Juridisk 
- Alfred Andersen  Teknisk og skiarrangement 
- Carl Erick Fuglesang  Tidl. Skuibakken ansvarlig og hopper 

 
Internett web tilrettelegger: Thomas Berger 
 
 
Følgende komiteer ble oppnevnt av styret: 
(Se neste side) 
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- Komiteer 
- Arrangementskomité vinter og sommer 

 - Knut Woxman (leder) 
 - Arne Vaaler 
 - Tore Berger  
 - Kåre Smeland 
 - Sidsel Kolberg 
 - Arnfinn Otterstad 
 - Svein Otto Solberg 

 
 
- Vedlikeholdskomité 

 - Bjørn Hole (leder) 
 - Sverre Tverrli 
 - Per Håkon Nervold 
 - Kåre Smeland 
 - Arne Vaaler 

 - Widar Tandberg 
 
- Økonomikomité 
 - Per Christian Olander (leder) 
 - Paul Geir Kaasa 
 - Bjørn Jensen 
 
 
- Historiekomité 

 - Harald Kolstad (leder) 
 - Randi Økern 
 - Alfred Andersen 
 - Sidsel Kolberg 
 - Hans I Kleven 
 - Alfred Morgan Olsen  
 
 
Dugnadskomité for diverse gjøremål etter forespørsel (Alle komiteer deltar i tillegg etter behov): 
 - Per Håkon Nervold (leder) 
 - Sverre Tverli 

- Kjell Nakstad 
- Widar A Tandberg 

 - Svein Erik Nilsen 
 - Geir Rune Lislegaard 
 - Tor Samuelsen 
 - Viggo Kristiansen 
 - Arild Solberg 
 - Sidsel Kolberg 
 - Ole Johannes Didriksen 
 - Arnfinn Otterstad 

- Ole Bolstad 
- Jostein Flo 

 - pluss assosierte medlemmer 
 
Informasjons og PR-komité 

 - Bjørn Jensen og - Bjørn Hole  
 - Bjørn Boberg - Lars Erik Kristiansen 
 - Viggo Kristiansen
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 Styrets beretning 2011-2012 
 
Styre- og komitémøter 
7 styremøter med komitémøter har vært avholdt. I tillegg har enkelte komiteer hatt egne møter. 360 
dugnadstimer har vært utført på 11 dugnader og 22 befaringer og inspeksjoner, inkl forberedelse til 5 større og 
mindre arrangementer har vært avholdt i bakken i perioden, samt en befaring med statlige myndigheter og en 
med kommunale myndigheter. 25 personer har vært involvert i disse. 
 
Historikk 

Interimsstyret for Skuibakkens 
Venner, ble dannet høsten 2006. Det 
ble ledet av Skui vel og fikk betydelig 
oppslutning om bevaring av 
Skuibakken som et levende teknisk 
kulturminne. Skuibakkens Venner ble 
derfor stiftet 14. juni 2007, til godt 
oppmøte og interessent historisk 
tilbakeblikk ved tidligere hopper Rolf 
Berglund.  Det ble oppnevnt styre og 
etablert komiteer for arrangement, 
vedlikehold, økonomi, historie og PR 
samt at flere er interessert i å bidra i 
dugnadsarbeid. Første ordnære 
årsmøte var 7. mai 2008 hvor hopperen 
kombinertløperen Arne Larsen fortalte 
om Skuibakken. Skuibakken ble fredet 
av Riksantikvaren 24.febr 2009. 
Hopperen Odd Hammernes fortalt om 
sine opplevelser i bakken på årsmøtet 
6. mai 2009. 2. desember 2009 overtok 
Skuibakkens Venner eierskapet til 
Skuibakken fra Bærums Skiklub og 
inngikk bruksrettsavtale til grunnen 
med Bærum kommune.  
På årsmøtet 24.3.2010 fortalte Per 
Jorsett om norske skibragder fra 1924-
1940.  
Årsmøtet 23. mars 2011 fikk besøk av 
dir. for Skimuseet Karin Berg som 
foredro over ”Hopp jenter Hopp og 
”Foret i Kongens jakke”.  
På årsmøtet 19. april 2012 fortalte Ole 
Gunnar Fidjestøl om sine opplevelser 
og erfaringer i Skuibakken og 
Vikersund 
 
 
 
Unnarennet er ryddet og i bruk.   

Så snart det er sne er det skispor i 

bakken. Bakken med sletta er et unikt 

tilbud for frikjøring på ski og brett. 

 
Det har også i 2012 vært god aktivitet i alle komiteer, som det også fremgår av oppsummering, samt av 
egne vedlegg med fyldigere informasjon.  
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- Arrangementskomiteen.  
Skuibakken kan fortsatt benyttes til hopprenn (for eksempel type showrenn) 
I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling av fredningen av Skuibakken har det blitt dokumentert 
at Skuibakkens profil og manglende FIS sertifikat ikke er til hinder for å avholde hopprenn. Det er blitt 
spesifisert de krav som stilles og som i alt vesentlig går på sikkerhet. Når bakken er ferdig restaurert vil disse 
krav i all hovedsak være imøtekommet. 
 Dette ble også bekreftet av sporsetter Jon Servold (VM2011 i Holmenkollen) som har hoppet i Skuibakken og 
som i 2011 var på to befaringer i Skuibakken. 
 
Skuirennet 8. mars 2012 – for barn 
For andre gang ble det arrangert Skuirenn på småhopp av 
forskjellig størrelse i overgangen for barn i aldersgruppen 6-12 
år. Meget vellykket med mange ivrige og begeistrede barn. 
Hoppgruppen fra IL Jardar stilte med NSFs barnehoppski med 
NNN binding som var veldig populært. 
 
Sommerkonsert i bakken 14. juni 
14. juni ble det arrangert sommerkonsert med Skui Brass i Skuibakken for andre gang. Det ble en flott og 
feiende konsert med flere solonummer til glede for mange tilhørere. Det ble servert pølser og vafler.  
 
Kulturminnevandring 14.okt ”Kjaglidalen” 
Søndag 14 oktober ble det i samarbeid med Asker og Bærum Historielag og Skui vel arrangert kulturhistorisk 
vandring fra Skuibakken. Med Harald Kolstad som turleder gikk de ca 100 deltagerne nordover via Jutulsletta 
til Bjørumdalen med restene etter Bjørum sag. Opp Kjaglidalenes Naturreservat over Kavle bro til kaffe og 
grillrast sør for Kjaglienga. Tilbake over Engebråten og Markebekk under Eineåsen forbi Isi Gårdssag og ned 
til fangstinnrettningen Ulvestua. Derfra langs Isielven tilbake til Skuibakken. 
Se egen omtale nedenfor under arrangementskomiteen 
 

Rykkinndagene 3.-4. nov 
Skuibakkens venner ble invitert til å holde foredrag og ha egen stand på Rykkinndagene 3.-4, november 
Foredraget på en time ble meget godt besøkt og vi fikk 10 nye medlemmer på standen. 
 
