
Skuibakken - Året 2011  
Hva skjedde? 

 
MED INVITASJON TIL 

  

ÅRSMØTE 2012 
 

Torsdag 19. april KL. 19.00  
Jutulstua i Skui Grendehus 
- Årsmøte 
 

- Åpent møte  
Ole Gunnar Fidjestøl, Vikersund 
”Opplevelser i Skuibakken og 
Vikersund”  
Forteller fra sin aktive karriere med vekt på 
opplevelser i Skui bakken og perioden etter den 

aktive perioden som rennleder i Vikersund. 
 
 

- Filmklipp fra Skuirenn: 
- NRK NM 1957, 71, 85, 91 og Skuirenn 1976 
- Privat opptak NM 1963 1967  

 
- NRK opptak NM 1965 – Hvem hoppet etter Wirkola? 

 
Interesserte er hjertelig velkommen til en hyggelig kveld. 

Kaffe og kaker vil bli servert. 
 

    
 

 Skuibakkens   
 Venner 
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PROGRAM ÅRSMØTE 2012 
 

Skuibakkens Venner avholder årsmøte torsdag 19. april kl. 19.00, Jutulstua v/ 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:    
 

- Ole Gunnar Fidjestøl, Vikersund 
”Opplevelser i Skuibakken og Vikersund” 
Forteller fra sin aktive karriere med vekt på opplevelser i Skui bakken og perioden etter 
den aktive perioden som rennleder i Vikersund. 

Fidjestøl satte ny bakkerekord i Skuibakken med 119,5 m i 1988, og hadde en lang 
karriere som internasjonal storhopper. I dag er han en av ildsjelene i Vikersundbakken og 
var rennleder under VM i skiflyving nå i februar. 

 
- Filmklipp fra Skuirenn: 

- NRK NM 1957, 71, 85, 91 og Skuirennet 1976 
- Privat opptak NM 1963, 67 
 
- NRK opptak NM 1965 – ”Hvem hoppet etter Wirkola?” 

 
Vi ser frem til at flest mulig avsetter denne kvelden til et utbytterikt årsmøte. 

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 2011 
 

STYRETS SAMMENSETNING  
2011-2012 

 
 
Etter forrige årsmøtet 23. mars 2011 har det vært 
følgende tillitsvalgte:   
  
 
 
 
Styre og tillitsvalgte 2011-2012 
 
- 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 
 Bjørn Jensen 67 13 20 26 / 942 10 809 / 909 99 770 
  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 
  Paul Geir Kaasa 67 13 33 67 / 901 60 220 
  Tore Berger,  417 84 161 
  Svein Erik Nilsen 67 13 40 15 / 926 34 694 
  
- 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 Erik 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 
 - Egil Lyngstad 
 - Sidsel Kolberg 
 - Arnfinn Otterstad 
 - Svein Otto Solberg 
 
- Vedlikeholdskomité 
 - Bjørn Hole (leder) 
 - Sverre Tverrli 
 - Per Håkon Nervold 
 - Kåre Smeland 
 - Arne Vaaler 
 - Egil Lyngstad 
 - Widar Tandberg 
 - Johannes Mylius 
 
- Økonomikomité 
 - Per Christian Olander (leder) 
 - Bjarne Berger 
 - Bjørn Jensen 
 - Paul Geir Kaasa 
 
- Historiekomité 

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

- Kjell Nakstad 
 - Svein Erik Nilsen 
 - Åsmund Berg 
 - Kåre Hagen 
 - Øystein Holmen 
 - Geir Rune Lislegaard 
 - Svein Otto Solberg 
 - Ole Johannes Didriksen 
 - Arnfinn Otterstad 

- Ole Bolstad 
- Torgeir Anzjøn 

 - med flere 
 
Informasjons og PR-komité 

 - Bjørn Jensen og - Bjørn Hole  
 - Bjørn Boberg - Lars Erik Kristiansen 
 - Viggo Kristiansen
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 Styrets beretning 2010-2011 
 
Styre- og komitémøter 
4 styremøter med komitémøter har vært avholdt. I tillegg har enkelte komiteer hatt egne møter. 11 dugnader, inkl 
forberedelse til 4 større og mindre arrangementer har vært avholdt i bakken i perioden samt 2 befaringer med 
statlige 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 fikk besøk av 
dir. for Skimuseet Karin Berg som foredro over ”Hopp jenter 
Hopp og ”Foret i Kongens jakk”. 
 
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 2011 vært god aktivitet i alle komiteer, 
som det også fremgår av oppsummering, samt av egne 
vedlegg med fyldigere informasjon.  
 
 
 
 
 

- 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. 
  
 
 

 
 
Presentasjon for Bærums Skiklub “landevernet” om ”Skuibakkens andre liv” 
26. jan holdt Skuibakkens venner en presentasjon for Bærums Skiklub, Landevernet gruppen. Ønsket fra 
skiklubben var å få høre om hva som skjer rundt Skuibakken nå og fremover. Det var godt fremmøte og interesse 
for hva vi gjør og hva som skjer med Bærums Skiklubs gamle stolthet som mange har et forhold til. 
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Utvekslingsstudenter.  Omvisning og presentasjon 6. mars 
 
27 utvekslingsstudenter samlet 
på hoppkanten i Skuibakken.  

 
Besøket var foranlediget 
av at Kolsås Rotary hadde 
sitt 30. år som arrangør av 
"Holmenkollentreff" for 
utvekslingsstudenter i 18-
20 års alderen, nå fra USA, 
Canada, Australia, Brasil, 
Equador, Argentina og 
Japan og ønsket å ta de 
med til Skuibakken. 
 
Det ble uken i forveien 
måket omfattende 
gangveier i mye sne rundt 
anlegget.  
 
