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ÅRSBERETNING FRA 

VEDLIKEHOLDS og dugnads KOMITEEN  
FOR 2012 

 

Bjørn Hole (leder);  Per Håkon Nervold, Sverre Tverli, Kåre Smeland, Arne Vaaler, Widar Tandberg, m.fl. 
 

Skuibakken. Statusrapport fra vedlikeholdskomiteen  
Skuibakken er en solid og god konstruksjon med varmgalvanisert stål i fartsstillasets bærende deler (Norges 
første) All bærende konstruksjon i kongetribune og dommerhus er i trykkimpregnert tre. 
2012 har vært nok et travelt for vedlikeholdskomiteen med flere større oppgaver bokstavelig talt siden en stor 
del av fjorårets økonomiske støttemidler ble benyttet til planlagt og nødvendig oppjustering av flomlysanlegget. 
Oppjusteringen planlegges fortsatt i 2013. Det er fortsatt betydelige arbeider som gjenstår slik at mere 
vedlikehold vil være nødvendig i årene fremover. 
Fredningen av hoppbakken setter krav om å beholde eksisterende elementer så godt det lar seg gjøre. 
Riksantikvaren ønsker og støtter utbedringsarbeidene. Det er derfor mulig å fornye deler av konstruksjoner så 
lenge hensynet til helheten ivaretas. Det rapporteres til Akershus fylkeskommune hva som er gjort og hva som 
planlegges. Dersom Akershus fylkeskommune har kommentarer finner man en løsning i felleskap. Det er en 
god og konstruktiv kommunikasjon. Representant for Akershus fylkeskommune var på befaring i forbindelse 
med arbeidene. 
. 

  
Følgende restaurerings og 
vedlikeholdsoppgaver er gjennomført i 
2012 
o Sikringsvantene langs unnarenn. er 

en viktig del av sikkerheten ved 
aktiviteter i bakken. Både når det 
gjelder dagens bruk med aking og 
skikjøring og eventuell fremtidig 
hoppaktivitet. Størstedelen var råtnet 
opp og borte, mens resten var i 
meget dårlig stand.. Utskiftingen har 
en god visuell effekt for det 
helhetlige inntrykk av bakken 

 
  Nye plater som sikkerhetsvant er montert i unnarennet 

 

o Sikring av trapp med wire. Trapper er sikret med wire på grunn av det bratte terrenget. På trappen mot 
syd var en del bolter røket og måtte erstattes av nye. Sikringen er prioritert arbeid og veldig viktig for å 
hindre utglidning og eventuelle uhell ved store arrangementer med mange besøkende. F. eks. I fakkeltoget 
nyttårsaften 2012. deltok ca 100 personer her i et meget vellykket arrangement. 

 
o Sikre stålbjelke som holder steinfylling, trapp syd unnarenn(Wire og fjellbolter ). 
 
o Rekkverk søndre trapp. Ødelagte deler, håndløper med mer er erstattet med tilsvarende nytt 
 
o Tak over pressetribune. Rustne bølgblikkeplater var veldig skjemmende og med hull til skade for 

anlegget og ble erstattet med nye plater. Av hensyn til helheten og holdbarhet ble det valgt å benytte 
samme type plater som ligger på kongetribune. Dette var feil ifølge fylkeskommunen som var på en 
inspeksjon av anlegget, det skulle vært brukt sinusprofilplater som tidligere. Dette er beklagelig, men 
platene er bestemt skiftet etter vinteren. Skiftingen medfører en ekstra kostnad.. 
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o El-tavle rommet i kongetribunen bar preg av å 

være ”ett lappverk” etter flere innbrudd. 
Tavlerommet er nå forsterket og har fått ny 
kledning på vegger og dør. Sparkling av 
skruehull og 3 strøk maling i samme farge som 
eksisterende er utført på dugnad. 

 
o Kongetribunens el-anlegg er gjennomgått. 

Sikringer, brytere, kontakter og lysarmatur er 
skiftet  

 
o El-skap på alle lysmaster er skiftet. Dette var 

en stor jobb i bratt terreng. Alle 
tilførselsstrømper, og automatsikringer er 
fornyet. Det er imidlertid feil på flere startere slik at disse må skiftes så snart som mulig. Etter pålegg fra 
elektriker vil regn og beskyttelsesbeslag bli montert over skapene. 

o Lysmast på toppen av fartsstillaset 
har fått ny armatur og er blitt satt opp 
og forsvarlig festet. 

 
o Felling av 4 store graner som truet 

Kongetribunen om det skulle komme 
en storm. Granene stod der, som små, 
da bakken ble bygd i 1928 og 
fungerte som vindskjerm under 
hopprenn. Nå var de imidlertid blitt 
en sikkerhetsrisiko.  
Fellingen har gjort det mer åpnet med 
en større visuell opplevelse av 
Kongetribunen  
Det var trangt og trærne måtte tas ned 
i deler, men Bærum Trefelling v/Atle 
Korsmo på Rønningen gård gjorde en 
god og sikker jobb.  