J uletretenning 2. des. 

1. søndag i advent 2. 
desember var det tradisjonell 
juletretenning med julekonsert 
av Skui Brass nisseorkester og 
bakken i fullt flomlys. Juletale 
med resymé av årets 
begivenheter i Skuibakken og 
god stemning, 
 
      

 

Godt fremmøte i sprengkulde på julegran tenning med Skui Brass Begge foto: Tore Guriby, Budstikka 
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Nyttårskonsert med vardebrenning nyttårsaften   
Nyttårsaften ettermiddag kl 16 ble tradisjonen 
med konsert og vardebrenning gjennomført med 
støtte av Bærum kommune. Forhåndsomtale ble 
gitt i Bæringen og Budstikka. Mildvær og regn 
la en demper på utferdslysten men Ca 100 
møtte opp på sletta for å gå fakkeltog opp 
trappene i Skuibakken til vardebålet på kulen og 
varmende julegløgg. Skui Brass spilte på 
hoppkanten med et fakkelpyntet ovarenn 
reisende bak seg. Stilhopperen Arne Larsen, 
Heggedal, holdt nyttårstalen og påpekte hvor 
viktig det er å ha Skuibakken som et av 
hoppsportens store kulturminner det er.  
Arrangementet er også det eneste 
fellesarrangement med fyrverkeri i Bærum 
nyttårsaften og ble støttet av Bærum kommune. 
Fyrverkeriet støttet av Svea var det hittil 
flotteste i Skuibakken og jobbet iherdig for å 
blåse bort tåken 
.”Se egen omtale nedenfor under 

arrangementskomiteen  Fakkelvandring fra sletta til vardetenning på kulen med fyrverkeri  
 
- Vedlikeholds- og dugnadskomiteen.  
Å få satt bakken i stand har avgjørende betydning for mulighetene for aktivitetene i bakken. Det har vært flere 
dugnader med kvistfjerning og opprydning.  
 

Nye informasjonstavler 
De midlertidige informasjonstavlene er blitt omarbeidet for å bedre fortelle bakkens historie og er blitt byttet ut. 

De nye er lagd i aluminium som har mye bedre 
holdbarhet en de gamle midlertidige som var plastbelagt. 

 
 
 
 
 
 
Det er også satt opp skilt 

som ønsker velkommen til 

Skuibakken og minner om 

at all ferdsel skjer på eget 

ansvar 
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- Det er utført dugnadsarbeider med rydding og kvisting, oppsette nye informasjonstavler og skilt med ferdsel 
på eget ansvar. Trapper er rensket og mindre reparasjoner er utført. 
Måke og klargjøre bakken for arrangementer er også en del av 
dugnadene. 

- Kvisting av kratt og småtrær nedenfor Dommerhuset. Her var det 
helt åpent tidligere. 

 
I forbindelse med arrangementer og vedlikehold har det vært utført 
360 timer dugnad fordelt på 43 dager og 125 personer Av disse har 
mange personer deltatt ved flere anledninger. 
 

Restaurering 
- I 2012 er sikkerhetsvant blitt satt opp igjen i unnarennet.  
- El-skapene på alle flomlysmaster er skiftet ut og automatsikringer byttet. Lysmasten på toppen av 

fartsstillaset satt opp igjen.  
- El-tavlerom har fått ny kledning og malt. El-anlegget i Kongetribunen er fornyet og ”kongens plass” har fått 

nytt innvendig lys. Skrusikringer er skiftet ut. Innfesting av ståltrapp og steinfylling sikret.  
- Ny plate over hull i unnarenn er lagd og montert. 
- Store graner som utgjorde en trussel mot Kongetribunene er felt. 
 

Ulovelig bilkjøring på sletta og i overgangen. 
Det har vært to episoder med uheldig bilkjøring på gressletta og i overgangen. Med dype spor og ødelagt 
gressmatte som resultat. I begge tilfeller er de som har kjørt blitt kontaktet.  
Det er skapt forståelse for at dette ødelegger, ikke minst for barn som bruker sletta til fotball i Jutul om 
sommeren. Som erstatning for skaden har vedkommende tilbudt seg å erstatte og i et tilfelle stilt den som 
hadde kjørt opp på dugnad i bakken og gjorde god nytte for seg. ”Hyggelig å kunne gjøre opp for seg når en 
har dummet seg ut” sa han. Svært positivt. 
Politiet ser for øvrig på dette som skadeverk, slik kjøring er ulovlig og bør anmeldes og medfører 
erstatningsansvar. 

  

- Historiekomiteen har arbeidet med å få oversikt over opplysninger som kan være aktuelle å samle inn, 
samt å samle de i arkivsystem. Det arbeides med å komplettere oversikt over deltagere og resultater for 
rennene som er avholdt i bakken Skuibakkens profil ved starten og i dag er dokumentert.  Denne er 
presentert på ny informasjonsplakat som er montert. Det arbeides kontinuerlig med å samle filmklipp 
anekdoter og bilder fra bakken som legges ut på DVD om Skuibakken 
Har du filmklipp foto, anekdoter eller historisk materiell er vi meget interessert. Ta kontakt! 

 
- Økonomikomiteen.  Det er skaffet midler fra Bærum kommune og fra Akershus fylkeskommune samt 

Norges kulturminnefond. Bærum kommune støttet maling av dommerhuset og oppbygning av nordre 
trim/måletrapp. Begge trimtrappene er tiltak som kommer allmennheten til gode. Bærum kommunes årlige 
støtte kr 30.000 som bidrag til vedlikehold og drift av Skuibakken, er helt vesentlig for bakkens 
vedlikehold. Dette er i tillegg til spesielle prosjekter som det da søkes om separat. 
 
Nedskjæringer i Bærum kommunes handlingsplan 2012 
Rådmannen foreslo å fjerne all støtte til eksterne frivillige organisasjoner både innen idrett og 
kulturminneforvaltning. For kulturminneforvaltningen ville det medført at en støtte på 550.000 til alle 
museer og kulturminneorganisasjoner i Bærum ville reduseres med kr. 500.000. Det ble fra SBV og andre 
påpekt viktigheten av å opprettholde støtten som i den større sammenheng er liten, men har desto større 
betydning som ryggrad i den frivillige virksomhet som drives.  
Den katalysatorvirkning midlene har er betydelig bl a. sett i sammenheng med at de 464 dugnadstimene 
som ble utføret i bakken i 2011 a kr 200 gir en verdi på minst kr 92.800 
Vi takker politikerne for at de reddet tilskuddene til både faststøtte og muligheten til å søke om 
prosjektstøtte. 