 

 
Dagen før hadde studentene opplevd VM i laghopp 
Holmenkollen som tilskuere. Nå fikk de oppleve 
en storbakke fra innsiden. Her fikk de føle på høyden 
på toppen av stillaset og se ned mot hoppkanten som 
skjuler det meste av unnarennet og ikke minst oppleve 
den fantastiske utsikten utover Vestre Bærum. Etter 
omvisningen i bakken var det servering på Skui Skole 
hvor de fikk foredrag om Skuibakkens historie og hva 
som skjer, samt ikke minst, se bl. a. NRK klipp fra 
hopping i bakken med ca 30000 tilskuere og kong 
Olav V tilstede. 
Studentene ga uttrykk at det var bra at bakken ble tatt 
vare på og at det hadde vært en meget interessent og 
ikke minst spennende opplevelse å se et slikt hoppanlegg på nært hold og få en liten følelse av "suget" det var å 
stå på toppen. 
 
Her er noen uttalelser fra studentene etter besøket: 

o Very beautiful view from top! A little scary because it’s so big, very fun to walk around, very very nice! 
o I really enjoyed to go up to the Ski Jump. I couldn’t go down on skis but the view was marvellous. I also 

liked the presentation. It made me to understand more of the history of the place. 
o It was interesting to go to the top and look down. I also really liked hearing about the history and how it 

was restored. - Tusen takk for at dere viste Skuibakken til oss, den var kjekt å se!  
o I liked it. Very high and scary! The stairs were VERY SCARY!! BONZA PLACE!!  
o TUSEN TAKK 
o YAY! I liked seeing the view from the top! 
o Climbing the ski jump was fun. The lunch was a good ending to a long walk. Thank you. Takk 
o La visita a Skuibakken me parecio muy interesante a esto nunca lo he visto me impresiono. Gracias 

[Besøket til Skuibakken fant jeg veldig interessant Jeg har aldri sett (noe tilsvarende), det imponert meg. 
Takk] 

o I liked it a lot. The view from the top was amazing! Thanks for the great experience. 
o The visit in Skuibakken was very interesting and a lot of fun and the lunch was awesome.  
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Besøk av sporsetter Jon Servold fra Holmenkollen VM2011 

 
Sporsetter Jon Servold fra Canada har hoppet i Skuibakken og var til stede ved flere arrangementer på vinteren. 
Han var også på to befaringer i bakken og kom med råd om hva som kunne gjøres om en vil ha til et showrenn i 
bakken. Han vurderte tegninger av profilen og med noe justering med sne er profilen akseptabel. Justering særlig i 
overgangen til hoppet og overgangen til sletta. V-stil vil ikke være noe problem med mindre fart i tilløpet. 
Det viktigste er at vi fortsetter med tilbakeføring av anlegget til teknisk god stand da det er interessent å se 
hvordan det var. Endringer for arrangement kan gjøres ved oppbygning med sne og midlertidige installasjoner f. 
eks heve vant. Sikkerhet er viktig. For gode spor i ovarennet trengs en spormaskin, eller permanente spor.. 
Vinkelen på hoppkanten går mer nedover enn tidligere. Ellers er verdien på tegningen til en ombygd Skuibakke 
som ikke ble realisert, forsatt i all hovedsak ok. 
 
Skuirennet 31. mars 2011 – for barn 
 
Nytt arrangement av året var at Skuirenn på tre småhopp av 
forskjellig størrelse i overgangen ble arranger for barn i 
aldresgruppen 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. 
Se egen omtale nedenfor under arrangementskomiteen 

 
Sommerkonsert i bakken var også et nytt arrangement 
16. juni ble det arrangert sommerkonsert med Skui Brass i Skuibakken for første gang. Det ble en flott og feiende 
konsert med flere solonummer til glede for mange tilhørere. Det ble servert pølser og vafler. Arrangementet var 
støttet av Bærum kommune. 
Se egen omtale nedenfor under arrangementskomiteen 

 
Vøyenenga skole - Intervju i Skuibakken 28. sept 
Elever ved Vøyenenga skole ønsket å finne ut mer om Skuibakken og ville intervjue leder av Skuibakkens 
Venner. Lærer Oddbjørg Granheim var kontaktperson. Elevene Ellen 10 d; Omar 8b, Nora 8c og Arnt Robin 9b 
hadde satt opp flere gode spørsmål på forhånd. Hvorfor det var viktig å ta vare på bakken? Hvilken betydning har 
den også for kommende generasjoner?. Hva skjer med og i bakken? Hvordan skal innbyggerne få vite mer om 
bakken?. Lederi SVB orienterte med rundtur opp og ned bakken. 
Se egen omtale under arrangementskomiteen 

  
Kulturminnevandring 16.okt ”Fra Bronsealder til nåtid” 
Søndag 16 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 150 deltagerne nordover via Jutulsletta til 
Sølvhølen som er Bærums eneste canyon, til husmannsplassene på Jammerdalen, opp over Risfjellet til 
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bronsealdergravrøysene på Røverkulåsen, ned til Kastet med skiklubben Starkads hytte hvor det var kaffebål, saft 
og vann og grilling. Deretter Vinterveien til Jordbru og tilbake over Svartoråsen til Skuibakken. 
Se egen omtale nedenfor under arrangementskomiteen 
 

Juletretenning 27. nov. 
1. søndag i advent 27. november var det tradisjonell juletretenning med hyggelig 
bistand av Skui Brass nisseorkester og bakken i fullt flomlys. Juletale med resymé av 
årets begivenheter og god stemning, 
Se egen omtale nedenfor under arrangementskomiteen 

Juletreet tent i Skuibakken       

 
 

Nyttårskonsert med vardebrenning nyttårsaften   
Nyttårsaften ettermiddag kl 16 ble tradisjonen med 
konsert og vardebrenning arrangert med støtte av Bærum 
kommune. Forhåndsomtale ble gitt i Bæringen og 
Budstikka. Ca 400, dobbelt så mange som året før, 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. Varaordfører Ole 
Kristian Udnes holdt nyttårstalen og påpekte innsatsviljen 
som ble utvist for å ta vare på Skuibakken som det 
viktige kulturminne det er. Lett omskrevet etter Per Gynt:: 
”Tenke det, ville det, men prioritere det--? Dere har 
prioritert det!” Han påpekte også hvor viktige slike 
samlingsplasser med røtter til kultur og historie er. 
Arrangementet er også det eneste fellesarrangement med 
fyrverkeri i Bærum nyttårsaften. ”Se egen omtale 
nedenfor under arrangementskomiteen 

 
- 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.  