 
Felling av 4 store graner, opptil 85 år ved Kongetribunen Tretoppen på vei ned.  Foto Bjørn Hole 

 



Skuibakkens Venners årsmøte 2013  31 

 

o Grop i unnarenn v/ trapp syd. Skiftet dekk-konstruksjon av tre for påfylling med masser/gress og 
steinfyllingen er sikret. 

 

 

Plater over hull i unnarennet var råtnet opp Ny solid overbygning av hull i unnarenn og sikring av steinfylling  

 

I forbindelse med arbeidene i 
Skuibakken var det befaring med 
representant for Riksantikvaren 
ved Akershus fylkeskommune 
 

 

 

 

 

 

Fra v Edvard Undall Akershus 

fylkeskommune, Bjørn Hole leder 

vedlikeholdskom og Viggo Kristiansen 

styremedlem  
 

 
− Nye oppgaver 2013 
− Vanger i ovarenn før hoppet må restaureres. De er for å 

sikre en jevn preparering av tilløp og kontroll av 
vinkelen. De er derved en vesentlig del for å vise og 
illustrere preparering av bakken for å skape gode 
forhold. De er i dag falt ned og gått i oppløsning og 
medfører en risiko ved ferdsel i anlegget. 

− Sperreplate i tilløpet. Tilløpet i stillaset er sperret med 
finerplate nederst i stillaset for å hindre skiaktiviteter i 
stillaset. Platen er ikke opprinnelig og ødelegger det 
visuelle inntrykk av tilløpet.. Et gitter av metall vil gi 
mer åpenhet og en bedre helhetsopplevelse av stillaset. 

 
− Elektroarbeider fortsetter med utskifting av startere som er feil og ikke fungerer. Gjenopprette tilkobling av 

lyskastere i nedre lysmast. Restaurere trappelys i fartsstillaset. 
− Belysning. Det vurderes lyssetting av bakken med mindre lyskilder langs unnarenn og fartsstillas for å 

fremvise bakkens profil visuelt når flomlyset ikke er nødvendig 
.. 
 



Skuibakkens Venners årsmøte 2013  32 

 

− Istandsette vinsj og prepareringsrulle i unnarenn 
− Takplater over pressetribune byttes ut. 
− Felling av gjenstående to bjerker og en gran ved Kongetribune. Trærne bør felles for å unngå velt med 

eventuell skade på bygning og elektriske kabler som ligger nær trærne. 
− Fartsstillas. Permanent reparasjon av platting på toppen av stillas. 
− Rekkverk. Diverse vedlikehold av treverk 
− Vinduer i dommerhus. Fjorårets tilskudd/midler dekket ikke arbeid med vinduene. Det er planlagt 

gjennomgang av vinduer med tilhørende lemmer for beskyttelse mot hærverk. Knuste vinduer planlegges 
erstattet med nye. For å hindre hærverk vurderes yttervindu i uknuselig plast eller erstatte dagens 
midlertidige beskyttelsesplater med hengslede lemmer. 

− Dommerhuset. Fremtidig bruk blir diskutert. Det vil være 
interessent å kunne vise hvordan huset og bakken fungerte 
under hopprenn. Hvordan foregikk, stil og lengde anvisning, 
utregning, kommunikasjon mv. Hvordan så 
rennorganisasjonen ut? Hvem hadde hvilke oppgaver? Et lite 
lokalt museum med samling av gjenstander fra hopprenn, 
bilder, plakater etc. kan være aktuelt for å minne om 
tidligere glansdager i Skuibakken.  

− Fjerning av store trær bak Kongetribune og rydding nedenfor 
dommerhus med mer.  