 
- PR komiteen.. Interessen for bakken har medført flere avisoppslag i Budstikka og Aftenposten.  
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- GeoCatch. For turorientering interesserte: Det ligger en post ved Skuibakken.. 
 
- Medlemsinfo 

Det har vært sendt ut en utgave av ”Skuibakken nytt” samt invitasjon til alle arrangementer.  
 
- Egen webside www.skuibakken.no holdes løpende oppdatert, og vi takker Thomas Berger hos H. C. 

Thaugland for en fin innsats med dette. H. C. Thaugland er også sponsor av vår nettside. 
 Websiden www.skuibakken.no har nå hatt over 40.000 besøk siden den ble opprettet i 2009. 
 
Eksterne publikasjoner om Skuibakken: 
Oversikt over publikasjoner og nettsider hvor styret, etter forespørsel, har hjulpet til med bakgrunnsstoff  
 
2008-2009 
- Marit Eikemo utgav sin bok ”Samtidsruinar” i 2008 med omtale av bl.a. Skuibakken. Boken ble så 

populær at den nå kommer i ny utgave.  
 Aftenposten skrev i sin omtale:  

”Journalist og informasjonssjef Marit Eikemo har oppsøkt, delvis brutt seg inn i, ti bygg og anlegg som 

hver på sin måte vitner om moderne triumfer, om spenning og underholdning. De innvarslet en gang nye 

tider eller var åsted for glemte dramaer.  Felles for de stedene Eikemo har valgt seg ut er at de har vært 

viktige for henne selv eller andre, ikke som personlige minnesteder, men som noe mange har et forhold til.” 

 Hun har gått inn i flere nedlagte monumentale byggverk for å beskrive den følelsen hun får ved å se det og 
leve seg inn i hva som skjedde der. Dette har hun beskrevet.  

 
- Det har vært ca 40 oppslag i presse og 2 i TV og 2 i radio, Østlandssendingen og nitimen, 2009 
Her er noen: 
- NRK TV: "Nekter å la bakken dø” 21.02.2008 http://www1.nrk.no/nett-tv/nyheter/spill/verdi/40610 

- NRK TV: ”Skuibakken fredes” NRK 23.2.2009  http://www.nrksport.no/hopp/1.6494923 
- Budstikka TV ”Feiret fredning, Mange tok turen til Skuibakken” 

http://www.tvbudstikka.no/index.php?v=1894 
 
- ”Turkart Vestmarka” 2008 Einar Skage Andersen 
 
- ”Skuibakken: Månedens kulturminne” - Desember 2008, Akershus Fylkeskommune 
  http://www.akershus.no/index.php?page_id=3409&article_id=25312 

 
- ”Sporene fra fortiden 2009” Kultur- og kirkedepartementet og Miljødepartementet. 
- ”Feirer at Skuibakken fredes” Aftenposten Aften 18. februar 2009 
- ”Sprettent kulturminne” Budstikka 21. februar 2009 
 ”En ruin fredes, men nå er det slutt på forfallet”  Aftenposten Aften 24. februar 2009 
- ”Skui feiret fredningen”  Budstikka 25. februar 2009 
- ”Skuibakken fredes” – Bæringen nr.3 27. februar 2009 
- ”Skuibakken Fredet” http://www.riksantikvaren.no/./?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=4938 

 
- ”Skuibakken fredes”  Tidsskriftet: Idrett og Anlegg, Tema Skihopping mars 2009:  
- ”40 hyggelige turer i Bærum” 2009 av Bjørn Kåre Salvesen 
  Skuibakken er omtalt som utgangspunkt for to av turene i boken  
 
- ”Skuibakken: Ukens kulturminne” – Kulturminneåret 2009: Uke 9 
 http://kulturminneaaret2009.no/prosjekter/ukens-kulturminne/uke-9-skuibakken 
 
- ”Hjerte for Skuibakken” Morten Heldal Haugerud månedens bankende hjerte” Budstikka 3. mars 2009 
  Entusiasmen og arbeidet fra alle i Skuibakkens Venner gjorde denne oppmerksomheten mulig. 
- ”Ny sats for kulturminner. 2009 er kulturminneåret. Hva med idrettens kulturminner?” Snø & Ski 3-09 
- ”Snekker’n fra Skui – Egil Lyngstad holder Skuibakken vedlike” Budstikka 28. oktober 2009 
- ”Kulturminneåret 2009 i Bærum kommune” – Programhefte. Skuibakken månedens kulturminne 

november 



Skuibakkens Venners årsmøte 2013  11 

- ”Fredet hoppbakke – Bli med på vandring” torsdag 5. november 2009 
- ”På tur ved Skuibakken; Månedens kulturminne” – Budstikka torsdag 29. oktober.2009 og under ”Hva 

skjer?” 
- ” Ut På tur - Kulturhistorisk fra Skuibakken” -  Budstikka Olav Harlem, Skiforeningen – 7. november 

2009  
- Bærum Natur- og Friluftsråd: ”Informasjonsfolder” 
- ”Kulturvandring fra Skuibakken” – Budstikka oktober. 2009 
- ”Vardebrenning nyttår” – Bæringen desember 2009 
 
2010 
- Riksantikvarens bok om de 12 fredede objekter i kulturminneåret 2009 

Boken som kom ut i 2010 er blitt meget god og informativ med fine foto. Kapittelet om Skuibakken kan 
finnes på www.skuibakken.no  Boken kan også fås ved henvendelse til Riksantikvaren eller styret. 

 
Utdrag: Riksantikvarens beskrivelse av Skuibakken i boken ”Ett år - Tolv historier - Fellesskapets 

kulturminner” 

 
Avisoppslag og publikasjoner: 
- ”Fyrte opp på kulen”  Vardebrenning i Skuibakken nyttårsaften.  Budstikka 01.01.10 

 http://www.budstikka.no/sec_nyheter/article279045.ece#cmtform  
- ”Kurs i Skuibakken” Budstikka 10. juni 2010 
- ICONOS nettside:. Besøk i Skuibakken 
- ”På tur fra Skuibakken” forhåndsomtale Budstikka 
- ”Tur til Røverkulåsen” Bæringen 30.september 2010 
- ”Ut på Tur – Skuibakken, gravrøyser og kulturlandskapet i Ursdalen” 16 okt. 2010 Olav Harlem 