Fakkelvandring fra sletta til vardetenning på kulen  

Synes godt fra Økri. Foto: Terje Akerhaug 

 

Ny vimpelen er på plass i Skuibakken Trappemåking før arrangement hører med 
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- I 2011 har Dommerhuset blitt ferdig vasket og malt etter 

fargeundersøkelse og fargevalg fra Akershus 
fylkeskommune. Taket på den nedre nye delen er reparert og 
har fått ny papp.. Nordre trim-/måletrapp er restaurert ferdig 
med alle trinn og rekkverk på begge sider. 

 
- I forbindelse med arrangementer og vedlikehold har det vært 

utført 464 timer dugnad fordelt på 17 dager og 108 personer 
Av disse har mange personer deltatt ved flere anledninger. 

 

  

 Skuibakken inspirerer store og små til mangeartet 

 dugnadsarbeider også ved juletider. 

 

- 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 vil 
presenteres på ny informasjonsplakat som er utarbeidet.. 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 
utføres 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. Det er laget ny informasjonsfolder som er trykket opp på både på norsk og engelsk da vi har 

hatt flere internasjonale besøk med omvisning. Interessen for bakken har medført flere hyggelige avisoppslag i 
Budstikka og Aftenposten.  

 
- 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 34.000 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  



Skuibakkens Venners årsmøte 2012  10 

 
2008-2009 
- Marit Eikemo utgav sin bok ”Samtidsruinar” i fjor 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 som 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 
- ”Fredet hoppbakke – Bli med på vandring” torsdag 5. nov. 2009 
- ”På tur ved Skuibakken; Månedens kulturminne” – Budstikka torsdag 29. okt.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 okt. 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. 
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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 
- ”Årsmøte i Skuibakken med Karing 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 Miljøverndep.t” 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 byttårsfest – Nyttårsfeiring i Skuibakken” Budstikka 2. desember 2012 
- ”Hva Skjer” Alle arrangementer er lagt ut på” Hva skjer” i 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 hvor 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!” 
 
 
 
Fartsstillaset er imponerende og 

setter tankene i sving. 

 

 

Det er hugget og ryddet 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 kvinner da hun hoppet 100 meter i Skuibakken. Den 
gamle rekorden hadde Anita Wold Jensen hatt med 97,5 m i Sapporo 1976. 
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 2011 

 
Komiteen har hatt følgende sammensetning: 
 Per Chr. Olander (leder)  
 Bjørn Jensen 
 Paul Geir Kaasa 
 
Årsberetningen 2011-Økonomi 
Skuibakkens Venner (SBV) hadde pr. 
31.12.2011 117 betalende medlemmer. Det er 
innbetalt kr. 24.600 i medlemsavgift herav kr. 
1200 for 2012. Vi har på noen av våre 
arrangementer startet med loddsalg, salg av 
fakler etc. Dette dekker en del av utgiftene men 
vi er helt avhengig av støtten fra Bærum 
kommune Kulturavdeling for å gjennomføre 
sommerkonsert og vardebrenning til 
nyttårsaften. Bærum kommune har videre bidratt med kr. 50.000 til skifte av takpapp også på den nye delen og 
maling av dommertårnet samt noen vinduer. Selv om restaureringen ikke er ferdig fremstår huset nå i vesentlig 
bedre stand. Bærum kommune støtter også med midler til drift og generelt vedlikehold. 
 
Det kan også noteres at vi for første gang har fått inn penger Grasrotandelen. Det er både gledelig og hyggelig at 
enkeltpersoner støtter SBV på denne måten. 
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 18.257,  SBV har pr. 31.12.2011 kr 90.650 på konto .kr 1858 står 
på reservekonto.  
SBV har ingen gjeld. Utestående prosjektpenger er betalt inn på prosjekter som er avsluttet. Styrets intensjon om å 
bygge opp en egen konto med reservekapital, som angitt i vedtektene, gjennom sponsorstøtte er ikke kommet på 
plass. Det vil bli gjort en ny innsats her gjennom en henvendelse til næringslivet i Skuidalen og andre i løpet av 
2012. 
Viser for øvrig til regnskapet.  
 
SBV har sendt en godt underbygget søknad til Akershus Fylkeskommune og Bærum kommune om midlere for en 
videre gjennomoppbygging av bakken i 2012.  

Per Chr. Olander leder økonomi febr 2012 
 

Vi takker ACCESIO Lås og Sikkerhet AS  Vi takker Norsk Tilhenger Senter for  
for hjelp og støtte til Skuibakken nyttårsfyrverkeri 
 

 

Skuiveien 129 1339 Vøyenenga 
PB 193 1309 Rud 
 
Verkstedleder 
Kjell Steinar Pettersen 
kjell@nts.no 
 
Mobil: +47 97483848 
Kontor +47 21690590 
Faks:  +47 64008700 
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Punkt 3.2  
Regnskap og revisors beretning. 
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Punkt 4.  Forslag til ”Arbeidsprogram for 2012-2013” 
 
Fram til neste årsmøte i 2012 skal Skuibakkens Venner arbeide med følgende saker: 

1. Skuibakkens Venner skal sørge for tilsyn, restaurering og vedlikehold av anlegget 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: 2012: 
Det er ikke laget noe budsjett for 2012 fordi vi ikke vet hvilke midler vi har til disposisjon da søknader er under 
behandling og svar derved ikke mottatt. 
 
Fastsettelse av kontingent for 2012 
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 2008-2009 

Komiteen har hatt følgende sammensetning:  
Ordstyrer : Knut Woxman 
Pennefører : Arne Waaler 
Ideskapere : Eli Britt Rønning 
 Tore Berger 
 Kåre Smeland 
 Sidsel Kolberg 
 Arnfinn Otterstad 
 
GENERELT 
Arrangementskomiteen har hatt 3 komité / arrange-
mentsforberedelsesmøter. Det har i år vært flere 
arrangementer i bakken enn tidligere år.  Vardebygger Knut Woxmann Foto: Karl Braanaas Budstikka 

 

SKUIRENNET 31. mars 2011 Hopprenn i Skuibakken igjen - for barn - i overgangen. 
 