− Fjerne tagging inne på Kongetribunen 
− Restaurere hoppteknisk utstyr, deriblant: 

- Lengdeanvisnings kasser med lengde nummer og roterende arrangement. 
o Poenganviser kasser med tallplater på roterende hjul under dommerhuset. 
o Montere avstandshylser for lengdemåling i nordre måletrapp  
o Kontrollere og teste prepareringsvinsj og rulle i unnarennet, meterskilt i unnarennet for lengdemåling, 

stil- og lengdeanvisningsutstyr, kommunikasjonsutstyr og signalanlegg mv. 
− Historiske ”blåskilt” som viser Skuibakkens som kulturminne. Mulig plassering ved foten av bakken og ved 

hoppkanten. Skiltene kan også kombineres med informasjonstavlene om Skuibakken.  
− Veiskilt til kulturminne Skuibakken fra E16/Ringeriksveien. 

 
For alle utskiftninger og vedlikehold er det i henhold til fredningsbestemmelsene lagt vekt på samme utseende 
og materialdimensjoner som før. 
Arbeid som er utført ved tilskudd fra Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og Norsk Kulturminnefond 
har dekket hoveddelen av kostnadene for de ulike utbedringsarbeidene. Imidlertid får en sjelden det beløpet det 
er søkt om slik at arbeider må utsettes til sener år og da tar leger tid enn planlagt 
 
I tillegg har det vært bidrag fra medlemskapsinntekter. Dette setter vi pris på siden vi og en stor del av 
befolkningen mener at Skuibakken er et stort aktivum for lokalmiljøet. 
 
Det er gjort økonomiske kalkyler av de ulike arbeidene. Finansieringen begrensende faktor for nye arbeider. 
Her søker vi om midler fra ulike private og offentlige organer 
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Dugnader gjennomført i 2012 
I tillegg til beskrevne arbeider har flere dugnader vært arrangert. Her har det vært et omfattende arbeid med: 
o Rydding av tilvekst og kratt samt materialer etter utskiftings og vedlikeholdsarbeider.  
o Felling av mindre trær og rydding av kratt i bakken på steder som tidligere var åpne. Disse arbeidene 

er med å gjøre anlegget representativt og øke interessen for å besøke anlegget. 
o Informasjonstavler. Nye informasjonsplakater er utarbeidet og er montert på informasjonstavlene. 
o Skilt ”Velkommen til Skuibakken – Husk all ferdsel skjer på eget ansvar er satt opp. 
o Dugnader i forbindelse med arrangementer 

 
Det er hyggelig at mange benytter nå Skuibakken som tur- og trimområde både sommer og vinter.  

Trappen til Kongetribunene reskes og åpnes  

 Trefelling under dommerhuset 

 

Trappemåking hører med til vinterarrangementer Dugnad er sosialt og grillen er populær 
 

VEL MØTT TIL NYE DUGNADER I 2013  Leder vedlikeholdskomité Bjørn A Hole 6.febr..2013 
 

Vi takker H. C. Thauglands Trælastforetning AS for støtte og hjelp til materialer og drift av nettside 
 

         Stedet du kjøper trelast! 
 
: 
 Vitaminveien 5, 0485 Oslo 
 Tel 23393600 / 08 
 Fax 23393616 

 Mob 90754625  
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ÅRSBERETNING FRA 
HISTORIEKOMITEEN 

FOR 2012 
 

 Harald Kolstad (leder) 
 Alfred Andersen  
 Randi Økern 
 Sidsel Kolberg  
 
Skuibakkens Venners Historiekomité har hatt to separatmøter i 2012 og 
deltatt i alle styremøter i Skuibakkens Venner. 
Konkrete saker: 
Skuibakkens profilmessige utvikling er stilistisk opptegnet, og er brukt i 
nytt oppslag på informasjonstavlene.  
Det historiske materialet er overveldende, og det er et møysommelig arbeid å systematisere dette. Foruten 
Bærums Skiklubs arkiver finnes det også flere private ”arkiver” med interessante historiske dokumenter.  
 