Budstikka 
- ”Skuibakken fremdeles i skuddet” og ”Populært kulturminne” Budstikka 18. oktober 2010 
- ”Forblir fredet” Budstikka 16 november 2010 
- ”Juletreet tennes i Skuibakken” Forhåndsomtale Budstikka 25. November Budstikka  
- ”Vardebrenning i bakken” Budstikka 23. desember 2010 
- ”Sted med sjel” Budstikka nett 31.januar 2010 
- "Blåste året ut i Skuibakken" Budstikka 3. januar 2011 
- ”Hva Skjer” Alle arrangementer er lagt ut på” Hva skjer” i Budstikka” 
- Asker og Bærum historielag: Skuibakken i ny informasjonsfolder med kulturminner fra Asker og Bærum 
-  
2011 
- ”Studenter på treff” Budstikka 12. mars 2011 
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- ”Årsmøte i Skuibakken med Karin Berg” Hva Skjer - Budstikka 23. mars 2011 
- ”Folkefest i Skuibakken” Absolutt nostalgi Budstikka 26. mars 2011 
- ”Ikke penger til Skuibakken – fra Akershus fylkeskommune” Budstikka 28. mai 2011 
- ”Ingen penger til Skuibakken – Fylkeskommunen kritiserer Miljøverndept” Budstikka 11. juni 2011 
- ”Sommerkonsert i Skuibakken” Budstikka juni 2011 
- ”Tur fra Skuibakken” Bæringen nr.8 22. september 2011 
- ”Fra Bronsealder til nåtid” Budstikka 14. oktober. 011 
- ”Mindre penger til vern” Budstikka 19. november 2011 
- ”Juletretenning i Skuibakken” Budstikka 23. november 2011 
- ”Nyttårskonsert med Vardebrenning” Bæringen 15. desember 2011 
- ”Fyrer opp til nytt år” Budstikka 22. desember 2011 
- ”Nyttårsfeiring for hele familien” Budstikka 29. desember 2011 
- ”Familiefeiring Nyttårsaften ved Skuibakken” Budstikka 30. desember 2011 
- ”Samlet seg til nyttårsfest – Nyttårsfeiring i Skuibakken” Budstikka 2. desember 2012 
- ”Hva Skjer” Alle arrangementer er lagt ut på” Hva skjer” i Budstikka” 
- Budstikka fotokavalkade Nyttårsfeiringen i Skuibakken:  
  http://www.budstikka.no/kultur/nyttarsfeiring-i-skuibakken-1.6691157 
2012 
- ”Absolutt nostalgi” Budstikka. mars 2011 
- ”Hopprenn i Skuibakken for barn” Budstikka mars 2012 
- ”Årsmøte i Skuibakken med Ole Gunnar Fidjestøl” samt  Hva Skjer - Budstikka 23. mars 2011 
- Sommerkonsert i Skuibakken Budstikka juni 2012  

 Budstikka var der video på:http://www.budstikka.no/video?videoId=5627 

- Kulturvandring til Kjaglidalen Budstikka okt 2012 
- Rykkinn dagene Foredrag og utstilling om Skuibakken  
- Juletretenning  i Skuibakken 

Foto kavalkade fra Budstikka på : http://www.budstikka.no/bildeserier/julegrana-pa-skui-ble-tent-
1.7669750 

- ”Nyttårskonsert med Vardebrenning” Bæringen desember 2012 
- Nyttårsfeiring i strandsonen eller hoppkanten Budstikka 30.12.2012 

 http://www.budstikka.no/nyheter/nyttarsfeiring-i-strandkanten-eller-i-hoppbakken-1.7702441 

- Nyttårsfeiring i Skuibakken 31.12.12  
Budstikkas fotograf Karl Braanaas bildeserie på 
 http://www.budstikka.no/bildeserier/tidlig-nyttarsfeiring-i-skuibakken-1.7703845 

  
 
BORGHILD NISKIN TIL MINNE 
Skilegenden Borghild Niskin døde fredag 13. jan 2013 Hun 
var født 21.febr 1924 og ble 89 år gammen. Hun var fra hun 
var liten svært glad i å gå på ski. Hele livet bodde hun på 
Sollihøgda så forholdene var de beste. Hun gikk på ski til 
skolen og i tillegg til langrenn lærte seg også alpint og hopp. 
Som jentehopper var hun med i blant pionerene da hun 
som 13 åring i 1937 hoppet 50 m i Skuibakken som da var 
Norges største hoppbakke 
Men i OL i St. Moritz i 1948 fikk hun ikke lov til å være 
prøvehopper, det var utenkelig – hun tok igjen i alpint hvor 
hun fikk sine beste resultater. Hun deltok i OL 1948, 52 og 56 
med 5. plass i kombinasjonen som beste resultat. Hun hadde bl. a. 7 seiere i Holmenkollen Kandahar 4 første-
plasser fra Åre. Hun har til sammen 17 NM titler. Fikk som første kvinne Holmenkollmedaljen i 1956, 
Under krigen deltok hun aktivt i motstandskampen ved å skjule og bringe mat til motstandsfolk. Sin største 
innsats for skisporten gjorde hun som populær instruktør for tusener av barn ikke minst i Bærum som kalte 
henne ”Tante Boja”.  
Hun beholdt skigleden hele livet og gikk daglig på ski hele vinteren – med lange turer i helgene - . 
Vi lyser fred over Borghild Niskins minne 
 Kilder og foto: Budstikka, 
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Det er positiv og inspirerende 
interesse rundt Skuibakken. 
Det tydeliggjør at Skuibakken er et 
kulturhistorisk monument kjent både 
nasjonalt og internasjonalt, og et 
landmerke som mange har et forhold 
til.  
Bevaring av et slikt anlegg er et unikt 
idrettshistorisk interessent og et nytt 
prosjekt ingen før har gjort. At 
bakken oppnådde fredningsstatus 
understreker Skuibakkens betydning.  
 
Med et K-punkt på 110 m er den en 
bakke av betydelig størrelse også i 
dag.  
Mange har hoppet i bakken og det er 
morsomt at de karakteriserer bakken 
som en god og morsom bakke å 
hoppe i: 
 ”Det var en fin bakke å debutere i 
stor bakke i. Du fulgte profilen fint 
og følte du kunne sette ned skiene når 
som helst. Det var lett å hoppe langt!” 
 
 
 
 
 
 
Fartsstillasets fagverkkonstruksjon i 

stål er imponerende og gir spennende 

arkitektoniske effekter. 

 

Det holdes åpent under fartsstillaset 

som med sin enkle, sterke og fleksible 

konstruksjon kommer tydelig frem. 
 
Skuibakkens Venner vil gjerne ha 

flere medlemmer enten du vil være aktivt med eller støttemedlem med en beskjeden medlemskontingent 
(for tiden kr. 200).     