Skuibakken Venner arrangerte hopprenn i 
Skuibakken for 6-12 åringer torsdag 
31.mars..  Mange glade og ivrige barn 
inntok Skuibakken for å være med på det 
første Skuirennet på mange år. 
Hoppspeidere fra IL Jardar som var på 
besøk hadde med barnehoppski og fikk sett 
og tent mange gnister hos hoppivrige 
kommende talenter. Her var jenter og 
gutter på lik linje. Det er NFS som har 
anskaffet Åsnes hoppski med 
langrennsbinding slik at barna kan låne og 
prøve. Det ble veldig populært og barna 
oppdaget at de både kunne og turde mer. 
De viste dommerne en stor variasjon i 
stilarter både klassisk, V-stil ”Bokløv” og 
den helt nye: ”Omvendt Bokløv”!. 

Det var anlagt to hopp i overgangen og et ”big jump” på 
sletta, med bistand av Bærum kommunes 
prepareringsmaskin som også lånte ut arrangørvogn. 
 
Fanfare på hoppkanten, aktiv speaker og hoppmusikk i 
bakken som var pyntet med norske flagg. De mange 
fremmøtte gledet seg over barnas iver og pågangsmot i flere 
treningsomganger og to finaleomganger. I typisk april-
snevær var varme pølser og solbærtoddy populært. 
Alle barna fikk medalje med bånd, pølse og trefoldig hurra 
som takk for innsatsen. 
Deltagernes appell: ”Dette må dere gjøre til neste år også!” 
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Både V-stil og klassisk stil i Skuibakken  

 

En ny generasjon blir inspirert av Skuibakken   Skuirennet 2012 
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SOMMERKONSERT torsdag 16. juni 2011 
Skui Brass stilte opp med fullt orkester ensemble og holdt sommerkonsert i regi av Skuibakkens Venner 16. juni. 

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 
konsertnummere av høy klasse. 

 
Med den høye Skuibakken reisende seg bak 

orkesteret skapte et flott visuell ramme og en bra 

akustikk. 

 
Det ble servert grill- og wienerpølser, vafler og 
kaffe Det var god oppslutning om dugnadsinnsats både til forberedelser og gjennomføring og ikke å forglemme 
”frisering” slik at bakken fremstod presentabel i forsommerdrakt 
Konserten gikk samtidig med avslutning for 7. klasse på Skui skole slik at å ha den på et tidligere tidspunkt vil bli 
vurdert for fremtiden. 
Konserten ble arrangert med økonomisk og praktisk bistand fra Bærum kommune.  
 
Vøyenenga skole - Intervju i Skuibakken 28. sept 
Under skolens prosjekt dag hvor de skulle lage veggavis ønsket elevene: Ellen 10d; Arnt Robin 9b Nora 8c og 
Omar 8b, å ha et intervju med leder av Skuibakkens Venner og stilte følgende spørsmål: 

 
Hvordan kan en nedlagt hopprennbakke som Skuibakken være et så viktig 
landemerke for oss og fremtidige generasjoner? 
  
Hvorfor er det viktig at senere generasjoner tar vare på bakken? 
Hoppbakken er et klart eksempel på hoppbakkers utvikling. Skisporten er 
nordmenn gode på og det er også en del av den norske identiteten. Bakken har 
mye historie og gir kunnskap om fortidens hoppbakker. Bakken er også fra en av 
hoppsportens gullaldere i Norge. 
  
Hva har bakken betydd for nærområdet? 
Hoppbakken har betydd mye for samholdet og har skapt entusiasme. Bakken har 
blitt brukt som møteplass og samler folk under dugnader. Skuirennet var også en 
folkefest 
  
Hva kan man nå bruke bakken til? (lokal historielære, trappetrim..?) 
Første søndag i advent er det juletretenning.. På nyttårsaften kl 16 er det 
vardebrenning og kulturinnslag på hoppet og kulen på toppen av unnarennet. Der 
blir avsluttet med fyrverkeri. Det hele starter med fakkeltog opp trappene. I gamle 
dager ble varder tent for å varsle om inntrengere og ufred. Vi setter opp 
vardebrenning for å invitere til fest og samhold. Vi prøver å skape et forhold 
mellom barn og unge og bakken bl.a. ved å arrangere barnehopprenn i 
overgangen. Det er også sommerkonsert og utstillinger hvor vi prøver å få litt liv i 
bakken. Dessuten er alle velkomne til trappetrim. 
  
Hva får mennesker til å delta på dugnadene? 
Dugnadsånd, felleskap og det sosiale når vi spiser og snakker sammen, og det 
synes at det er gjort noe. 
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Har dere noen spesifikke ønsker om hva som skal skje med 
hoppbakken? 
Vi håper å få den ferdig restaurert. Vi vil gjerne at det tekniske 
skal være i stand, slik at vi ser hvordan rennene foregikk og 
kanskje avholde showrenn Vi vil også at folk skal kunne bruke 
unnarennet til frikjøring, snowboard, twin-tip og liknende  
  
Føler du at innbyggerne i Bærum Kommune vet nok om 
hoppbakken? 
Vi prøver å informere så mye vi kan, men de fleste vet nok en 
del fra før og har et forhold til bakken. En gang hadde vi besøk 
av studenter fra 20 forskjellige land. En annen gang arkitekter 
og arkivarer fra hele verden som alle ble meget fasinert av 
bakken. 
  
Hvorfor er Skuibakken så viktig å bevare? 
Ettersom det er det eneste og det første idrettsanlegg som er fredet. Det er også et nasjonalt og internasjonalt kjent 
landemerke på Skui og i Bærum 
  
Hvorfor er Skuibakken så viktig for deg? 
Jeg har alltid vært opptatt av ski og hoppsport. Ettersom det er så mange entusiastiske og godt kvalifiserte som interessert i 
bakken, er det meget inspirerende. Jeg finner det veldig spennende og har stor respekt for de som hoppet før i tiden og nå. 
På Skui kan man stå ”inne i” anlegget og formidle historie, noe som skaper en annerledes opplevelse. Det er også god 
reklame for sporten. 