HAR DU TRYKKET MATERIELL, FILM eller FOTO mv. FRA SKUIBAKKEN SÅ TA KONTAKT 
SÅ VI KAN FÅ TATT KOPI. 
Komiteen har arbeidet med innsamling og kategorisering av informasjon om Skuibakken Nye filmer er samlet i 
2012. Følgende oppgaver hvor flere er under arbeid: Noe har vi, men mangler fortsatt mye. 
KONKRETE OPPGAVER FOR HISTORIEGRUPPEN 
− Hvilke andre bakker var i bruk i 1928;  
 Ideen til Skuibakken kom fra Hans Kleven ”Kleiva” og Harald Økern 
− Eiendomsforhold, grunnen, byggverkene; Utbygging av bakken, når og hvordan  
− Tegninger av bakkeprofilen; Heis, tribuner, lysanlegg, ”Drive in” 
− Rennene; år, dato; Antall deltagere; Antall påmeldte; Antall tilskuere; Programmer fra rennene;  
 Resultater; sted for premieutdeling; utlendinger ved rennene; Organiseringen av rennene, styreprotokoller 
− Økonomien ved rennene, BSKs arkiver 
− Bakkerekordens utvikling; Liste over vinnerne; Kongefamiliens tilstedeværelse 
− Reklamemateriell: Plakater, skjerf etc 
− Fotos: Private fotos, lokalsamlingen på Bekkestua; Film: NRK, Filmavisen, amatørfilmer; 
− Presse: Stikka, Sportsmanden, Aftenposten 
− Årsaken til nedleggelse.; BSKs flytting til Kirkerud; BSKs engasjement på Sollihøgda 
− Andre aktiviteter i bakken: Hanggliding, bueskyting 
− Lagringssystem og arkivering av vårt materiell 

Harald Kolstad , Alfred Andersen 6. febr 2013 
 
 
 
 
 
Sammenligning mellom 

opprinnelig profilene i 

1928 og dagens profil i 

1963 er tegnet opp og vist 

på informasjonstavlene i 

bakken.  
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Arne Larsen – ”Den Glade Baker” fra Heggedal 
som ble Verdensmester 
 

Intervju 8.februar 2013 av Arne Vaaler og Morten Heldal Haugerud 
 

Humørsprederen og stilhopperen Arne Larsen ble født i Heggedal 23.12.1937 og 
fikk ski allerede 2 år gammel. De ble brukt hele vinteren i bakken som lå bare 
100m unna hvor også ”de store gutta” kom. Faren Karsten var en god skihopper 
og drev bakeri i Heggedal. I førti-seksti årene hoppet ”alle” barn på ski. Det var 
hoppbakker på jorder og andre steder i nærområder De fleste hadde minst en 
hoppbakke i nærheten. I Heggedal var det bra hoppmiljø med ”Transformatoren” 
hvor det også var en litt større bakke. Her kunne man hoppe opptil 18 meter på det 
lengste. Bakken ble etterhvert utvidet. I renn arrangert av bl. annet Odd-Lars Vanberg og Torbjørn Yggeseth 
satte den tidligere storhopperen, Anton Innauer bakkerekord på 30 meter, til stor inspirasjon for miljøet. 
Under krigen var det forbudt å arrangere hopprenn. Likevel ble det gjennomført renn i grustaket mot 
Gjellumvannet. Her var unnarennet ekstra bratt og noen landet på ”flatmark”. Det var til dels med hensikt da 
det var god trening for å bli sterk i bena. 
I dette miljøet utviklet Arne seg med sitt talent og treningsiver til å bli en god skihopper. 

Heggedal har alltid fostret gode skihoppere. I det 
første rennet i Holmenkollen etter krigen, deltok 
det fire deltagere fra Heggedal. 
 
Arnes hoppkarriere startet i 1946. I sitt første renn 
da han var 9år, ble han nr. 4 i kl, 11 til 12 år. 
Han deltok i ti til femten renn hvert år og ble alltid 
blant de fem beste og har vunnet femten 
kretsmesterskap. 
Tretten år gammel hoppet han mye i 
Breskebakken, ved gamle Jutulbanen, på Skui, 
etterpå gikk han over Isielven til Skuibakken og 
kjørte ned unnarennet. Guttene lagde seg et lite 
hopp på kulen og her kunne han som fjortenåring 
sveve tyve-tredve meter, det ga fin 
storbakkefølelse. 

Arne Larsen trener i Skuibakken som 16 åring i 1953 
 

Arne Larsen vinner juniorklassen i Skuibakken 1955 som 18 åring 
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Arne vant juniorklassen i Skuibakken i 1955 og i 1957 vant han juniorklassen i Drafnkollen og Skui 
sammenlagt Han deltok i hoppuka 1956/57 hvor han ble nr 18.  
Samme år 1957 var han ca en måned i USA og hoppet på ski. Som han sier, for en tyveåring var det en utrolig 
opplevelse. 

Til v.: Arne Larsen på veg til USA med Arnfinn Karlstad, 

Rælingen, som holder rundt den canadiske flyvertinnen, 

Odd Vestgård, Trysilgutten og Arne Larsen, Heggedal, 

t.h. 