 
Skuibakkens historie i et nøtteskall  
Hoppbakke nordøst i Svartoråsen, bygd i 1928 av Bærums Skiklub. Ombygd i 1939, 1950 og 1963. 8 NM i 
”stor bakke” ble arrangert i perioden 1950-91. Første TV-sendte hopprenn i Norge i 1960. 2 WC-renn (1981 og 
1983). Rennet i 1983 var verdens første WC-renn i flomlys. Siste renn ble holdt i bakken i 1996  
Bakkerekorden på 122m holdes av Pål Hansen, Stålkameratene, og ble satt avslutningsrennet i 1996.  
I mars 1985 brøt Merete Kristiansen fra Klæbu ”drømmegrensen” for norske kvinner da hun hoppet 100 meter i 
Skuibakken. Den gamle rekorden hadde Anita Wold Jensen hatt med 97,5 m i Sapporo 1976. (Første kvinne 
over 100m var Tiina Lehtula som hoppet 110 m i Kuusamo i 1981) 
Bakken er nedlagt som FIS-godkjent hoppanlegg, men kan når den er restaurert fortsatt hoppes i, og vil nå bli 
bevart som et levende teknisk kulturminne som brukes til forskjellige ski- og andre aktiviteter.  
Skuibakkens Venner ble stiftet 14. juni 2007. 
I kulturminneåret 2009 ble bakken fredet 24. februar som et av 12 kulturminner dette året.  
Den 2.desember 2009 overtok Skuibakkens Venner eierskapet til Skuibakken fra Bærums Skiklub 
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ÅRSBERETNING FRA 

ØKONOMI-KOMITEEN 
 

FOR 2012 
 

Komiteen har hatt følgende sammensetning: 
 Per Chr. Olander (leder)  
 Paul Geir Kaasa 
 Bjørn Jensen 
 
Årsberetningen 2012-Økonomi 
Det har igjen vært et aktivt år for Skuibakkens Venner (SBV) Vi 
har registrert innbetalt medlemskontingent på totalt kr. 
24.150.hvorav kr. 1800 for forskuddsbetalt for 2013. Vi har andre 
salgsinntekter på kr. 13.151. Noe som gleder oss veldig er kr. 
4.668,00 fra Grasrotmidler. Takk til alle som hjelper oss på denne 
måten. Disse midler er overført til vår reservekonto og framtidige midler som kommer inn gjennom denne 
kanalen vil gå inn på denne kontoen 
Akershus Fylke har bevilget kr. 150.000 til diverse oppgaver som el-anlegg, tavlerom, felling av trær og 
vedlikehold av tribuner. 
Bærum kommune bevilget kr. 55.000 gjennom LA 21 til vant og sikring, kr.100.000 gjennom tilskudd til 
Frivillige organisasjoner. Dette er fordelt på el-sikring av lysanleggmaster, tavlerom og drift av anlegget. I 
tillegg bevilget Bærum kommune kultur kr 6.000 slik at vi også i år kunne gjennomføre Nyttårsmarkeringen 
med fyrverkeri. Et flott fyrverkeri ble det også takket være ekstra sponsing av Svea Fyrverkerier AS 
Uten disse midler er det ikke mulig å holde bakken i stand. Det er spesielt store kostnader forbundet med 
vedlikehold og sikring av det omfattende el-anlegget i bakken som må være i tilfredsstillende og 
forskriftmessig stand. 
Av de bevilgninger som gis går jo for øvrig 25 % tilbake til Staten i form av mva. 
Likviditeten har vært presset gjennom at SBV må forskuttere utgifter som faller inn under LA 21 og Akershus 
Fylkeskommune. Det ble derfor nødvendig å oppta et kortsiktig lån på kr. 15.000 som nå er tilbakebetalt. 
Vi trenger flere sponsorer blant næringslivet i Skuidalen og nærområdet. Disse vil få en hyggelig plassering på 
vår sponsorside på nettsiden vår som nå har passert 40.000 besøkende. Videre en plass i årsmeldingen som er et 
meget omfatende og interessant hefte.. 
Dugnadsgjengen har gjort en stor jobb og som for noen pølser og litt kaffe i 2012 la ned minst 360 timer i 
bakken. a kr 250 totalt kr. 90.000.. Vi trenger flere arbeidsomme menn og damer. Dette er en stor verdi for oss 
alle. 
Viser for øvrig til årsregnskapet for 2012 

Per Chr. Olander leder økonomi febr 2013 
 

Vi takker ProffPartner Lås & Sikkerhet AS  Vi takker Svea Fyrverkeri AS for støtte til 
for hjelp og støtte til Skuibakken nyttårsfyrverkeri 
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Punkt 3.2  
Regnskap og revisors beretning. 
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Punkt 4.  Forslag til ”Arbeidsprogram for 2013-2014” 
 
Fram til neste årsmøte i 2013 skal Skuibakkens Venner arbeide med følgende saker: 

1. Skuibakkens Venner skal sørge for tilsyn, restaurering og vedlikehold av Skuibakken.  
Herunder arbeide for å skaffe økonomiske grunnlag for dette. Arbeidet skal utføres i henhold til 
fredningsbestemmelsene. 

2. Styret for Skuibakkens Venner skal overveie om det kan bli avviklet arrangementer i Skuibakken i løpet 
av året, og eventuelt sørge for gjennomføring av ett eller flere arrangementer. 

3. Styret skal ta skritt for å registrere og digitalisere ev. samle inn fotografier, filmer og annet historisk 
materiale om Skuibakken. Materialet kan bli brukt under framstilling av en video om Skuibakken. 
Videoen skal vise glimt fra bakkens historie og kunne bli brukt for å vekke interesse for Skuibakkens 
bevaring og for å bli med i Skuibakkens Venner. 

4. Styret skal arbeide for at bakken og bakkens historie holdes levende og interessent for nye generasjoner. 

 
Punkt 5. Budsjett og kontingent 
Budsjett: 2013: 
Det er ikke laget noe budsjett for 2013 fordi vi ikke vet hvilke midler vi har til disposisjon da søknader er under 
behandling og svar derved ikke mottatt. 
 
Fastsettelse av kontingent for 2013 
Styret foreslår at kontingenten holdes på dagen nivå kr 200,- 
 
Punkt 6. Innkomne forslag. 
Det er ikke kommet inn forslag. 