 
KULTURMINNEVANDRING søndag 16. oktober 

 
Søndag 16 oktober ble det i samarbeid med Asker og Bærum 
Historielag og Skui vel arrangert kulturhistorisk vandring fra 

Skuibakken. 
 
 
 
 
 Sølvhølen – Bærums eneste” canyon” 

Med Harald Kolstad som turleder gikk de ca 150 deltagerne 
nordover via Jutulsletta til Sølvhølen som er Bærums eneste 
canyon, Skuis svar på Aurlandsdalen. Her kan du se 
sjøørreten. 
 
 

IL Jutuls klubbhus(ikke Jutulstua) var en tyskerbrakke 

 som ble flyttet og satt opp på dugnad. Her var det mye moro. 

 



Skuibakkens Venners årsmøte 2012  20 

Derfra veifar opp på Risfjellet forbi ”Pjolteråsen” og husmannsplassene på Jammerdalen. Tre stykker i alt som har 
en lang og spennende historie Videre sydover over Økrisetervollen til bronsealdergravrøysene på Røverkulåsen.  
Ned til Kastet med skiklubben Starkads hytte hvor det er kaffebål, saft og vann og du kan grille hva du måtte ha 
med deg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harald forteller om Pjolteråsen og Jammerdalen Kafferast på Risfjellkastet med Starkad hytta 

 
Vandringen gikk så ned Risfjellkastet, forbi et 
prøveskjerp til ”nedre vad” over Urselven  
En stor matalm står like ved Urselven.  

 

Stor mat-alm ved Urselven  Bærum kommune har hugget støyskjermeskogen på Jordbru. 

Automatisk fredede kulturminner vil nå gro igjen og dekkes av kratt. 
 

Videre Vinterveien forbi kølabonner, fra Bærum Verk tiden, og gravhaug fra bronse/jernalder, til Jordbru med 
mange rydningsrøyser og rester etter Bakke gård og Jordbrustua husmannsplass. Det ble en mengde spørsmål om 
hvem som i all verden var grunneier på Jordbru, Bærum kommunen og da hvorfor de hadde ødelagt opplevelsen 
av kulturminnene og området med flatehogst. Så nordover idylliske Kuåsen og Svartoråsen med rester av gammel 
bosetting. Turen avsluttes ved Skuibakken, internasjonalt kjent som en av verdens største og bratteste hoppbakker.  
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JULEGRANTENNING første søndag i advent 27. oktober. 
 

   

Julegranen lyser opp Skui Brass Nisseorkester  

 

Årets tradisjonelle arrangement, første søndag i advent, ble gjennomført med en større gran og nye lys. Mange 
hadde funnet veien til Skuisletta tross vind og regnbyger. Skui Brass skal igjen ha takk for god fremføring av 
kjente og kjære julemelodier. Kombinert med varm gløgg og pepperkaker og adventhilsen, fikk mange små og 
store Skuibakken-entusiaster en fin innledning til adventstiden med å tenne lys i bakken en mørk kveld. 
 
Nyttårskonsert 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. 
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Bortimot 400 festtemte deltagere møtte frem til stemningsfull opptakt til nyttårsfeiringen i regi av Skuibakkens 
Venner med støtte av Bærum kommune. Et langt fakkeltog strakte seg fra sletta og opp de 393 trappetrinnene til 
hoppet hvor en stor flammende varde lyste opp. God trim før nyttårsmiddagen på en nyttårsaften med fint vær og 
noen få kuldegrader. 
 Skui Brass holdt en meget god og stemningsskapende konsert fra hoppkanten i flomlys med ovarennet reisene 
bak seg. 
 

 
Deltagere dannet langt fakkeltog opp bakken og samlet seg rundt varden på hoppkulen.  Foto Henning Gøransson 

Skui Brass holdt nyttårskonsert med varierte innslag på hoppkanten Foto Ulf Hansen Budstikka 
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Oppvisning med dølahesten Ramsåsfrøkna 

Barna kommenterte at det var flott at dette var et familiearrangement.  Alle tre foto Ulf Hansen Budstikka 

 
Oppvisningskjøringen stod Dølahesten Ramsåsfrøkna med Johan Persbråten og Cathinka Kjelstrup på sleden for 
og skapte minnet om ”jul i gamle dager”. Det ble servert gløgg og pepperkaker og barna syntes det var flott med 
et barnevennlig arrangement i Skuibakken.  
 

 
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. 
Med takk til politikerne for at de reddet støtten til 
bakken og frivillig innsats etter Rådmannens årlige 
kuttforslag håpet han at midlene nå var reddet for 
fremtiden. Han ga ordet videre til Bærum kommunes 
varaordfører. 
 
Varaordfører Per Kristian Udnes som holdt 
nyttårshilsen. På vegne av Bærum kommune 
berømmet Udnes den store dugnadsånden på Skui 

som gjør det mulig å ta vare på det berømte anlegget. 
Med en referanse til Per Gynt ” Tenke det, ønske det, 
ville det med, men gjøre det...? Forskjellen er at på 

Varaordfører Ole Kristian Udnes holdt nyttårstale 

 Foto Ulf Hansen Budstikka 
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Skui så gjør de det og skaper ”Skuibakken Kulturarena” som han syntes var en god betegnelse og han håpet at den 
blir et samlingssted for mange slags aktiviteter og markering av høytider slik som i kveld. Han refererte til flere 
store egne hoppopplevelser og møte med kjente hoppere, som Matti Nykänen, i Skuibakken.  
Med hilsen fra Bærum kommune ønsket han alle et Godt Nytt År. 
 
Derved gikk starskuddet til et stort seks trins fyrverkeri som ble skutt opp fra sletta. Fyrverkeriet varte i godt 5 
min og ga en flott opplevelse med utsyn over store deler av Vestre Bærum.   