 
I NM i kombinert i 1959 ble han nr 8, men han sterkeste 
side var i hoppbakken.  
I OL 1960 i Squaw Valley deltok han på kombinertlaget 
hvor han ble nr 6. Samtidig var han reserve på 
hopplaget. Her opplevde han dog et av sine styggeste 
fall. Under prøvehopping var det sterk vind, og med en 
litt for tidlig sats fikk han fikk rotasjon og landet omtrent 
med hodet først. Han var besvimt i noen minutter, var på 
vei ut på båre da han kviknet til. Arne kjente at kroppen 
var like hel, han 
reiste seg opp og 
vinket til publikum 
og fikk masse 
applaus. 
 
Samme år ble han nr 
2 i skiflyging i 
Planica med 112 

meter. I NM ble det tredjeplass i hopp og annenplass i kombinert. 
Arne Larsens 2. premie fra skiflyvning i Planica 1960  

 
I 1961 var det Norsk hoppuke i Skuibakken. Rennet ble stoppet i annen omgang pga flere stygge fall. Arne 
hadde dagens lengste hopp på 84 m og vant rennet. Det gamle trestillaset var nå dårlig og svaiet mye i vind og 
når en gikk opp. Det var wirestrekk på sidene for å stive av. Det førte til at bakken ble ombygget i 1962-63. 
Skuibakken ble nå vesentlig mindre bratt, fikk nytt solid fartstillas i galvanisert stål og utvidet til K110 slik vi 
kjenner den i dag. (Den lokale entreprenør Grunn og Høybygg stod for ombyggingen)  
I NM 1961 på Røros og i Rælingen ble Arne nr.2, 0,5 poeng etter Gunder Gundersen. Men i Sapporo vant Arne 
begge renn!  
Sesongen 1962 var Arnes store år Han ble Norgesmester i både spesielt hopp og kombinert, noe ingen andre 
har klart. Ikke minst ble han verdensmester i kombinert i Zakopane.. Han vant også kombinert i Svenska 
Skidspelen, og Lahtispelen. I Holmenkollrennet samme år ble han nr 2. 

Arne Larsen blir Verdensmester i kombinert i Zakopane 1962  
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Arne var favoritt i OL 1964 i Innsbruck i kombinert men ble nr 5 til hans store skuffelse. Han hadde nye ski under 
vanskelige forhold med tung våt nysne. ”For lite gammel parafin på skiene” sa Arne ergerlig. Han tok jo første plass i alle 
renn ellers i året. 

VM i Zakopane: 1962 

Ysako Eto og Arne Larsen  
 
Arne vant NM i 1965 med hopprenn i Midtstubakken og 
langrenn fra Skuisletta. 
 
Under middagen i Rådhuset i Sandvika holdt han tale til 
Kong Olav fra de aktive, og han husker godt samtalen 
han hadde med kongen etter middagen, den varte lenge. 
Siden hilste de alltid på hverandre med lua, de hadde lik 
lue. 
Arne ble tildelt Holmenkollmedaljen i 1965. 
 Kong Olav V, Ordfører Johs. Haugerud, 

 Kronprins Harald i Borggården 

 
I VM i Oslo i 1966 var han flaggbærer og ble nr.11 i kombinert. Tiden som toppløper var vel noe på hell, men 
Arne deltok i NM i kombinert helt til 1974. 
I tiden 1966 til 1981 var han langrennstrener i Dikemark Idrettsforening for aldersgruppen 6 til 15 år. 

NSF president Roar Antonsen deler ut vinnerpokalen 

til Arne Larsen, i NM i kombinert 1965 

.  

Etter at Arne la opp som hopper har han deltatt i 
Birkebeineren 17 ganger og tatt 17 merker, siste gang 
var i 1989, 52 år gammel. 
Han startet med treskjæring i 1981 som han fortsatt 
trives veldig med og vedhogging som er fin mosjon 
sier Arne. Han er også med på å holde hoppmiljøet i 
gang og holder gjerne foredrag. 
Han drømmer fortsatt om natten om det perfekte hopp 
hvor han lander på sletta med perfekt nedslag. 
I en annen drøm står han på toppen klar til å hoppe da 
han oppdager at han har tøfler på bena stedet for 
hoppstøvler. 

I alle disse årene har Arne jobbet som baker hvor man må stå opp ved firetiden om natten. Legger man seg kl.. 
halvni om kvelden får man nok søvn sier han. Når jobben er over har man mye av dagen til trening. Mye tungt 
arbeid i bakeriet som å løfte femtikilos sekker gir fin trening. Heggedal bakeri drives i dag av niese og nevø av 
Arne. Forøvrig er han aktiv som frivillig med å vise metoder å bake brød på.  