 
NY UTVIDET DVD med klipp fra Skuibakkens historie selges til inntekt for Skuibakken – Ta kontakt! 
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Utfyllende beretninger fra enkelte komiteer: 
 

 

 
ÅRSBERETNING FRA 
Arrangementkomiteen 

 
FOR 2012 

Komiteen har hatt følgende sammensetning:  
Ordstyrer : Knut Woxman 
Pennefører : Arne Vaaler 
Ideskapere : Tore Berger 
 Kåre Smeland 
 Sidsel Kolberg 
 Arnfinn Otterstad 
 Svein Otto Solberg 
 
GENERELT 
Arrangementskomiteen har hatt 3 møter. Det har i år vært 5 
arrangementer i bakken. Vardebygger Knut Woxman  

 Foto: Karl Braanaas Budstikka 
 

SKUIRENNET 8. mars 2012 Hopprenn i Skuibakken - for barn. 
 

Under mottoet "mere lek og moro" arrangerte Skuibakkens Venner Skuirenn med mange glade og ivrige barn 
torsdag 8. mars. Med stor iver, hyl og 
glede kastet seg utover de 2 små-hoppene 
og en ”big jump” som var lagd i 
overgangen til bakken. Det var en markert 
stigning i satsteknikk og svevlengder 
under rennet som gikk i både liten og stor 
bakke. 
Alle fikk medalje og pølser. Med musikk i 
bakken, rennleder med flagg på 
hoppkanten og trompetfanfare for hver 
hopper fikk alle følelsen av å være med på 
et "ordentlig" hopprenn. Bestillingen på 
15cm nysne kvelden før gikk inn, og det 
ble flotte forhold med god hjelp av 
preppemaskinen til Bærum kommune. 
Kommunen lånte også ut arrangørvogn. 
 

Rikke satser og hopper bakken ned  
 
 

 
Som ledd i rekruttering for hoppsporten samarbeidet 
vi mer Hoppgruppa i IL Jardar som stilte med 10 par 
barne hoppski som kunne lånes. De fikk bokstavelig 
talt "ben å gå på”. 
 
At jentene satset skikkelig og ikke stod tilbake for 
guttene vitner bildene fra rennet om. Veldig moro! 
 
 
 Marius med trener Lars Erik Kristiansen 
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Bakken som var pyntet med norske flagg. De mange fremmøtte gledet seg over barnas iver og pågangsmot i. 
Alle barna fikk medalje med bånd, pølse og trefoldig hurra som takk for innsatsen. 

 
Deltagernes appell:  
 
”Dette må dere gjøre 
til neste år også!” 
 
 
 
 
 

Victor 6 år satser  Yngvar er ivrig med hoppski fra Jardar  
 

 
Tobias med V-stil og  Sondre med klassisk stil i Skuibakken  

 

En ny generasjon blir inspirert av Skuibakken   Skuirennet 2012 
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SOMMERKONSERT torsdag 14. juni 2012 
Skui Brass stilte opp med fullt orkester ensemble og holdt sommerkonsert i regi av Skuibakkens Venner 14. 
juni kl 17. De vel 50 fremmøtte fikk en flott og variert konsert med flere solonummer. Skui Bras har utviklet 

seg til et 
anerkjent 
brassband av 
internasjonalt 
format og 
fremførte 
konsert-
nummere av 
høy klasse. 
Det var god 
oppslutning 
om dugnads-
innsats både til 
forberedelser 
og gjennom-
føring og ikke 
å forglemme 
”frisering” slik 
at bakken 
fremstod 
presentabel i 
forsommer-
drakt. 

Med en nyfrisert Skuibakken skapte en flott visuell ramme og en bra akustikk for Skui brass konsert. 

 
Bakken var ryddet, pyntet til fest og det var nystekte vafler, kaffe og saft å få kjøpt.  
Regnbygene klarte vi å holde unna og det ble en stemningsfull og sosial sommerkveld 

Arrangementsordfører Knut Woxman har godt drag på 
Valdresmarsjen Dirigent Henrik Dalhaug følger interessert med i bakgrunn 
 

Et uventet innslag var da Skui Brass dyktige dirigent Henrik Dalhaug utfordret arrangementkomiteens leder 
Knut Woxman til å dirigere Valdresmarsjen. Den passer jo godt i Skuibakken og Knut klarte brasene til 
publikums begeistring. Det skal ikke underslås at dirigent Dalhaug hadde gjort en meget dyktig forhåndsjobb 
og det var tydelig at Valdresmarsjen satt i musikantenes ryggmarg.  
Vi takker Skui Brass og alle Skuibakkens medhjelpere som gjorde dette mulig og ikke minst alle tilhørerne. 
 
Velkommen til flere arrangementer og  
Budstikka var der -  se video på:http://www.budstikka.no/video?videoId=5627 
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KULTURMINNEVANDRING søndag 14. oktober 
Kulturminnevandring fra Skuibakken til Kjaglidalen, Engebråten og Isi gårdssag 
Kafferast og grilling på Kjaglienga 
 
Søndag 14. oktober ble det i samarbeid med Asker og Bærum Historielag og Skui vel arrangert kulturhistorisk 
vandring fra Skuibakken. 
Med Harald Kolstad som turleder gikk de ca 100 deltagerne fra Skuibakken over Isielven forbi IL Jutuls gamle 
klubbhus, som ble bygd på dugnad av en tyskerbrakke, opp Bjørumdalen til Bjørum sag, med sagdemningen 
som nå sikrer at fiskesykdommer ikke sprer seg til yngel som settes ut ovenfor dammen 
 

 
Harald Kolstad forteller om livet og fastboende 

ved Bjørum sag  

Avmarsj fra Skuibakken  

 

Turen gikk videre inn i Kjaglidalen naturreservat. Den frodige dalen ble vernet 2005 for sin unike berggrunn, 
flora og fauna. Navnet kommer av kjag som betyr kratt, bregner, urteskog. 

Thorvald Hansens plantasje: Tuja ved Bjørum sag  

 

 
Samling med historiefortelling ved Kavle bru 
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Videre over Isielven og opp til idylliske Kjaglienga hvor det var forberedt kafferast med kaffebål og hvor en 
kunne grille medbrakt.  

 
 

Ved tuftene etter sommerfjøset på Kjaglienga Frodig løvvegetasjon langs Isielven opp Kjaglidalen 

 
Plassen Kjaglienga ble brutt opp av finner og skyldsatt i 1751. Her var fastboende helt til 1954 Tømmerdrift og 
salg av ved, grønnsaker, kjøtt med mer var viktig næringsvei. Vedkjøring om vinteren foregikk ofte på den 
frosne Isielven. Dagens eier møtte på tunet og bidro til historiefortellingen.  
Etter kafferasten gikk turen litt tilbake og fulgte stien på østsiden av Isielven mot Engebråten og Aspelund og 
det fine kulturlandskapet øverst i Isidalen. Fulgte så den gamle veien på oversiden av Isi forbi Markebekk og til 
Isi gårdssag.  