 
Vardebrenning og fyrverkeri nyttårsaften i Skuibakken. Begge foto: Ulf Hansen Budstikka 

 
- Vi takker’ 
Norsk Tilhenger Senter’ på 
Vøyenenga som hovedsponsor 
for fyrverkeriet. 
 
Se også omtale i Budstikka på: 
http://www.budstikka.no/kultur
/nyttarsfeiring-i-skuibakken-
1.6691157 
 
 
 
 
 
 
Knut Woxman, leder 
arrangementskomiteen 
10.03.12  
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Skuibakkens Venner  

Vardebrenning Skuibakken 31.12.2011 kl 16.00-17.00   Morten Heldal Haugerud 

 

 
Velkommen til Nyttårskonsert i Skuibakken 20 
Kjære alle sammen 
Sammen med Bærum kommunes varaordfører Ole Kristian Udnes er det veldig hyggelig å ønske dere alle 
velkommen til den årlige stemningsrull opptakt til nyttårsfeiringen med Nyttårskonsert og Vardebrenning i 
Bærums største kulturminne Skuibakken.  
 
Nå blir det nyttårshilsen FYRVERKERI, og loddtrekning 
 
Først vil vi takke Skui Brass for en flott Nyttårskonsert med en solid applaus! 
 
Skuibakken har lange tradisjoner – 83 år  – som Bærums Skiklubs formann sa da Skuibakkens Venner overtok 
bakken fra skiklubben for to år siden, :  
”Bakken er en bauta i norsk hoppsports historie – Ta godt var på henne!” 
Det er: 
- hyggelig å bli vist tilliten.  
- inspirerende å bidra til å ta vare på et sted med sjel. 
At Skuibakken har sjel har den vist i mange år - de siste to som fredet av Riksantikvaren. Det gir nye muligheter. 
 
Bakken er nå under konstant restaurering takket være statlig og kommunal støtte og ikke minst medlemmene, 
bedrifter og støttespillere.  
Det er morsomt å se at anlegget blir brukt både på bena og frikjøring på ski.  
 
Varde eller vete var et middel for å varsle fare og mane til samling. Det var veter langs hele norskekysten med 
grener inn i landet. Kom det flere enn fem fiendtlige skip ble de tent og vaktmannskapene sørget for at signalet 
om mobilisering til forsvar gikk videre. 
 
I dag symboliser en vete samling til dugnad og fest og det samhold og dugnadsånd som gjør en ny area mulig for 
Skuibakken – nå som ”Skuibakken kulturarena”. 
 
Vi takker også  
- Dølahesten Ramsåsfrøkna og Johan Persbråten med Cathinka Kjelstrup på sleden for oppvisningen 
 
Jeg vil nå få  
introdusere vår nye varaordfører Ole Kristian Udnes, dette blir vel din første nyttårshilsen som varaordfører -  
Bærum kommune har støttet prosjektet Skuibakken hele veien. Spesielt Kulturminneavd som også støtter dette 
arrangementet, politikerne og Kultursjefen er entusiastiske inspiratorer.  
 
Vi vil få takke politikerne som samstemt reddet midlene til Skuibakken og frivillig innsats etter Rådmannens 
årlige kuttforslag i høst. Vi håper midlene nå er reddet for fremtiden. 
Vi takker for både godt samarbeid og meget hyggelig støtte både praktisk og økonomisk.   
Med ønske om GODT NYTT ÅR til DERE ALLE blir det etter nyttårstalen fyrverkeri, støtet av Norsk Tilhenger 
Senter, skutt opp fra sletta 
 
Loddtrekning offentliggjøres i Budstikka og på www.skuibakken. 
 
Versågod Ole Kristian - hoppkanten er din!! 
 
Morten Heldal Haugerud 
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NYTTÅRSHILSEN SKUIBAKKEN 31.12.2011 
 
Varaordfører Ole Kristian Udnes 
 

 
Det er en stor glede og jeg vil også si ære – å stå her i hoppbakken på 
Skui og hilse til dere alle på selveste nyttårsaften! Skuibakken har 
lange tradisjoner, over 80 år. Og dere har bestemt dere for å føre 
tradisjonene videre, gjennom det arbeid dere nå gjør med å ta vare på 
dette viktige kulturminnet!  
 
Jeg må si at jeg er dypt imponert over det engasjement og den 
kompetanse som dere har lagt for dagen, siden Riksantikvaren fredet 
bakken for snart 3 år siden. Som det heter i Per Gynt: "Ja, tenke det; 
ønske det; ville det med, - - men gjøre det! Og dere har gjort det! 
 
Dere har med stor energi, tiltakslyst og kompetanse bestemt dere for 
å sette bakken i stand og ta vare på den for fremtiden. Mitt eget første 
minne fra Skuibakken var Verdenscuprennet i 1983, da alle de 
internasjonale topphopperne, med Matti Nykänen i spissen, kastet 
seg ut over kulen vi nå står på, i det som da var verdens første 
Verdenscuprenn i flomlys! Nå har jeg gått gjennom og studert de 
aktivitetene dere har drevet på dugnad i bakken siden 2009, jeg har 
forstått hvor mange mennesker som er i sving, og hvor mange 
komiteer som er i arbeid – dere har en arrangements -komité, en 
vedlikeholds komité, en historie komité, en dugnadskomité, en 
informasjons- og PR-komité, en økonomikomité, og attpåtil har dere 
en egen webside. Jeg er imponert over det dere alle har fått til. - Med litt omskrivning fra Per Gynt er jeg fristet til å si: 
Tenke det, ville det, men prioritere det--? Dere har prioritert det!  
  
Dere er ildsjeler, som har bestemt dere for å ta vare på Skuibakken, ikke bare som et historisk kulturminne, men som et 
arnested for ny aktivitet, både innen idrett, kultur og historie. Det skal også være en arena for å markere høytidsdager, som i 
dag på nyttårsaften 2011! Den nye betegnelsen ”Skuibakken kulturarena” synes jeg er velvalgt som fremtidig betegnelse på 
anlegget. Med dette favner dere det utvidede kulturbegrepet som gjør at mange mennesker vil komme hit også i fremtiden, 
være med i ulike aktiviteter og oppleve felleskap med andre. Det bidrar til å sette Skui på kartet også i fremtiden!  
 