 

Det ble tid for showrenn også:1960 ette rOL på Føyka i Asker med to  ”Det var andre boller det— 

uvante konkurrenter. skøyteløperne Kupper’n (12) og Roald Aas (18),.   50 års gave fra ”Kombigutta” 

hopperne: Gunder Gundersen (15), Arne Larsen og Torbjørn Yggeseth  
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Kombinertgutta fra de gyldene 60 årene: 
 

 

 Ole Henrik Fagerås  – Gunder Gundersen  – Arne Larsen  – Thormod Knutsen 
 

 
Utregningskort fra før dataalderen Arne Larsens rikholdige premiesamling.  

Arne Larsen 1.pr 276,9 poeng Under NM i Skien i1962 vant Arne Larsen hopp og Harald Grønningen 

Lengdepoeng 56,9 og 60,0 30km langrenn, men medaljene ble forbyttet ved premiutdelingen 

Stil 16,5 16,5 17, og 16,5 17, 16,5  Etterpå ville verken Arne Larsen eller Harald Grønningen bytte tilbake!  
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Skuibakkens Venner 
 Postboks 61 

 1314 Vøyenenga 

 Org nr. 991 465 391 

 Bankgiro 5083.06.74427 
Kjære støttemedlem, gamle og nye 
Vi takker for din interesse for Skuibakken og arbeidet med å bevare den. Vi håper din interesse ikke er svekket etter et meget 
aktivt arbeidsår i 2012 som er beskrevet i årsberetning. Årsmøtet 2013 avholdes 9. april og medlemskontingenten forelåes 
uendret til - kr. 200,00 
Den beste tilbakemelding vi får er gjennom innbetaling av denne bankgiro. 
 
Interessen for bakken er stor og så langt har over 34.000 besøkt vår hjemmeside www.skuibakken.no.  Det ble også stilt 
midler til disposisjon for restaureringsarbeider i 2012 gjennom Bærum Kommune, Akershus fylkeskommune og Norsk 
Kulturminnefond. Det er søkt midler for 2013. 
Styrets forslag til arbeidsprogram for 2013, og mer utfyllende informasjon, finner du i årsberetningen for 2012.  
 
Skuibakkens Venner er helt avhengig av støttemedlemmenes økonomiske bidrag og vi takker for din støtte. 
 
Fra vedtektene 

 § 1 Navn og formål: 

”Skuibakkens Venner er en frittstående, uavhengig støtteforening basert på medlemskap.  

Foreningen skal ha som formål å ivareta og bevare de idrettslige og kulturhistoriske verdier som Skuibakken representerer som 

skihistorisk minnesmerke. Foreningen skal gjennom hopphistorisk forskning og aktivitet gjennom arrangementer sørge for at 

Skuibakken forblir et levende minnesmerke, også for å kunne gi en meningsfylt impuls i nærmiljøet for skiidrettslige tiltak og 

annen fysisk og kulturell utfoldelse. Derigjennom med utgangspunkt i bakken skape arrangementer og aktiviteter til fremme av 

kultur, friluftsliv og natur- og kulturminne opplevelse og forståelse.” 
§ 2.  Arbeidsoppgaver 

”Skuibakkens Venner skal arbeide for å bevare bakken i god teknisk stand som hoppbakke.  

Skuibakkens Venner skal legge forholdene til rette for at Skuibakken skal kunne bli brukt til ulike typer av arrangementer i 

samarbeid med andre organisasjoner og foreninger.” 
 

NB! Ikke glem å skrive avsender. Det er helt nødvendig for registreringen.  
Vi håper at du er interessert i å få informasjon på e-post. Oppgi din mailadresse  

 
Med hilsen 
Skuibakkens Venner 
Morten Heldal Haugerud  Per Chr. Olander 
leder (morten@skuibakken.no) kasserer (pco@skuibakken.no) 
                                                                      

 
 
 
 
 
 

 14 dager 
 Medlemskap Skuibakkens Venner 
 Avsenders e-post: 
 

 
 
 Skuibakkens Venner 
 Postboks 61 
 1314 Vøyenenga 
 
  

 
                                                                                                   
    

 200  00 5083.06.74427 
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Skuibakken pyntet til fest til ære for familien Økern og Randi Økerns 80 års dag 2. des. 2012  

 Foto: Morten Heldal Haugerud 

 