 

Isi gårdssag er relativt godt bevart og interessant  Isi Gårdssag har to parallell sagbaner 

 
Sagen er den siste gjenværede gårdssag av denne typen og er avsatt til bevaring. Har var det stor sagdrift til 
både lokalt behov og til høvlerier. Sagen er i så god stand at det vil være mulig å kunne få satt den i drift som en 
demonstrasjonssag. Det er under utarbeidelse en egen klan for sagen med jordet som kulturminne. 
 

Derfra gikk turen forbi Isi gård og den fantastiske 
utsikten utover Bærum og Oslofjorden. Her under 
Eineåsen er nordgrense for mange sommerfuglarter 
og det sted i Bærum hvor det vil være mulig å dyrke 
druer.  
Fulgte så veien ned og tok en avstikker til Ulvestua 
som nå dessverre er omringet av veier på alle kanter 
Fangstgrav for ulv fra 1600 tallet. Den ble dekket 
av kvist med åte som en sau eller hund på platen i 
midten. Ulven falt da ned i graven.  
Derfra ned til Isielven og tilbake til Skuibakken. 
 
Ulvestua på Isi er antagelig fra 1600 - tallet 
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RYKKINNDAGENE lørdag og søndag 3.-4. nov SBV Utstilling og foredrag 
Skuibakkens venner ble invitert til å holde foredrag og ha egen stand på Rykkinndagene 3.-4, november 
Foredraget ”Skuibakkens første og andre liv” av M.H.Haugerud på en time ble meget godt besøkt og vi fikk 
10 nye medlemmer på standen. 

 

 
Foredraget ga også et hopphistorisk overblikk 

Arne Vaaler på SBV stand på Rykkinndagene.  Ella G.  m.fl. skapte norsk identitet og skihistorie 

 

Foredraget ga et historisk tverrsnitt av starten på norsk hoppsport og spesielt Skuibakkens historie og hva som 
hadde skjedd siden bakken ble anlagt i 1928 – bakkens første liv. Bakkens andre liv begynte med stiftelsen av 
Skuibakkens Venner og fredningen. Foredraget illustrerte hva som er blitt gjort og planer fremover. Foredraget 
ble delt opp med flere klipp fra tidligere hopprenn. Det ble god gammel ”hoppstemning” i salen. 
 
Skuibakkens Venner hadde egen stand godt plassert i foredragssalen og kafeen og ble godt besøkt begge dager. 
Det var stilt ut hoppski og ”tidsriktig” hoppantrekk. Det ble delt ut brosjyrer og solgt DVD-er 10 nye 
medlemskap ble tegnet. Vakter påstanden ble fordelt slik at det var to på standen hele tiden. Arne Vaaler var 
ansvarlig for organiseringen. 
 
JULEGRANTENNING første søndag i advent 2. desember. 

   

Julegranen 

lyser opp på 

hoppkulen  

 

Skui Brass 

Nisseorkester 

Årets førjuls 
arrangement, 
første søndag i advent, ble gjennomført med en større gran 
og flere lys. Mange hadde funnet veien til Skuisletta tross 
at fjorårets vind og regnbyger var byttet ut med -10-15 
kuldegrader. Skui Brass tok oppvarmingspause innendørs 
mens SBV-leder fortalte om hva som hadde skjedd siste 
året og med takk for støtte og innsats ønsket alle en god 
adventstid. Skui Brass skal igjen ha takk for fin fremføring 
av kjente og kjære julemelodier. Kombinert med varm 
gløgg og pepperkaker og juletreet som plutselig tentes 
oppe i mørket etter at flomlyset ble slukket, fikk små og 
store Skuibakken-entusiaster en fin innledning til 
adventstiden. 

Foto kavalkade fra Budstikka på : http://www.budstikka.no/bildeserier/julegrana-pa-skui-ble-tent-1.7669750 
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NYTTÅRSFEIRING I SKUIBAKKEN 31.12.2011.  ”Et sted med sjel” 
 
Fakkeltog, vardebrenning, Skui Brass konsert, nyttårshilsen, nyttårslotteri og fyrverkeri 
 

 
De mange deltagerne dannet fakkeltog opp til hoppkulen med vardebål og nyttårskonsert. 

 

I motsetning til sprengkulde under juletretenningen ble det mildvær med regn og yr på nyttårsaften. Likevel 
møtte rundt 100 store og små festtemte deltagere frem til stemningsfull opptakt til nyttårsfeiringen i regi av 
Skuibakkens Venner med støtte av Bærum kommune. Fakler med lodd i nyttårslotteriet kunne kjøpes på sletta. 
Fakkeltoget strakte seg fra sletta og opp de 393 trappetrinnene til hoppet hvor en stor flammende vete lyste opp. 
God trim før nyttårsmiddagen. Vel opp fikk deltagerne servert gløgg og pepperkaker. 
Skui Brass holdt en meget god og stemningsskapende konsert fra Kongetribunen 
Knut Woxman som speaker bandt det hele sammen fra hoppkanten. 
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Varde- / vetebål på kulen og fakkeltoget samlet seg under hoppet 

 

 

 

Skui Brass holdt nyttårskonsert med varierte innslag Korpsleder Mikkelsen Foto Karl Braanaas Budstikka 
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Barna var også med i fakkeltoget 

opp trappene. 

 

Alle fem foto  

Karl Braanaas Budstikka 

 
 

Kjente ansikter Fra v Sverre T (bak), Knut B, Bjørn A H (bak), Erik F og Widar T. 
 

Oppvisningskjøring med Dølahesten Ramsåsfrøkna med Johan Persbråten skapte julesteming Det ble servert 
gløgg og pepperkaker og barna syntes det 
var flott med et barnevennlig arrangement  
Leder av Skuibakkens Venner Morten 
Heldal Haugerud ønsket velkommen til 
feiring på et sted med sjel og takket alle 
bidragsytere for at restaureringen av 
Skuibakken stadig går fremover. Veter 
kunne i tidligere tider ble bygd store med 
dør og leplass for vetevakten på vakt mot 
inntregere og fiender. I dag kaller veter og 
vardebål til samhold og fest  
 
Han ga ordet videre til kveldens hovedtaler 
stilhopperen Arne Larsen.. 
Arne Larsen fortalt om da han, som baker, 
jo var tidlig ferdig på jobb og dro opp i 
Skuibakken og tok flere hopp alene. Det 
var herlig. Han mente Skuibakkens Venner fortjente stor støtte for at de tar vare på Skuibakken som er et 
betydelig kulturminne i norsk skisport og hoppsporten i særdeleshet. 
 

 

Arne Larsen forteller om opplevelser i Skuibakken. Leder SBV og speaker Knut i bakgrunnen følger godt med. 
 