----- 
 
I dag er vi her for å markere inngangen til et nytt år, 2012. Et begivenhetsrikt og turbulent år er over. 2011 var på mange 
måter et dramatisk år. Jordskjelvet i Japan, med en påfølgende atomulykke, mange andre naturkatastrofer skapt av uventede 
vær- og klimahendelser, den arabiske våren i Nord-Afrika og Midtøsten, terrorhandlingene den 22. juli i Oslo og på Utøya, 
eurokrisen i vår egen verdensdel Europa. - Alt dette og mere til skjedde i det året som nå snart ebber ut. Året 2011 forandret 
verden, det forandret Europa, og det forandret Norge. Da er det ekstra viktig med slike samlingspunkter som dere har skapt 
her på Skui. Det bidrar til å ta vare på våre røtter, vår identitet og våre verdier. I sommer bestemte Norge seg for manifestere 
på nytt våre viktigste verdier: vi forpliktet oss til å jobbe for Mer åpenhet, Mer demokrati og Mer toleranse! Skuibakken 
ligger midtveis mellom Oslo og Utøya. La denne kulturarenaens fremste mål være å legge til rette for at mennesker møtes 
her også i fremtiden, til aktiviteter og hyggelig samvær, og til å markere høytidsdager som i dag! 
 
På vegne av Bærum kommune så hilser jeg i dag til alle ildsjelene her på Skui: Vi støtter opp om det arbeidet dere driver, og 
vi hyller den frivillige innsatsen og dugnadsånden som dere står for! 
 
Til alle tilstedeværende så ønsker jeg dere et fremgangsrikt år for alle! 

 
Godt nytt år i 2012! 
 
Ole Kristian Udnes

Varaordfører Ole Kristian Udnes holder 

Nyttårstale fra hoppkanten i Skuibakken 

 Foto: Ulf Hansen, Budstikka 
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ÅRSBERETNING FRA 

VEDLIKEHOLDSKOMITEEN  
FOR 2011 

 

Bjørn Hole (leder);  Per Håkon Nervold, Egil Lyngstad, Sverre Tverrli, Widar Tandberg, Johannes Mylius 
 

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. 
2011 har vært nok et travelt for vedlikeholdskomiteen med diverse byggeoppgaver: På deler av anlegget har det 
vært nødvendig med riving av eksisterende elementer og bygging av nye. Dette er særlig trapper som ligger på 
bakken som tross utført i trykkimpregnert materiale er tæret av tidens tann gjennom mange tiår. Andre steder har 

det vært gjort utbedringer for å bedre 
sikkerheten for besøkende. Dette gjelder 
spesielt trapper, plattinger og rekkverk. 
 
Fredningen av hoppbakken setter krav 
om å beholde eksisterende elementer så 
godt det lar seg gjøre. Riksantikvaren 
har vist en fleksibel holdning til 
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.  

 
Dommerhuset er ferdig malt og har fått ny takpapp og gesimser i 2011, 

også på nedre nyeste del 

 Nordre trapp har fått rekkverk på begge sider 

 
Følgende oppgaver er gjennomført i 2011 
I tillegg til beskrevne arbeider har flere dugnader vært arrangert. Her har 
det vært et omfattende arbeid med rydding av ulike vekster og materialer 
etter utskiftings og vedlikeholdsarbeider. Ellers har det også vært felt en 
del trær i bakken på steder som tidligere var åpent. Disse arbeidene er med 
å gjøre anlegget representativt og øke interessen for å besøke anlegget. 
Mange benytter nå Skuibakken som tur- og trimområde både sommer og 
vinter.  
 
− Trapper. 
o Arbeid med trappetrinn i nordre måletrapp er fullført (ca 150 nye 

trinn med nye vanger – ca nye 90 trinn var fra 2010)  
o Rekkverk er komplettert og er nå fullført på begge sider av trappen.  

− Dommertårn vedlikehold 
o Maling av dommertårn.  Farger ble bestemt i samarbeid med 

Riksantikvaren.  Den eldste delen (med flatt tak) fikk en oker farge 
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som tidligere farge.  På den nyeste delen med trykkimpregnert panel ble det bestemt å bevare panelet 
ubehandlet. 

o Veggene ble vasket og malt med 2 strøk maling. For å utføre arbeidet måtte det monteres stillas.  
o Pappen på taket på den nedre nyeste delen av dommertårnet var i dårlig stand med lekkasjer. Ny papp ble 

montert.  Panelet høyt på østveggen, som var i dårlig forfatning, ble fornyet. 
o Knuste vinduer på nordfasaden (2 stk.) ble erstattet med nye vinduer. 

− Dommertårn innvendig opprydding.  
o Mye skrot har samlet seg opp gjennom årene. Det ble arrangert en dugnad for å rydde huset.  
o Fremtidig bruk blir diskutert.  Et lite lokalt museum med samling av gjenstander fra hopprenn, bilder, 

plakater etc. kan være aktuelt for å minne om tidligere glansdager i Skuibakken.  
− Lys. Det er installert automatikk for styring av lyset i ovarennets tilløp 
− Informasjonstavler.  Nye informasjonsplakater er utarbeidet og er klare til produksjon. 

 
− Nye oppgaver 2012 
− Sikringsvantene langs trappene i unnarennet er falt ned og ødelagt. De er også nødvendig sikkerhetstiltak. I 

dagens situasjon er det kun noen få plater i dårlig stand igjen.. Kvalitet på nye plater blir vurdert i forhold til 
pris, utførelse, holdbarhet og visuell virkning(vedlikeholdsfrie plater er ønskelig, men mer kostbart).. 