Med ønske om at vi må leve lenge ønsket han alle et Godt Nytt År. 
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Vardebrenning og fyrverkeri nyttårsaften i Skuibakken. Skui Brass spiller fra Kongetribunen 

  
- Vi takker:’ 
 
� Bærum kommune 

for 
arrangementstøtte 
og 

� Svea Fyrverkeri 
som hoved-
sponsor for 
fyrverkeriet. 

 
Vi takker også  
Knut Bolstad og  
Lars Åge Nordli for 
uvurderlig hjelp med 
brøyting og strøing. 
 
Takk til alle som 
deltok i 
forberedelsene og 
arrangementet. 
 
 
 

Vetebrenning og stort nyttårsfyrverkeri i Skuibakken Tåken skapet en egen stemning 

 
Se også bildekavalkade i Budstikka på:  
http://www.budstikka.no/kultur/nyttarsfeiring-i-skuibakken-1.6691157 
http://www.budstikka.no/bildeserier/tidlig-nyttarsfeiring-i-skuibakken-1.7703845   
 

Knut Woxman, leder arrangementskomiteen 28.02.13 
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Skuibakkens Venner  

Vardebrenning Skuibakken 31.12.2012 kl 16.00-17.00  Morten Heldal Haugerud 

 

 
 
NYTTÅRSVELKOMST SKUIBAKKEN 2012 
Kjære alle sammen 
Velkommen til den årlige stemningsfull opptakt til nyttårsfeiringen i Bærums største kulturminne - 
Skuibakken.  
 
Først vil vi takke Skui Brass for en flott Nyttårskonsert med en solid applaus! 
Og Johan Persbråten for oppvisningskjøring med dølahesten Ramsåsfrøkna  
 
Varde, eller riktigere vete, da den er av tre og er et bål, var i tidligere tider signal om fare. Det var veter langs 
hele norskekysten med grener inn i landet og ned i dalene. Kom det flere enn 5 fiendtlige skip ble de tent 
Kunne være lange sprang 15-30 km.  
Brukt i mange navn: Ref. Vetakollen, Veteåsen, Vetefjell v/Risør mfl Veter brukt i Norge til 1814. 
En vete var typisk 10-12 m høye og gjerne med rom inni til overnatting for vetevakten. 
 
Men i dag symboliser en vete samling til fest og samhold  
Det er også samhold og dugnadsånd som har skapt Skuibakken som nå går inn i sitt 84 år.  
Bærums Skiklubs formann sa da Skuibakkens Venner overtok bakken fra skiklubben for to år siden,  
”Bakken er en bauta i norsk hoppsports historie –  
 
Vi håper at arbeidet med å ta vare på Skuibakken kan inspirere yngre til å drive med skihopping og at det da er 
grunnlag for at flere av småbakkene kan komme i bruk igjen 
 
Skuibakken er da nå under konstant restaurering takket være støtte fra Riksantikvaren, Akershus 
fylkeskommune og god støtte fra Bærum kommune og ikke minst medlemmene, bedrifter og støttespillere.  
 
I år har bl.a. de store granene som stod ved kongetribunene blitt tatt ned, de gått fra å være en vindskjerm ved 
hopprenn til å bli en sikkerhetsrisiko om de skulle blåse ned.  
Det vært gjort mye med det elektriske og det har kommet opp sikkerhetsvant langs trappene i unnarennet. 
Det er morsomt og se at anlegget blir brukt både på bena og frikjøring på ski.  
 
Jeg vil få rette en stor takk til alle støttespillere for innsatsen og Ønsker alle Et Godt Nytt År. 
 
Restaureringen gir nye muligheter for bruk – nå som Skuibakken Kulturarena 
 
At Skuibakken har sjel har den vist ved sin historie og store betydning for norsk hoppsport  
Det er derfor ekstra hyggelig at jeg kan få introdusere en av de mange som har bidratt til dette: 
”Stilhopperen” Arne Larsen fra Asker. 
Han er den eneste kombinertløper som noen gang har vunnet NM i kombinert og i spesielt individuelt hopprenn 
SAMME ÅRET. Det var i 1962 
 
Versågod Arne Larsen - hoppkanten er din!! 
 
 
Med ønske om GODT NYTT ÅR til DERE ALLE avslutter vi med fyrverkeri fra sletta 
 
Loddtrekning offentligjøres på www.skuibakken.no 
 



Skuibakkens Venners årsmøte 2013  28 

 

 

NYTTÅRSHILSEN I SKUIBAKKEN 31.12.2012 
Ved kombinerthopperen Arne Larsen  
 

”Er’e klart?!”  

 
Arne Larsen fortalte fra hoppkanten 

om spesielle opplevelse i Skuibakken: 

 
---- Men jeg hadde hoppet så mye i 
denna Skuibakken at jeg følte at jeg 
mestret stort sett alt, og som baker var 
jeg alltid tidlig ferdig på formiddagen, 
det var dagslys, bakken var klar, 
bakken var tråkka. alt var veldig flott, 
men jeg var dessverre helt aleine i 
bakken. 
Men med mitt mot så tok jeg sjansen 
og gikk på toppen av denna stillasjen 
og skreik høyt for det var noen 
skoleunger nede på Skui skole som 
var ute i friminuttet. Da skreik jeg: 
”Er det klart?? !!” 
Men jeg hørte ingen verdens ting. Da 
tenkte jeg ”Da prøver vi!” 
Og jeg satte utfor og jeg trur jeg 
greide å hoppe rundt en 80 meter.  
Det var jo så herlig å kunne gå opp 
nok en gang for da følge jeg at jeg 
mestra situasjonen. Arne Larsen på gamle tomter i Skuibakken før nyttårsfeiringen 
 
Det er mange minner i fra Skuibakken. Jeg har konkurrert i sammen med Erling Kroken, Arne Hoel, Torbjørn 
Yggeseth, Gunder Gundersen, Helmut Recknagel selvsagt, men her i bakken var det jo særlig Hugo Persson 
som var en av mine konkurrenter og det har jeg satt veldig stor pris på det samholdet som vi har kunnet hatt opp 
gjennom årene.  
Jeg begynner å bli litt gammal så du verden så redd jeg var da jeg gikk opp unnarennet nå. Jeg hadde ikke tørt 
kjøre ut halve unnarennet i dag. Men det er i hvert fall de minnene som er koseligst å ha.  
 
Jeg syns Skuibakkens Venner bør støttes for den innsatsen de gjør. De holder bakken i orden, og jeg mener 
bakken er et kulturminne som vi i vår tid har vært og er veldig glad i. 
 
Da vil jeg til slutt ønske alle sammen  
Et Riktig Godt nytt år og håper vi får leve lenge! Hurra! 
 