− Sperreplate i tilløpet. Tilløpet i stillaset er sperret med finerplate nederst i stillaset. Platen er montert for å 
hindre eventuelle skiaktiviteter i stillaset. Platen er ikke opprinnelig og ødelegger det visuelle inntrykk av 
tilløpet. En annen løsning som gir en bedre visuell opplevelse er diskutert. Et gitter av metall vil gi mer 
åpenhet og en bedre helhetsopplevelse av stillaset. 

− Elektroarbeider fortsetter med utskifting av utvendige koblingsskap og utskifting av lyspærer og reparasjon av 
lyskastere. Forsterking av vegger og dør i tavlerom er nødvendig for å 
hindre innbrudd. Ståldør vurderes. Ytterveggene trenger også 
restaurering av visuelle og holdbarhetsgrunner. Gjenopprette tilkobling 
av lyskastere i nedre lysmast. Restaurere øvre lysmast og 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.. 

− Takplater over pressetribune er rustne og delvis skadet. Platene er 
estetisk skjemmende og bør byttes. 

− Felling av trær ved kongetribune. Dette gjelder seks store gran- og 
bjerketrær. Trærne bør felles for å unngå velt med eventuell skade på 
bygning og elektriske kabler som ligger nær trærne. 

− Vinduer i dommerhus. Gjenstår montasje av vinduer der åpningene er 
dekket av lemmer. Knuste vinduer planlegges erstattet med nye. Finne 
metode for å forhindre knusing. Yttervindu i uknuselig plast eller 
erstatte dagens midlertidige beskyttelsesplater med hengslede lemmer. 

−   Koblingskap skal skiftes ut 
− Skilting. Ny orienteringstavle er bestilt og planlagt montert på sletta og ved ”kulen” midt i bakken.  
− Skilt med ”adgang på eget ansvar” vil bli montert ved trappene på begge sider av unnarennet og stillaset. 
− Utskifting av innholdet på informasjonstavlene. Nye plakater er klar til produksjon. 
− 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. 
− Fjerning av store trær ved kongetribune og rydding nedenfor dommerhus med mer.  
− Restaurere hoppteknisk utstyr, deriblant: 

Restaurere vanger langs hoppet for preparering av tilløp og kontroll av vinkelen. 
Montere avstandshylser for lengdemåling i nordre måletrapp  
Kontrollere og teste prepareringsvinsj og rulle i unnarennet, meterskilt i unnarennet for lengdemåling, stil- og 
lengdeanvisningsutstyr, kommunikasjonsutstyr og signalanlegg mv. 

For alle utskiftninger og vedlikehold er det i henhold til fredningsbestemmelsene lagt vekt på samme utseende og 
materialdimensjoner som før. 



Skuibakkens Venners årsmøte 2012  29 

Arbeid som er utført ved tilskudd fra Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og Norsk Kulturminnefond har 
dekket hoveddelen av kostnadene for de ulike utbedringsarbeidene. 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 

 
 

Det lysner. Snart kan en se unnarennet fra dommerhuset igjen 

 
Trenertribunen kommer frem igjen Dugnad er sosialt og grillen er populær 

 
VEL MØTT TIL NYE DUGNADER I 2012  Leder vedlikeholdskomiteen Bjørn A Hole 22.02.12 

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

 
 

 Vitaminveien 5, 0485 Oslo 
 Tel 23393600 / 08 
 Fax 23393616 
 Mob 90754625  

 

         Stedet du kjøper trelast! 
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ÅRSBERETNING FRA 
HISTORIEKOMITEEN 

FOR 2011 
 

 Harald Kolstad (leder) 
 Alfred Andersen  
 Randi Økern 
 Sidsel Kolberg  
 
Skuibakkens Venners Historiekomité har hatt to separatmøter i 2011 og 
deltatt i alle styremøter i Skuibakkens Venner. 
Konkrete saker: 
Skuibakkens profilmessige utvikling er stilistisk opptegnet, og vil bli 
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 arbeider med innsamling og kategorisering av informasjon om Skuibakken og har satt opp følgende 
oppgaver hvor flere er under arbeid: Noe har vi, men mangler fortsatt mye. 
KONKRETE OPPGAVER FOR HISTORIEGRUPPEN 
− Bakken: Hvilke andre bakker var i bruk i 1928; Ideen til Skuibakken kom fra Hans 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 4. mars 2012 
 
 
 
 
 
Sammenligning mellom 

opprinnelig profilene i 1928 

og dagens profil i 1963 er 

tegnet opp og vil bli vis på 

informasjonstavlene i bakken.  

 

Alfred Andersen forklarer 

mens Paul Geir Kaasa og 

Tore Berger følger med. 
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Odd A. Brevik gikk gradene i Skuibakken  
 
Intervju med Odd A Brevik  
27. jan 2012 
 
Av Arne Vaaler og Morten Heldal Haugerud 
 

Odd A Brevik var et hopptalent. Her med pokal fra Marikollen i 

Rælingen 30.mars. 1959 
 

Odd kommer egentlig fra Trondheim og begynte tidlig med 
skihopping som guttehopper i Nidarvoll. Her trente og konkurrerte 
han med blant annet kommende kjente hoppere som Arnfinn 
Bergman og Torbjørn Falkanger. For Nidarvoll var Odd med i NM 
i Skuibakken i 1950. Han var da 22. år og dette ble hans 
gjennombrudd.  
NM i Skuibakken ble noe ekstra på flere måter. Han bodde på 
Sand gård og fikk da gleden av å spiste frokost sammen med kong Haakon på renndagen. 
Odd fikk tidlig smak på store bakker og i Marikollen i Trøndelag som var en av landets største bakker, hoppet han som 23 
åring 90 meter i 1951. 
Han begynte i trykkeribransjen og fikk jobb som leder av et trykkeri i Tromsø hvor han ble i fem år. Hoppingen holdt han 
vedlike, nå for Tromsø, både under utdannelsen som boktrykker og i jobb.  
Dessverre ble han ikke kvalifisert til OL i 1952 i Oslo hvor Torbjørn Falkanger tok sølv og Arnfinn Bergmann gull. 
Derimot ble han nr syv i norgesmesterskapet i 1957 og hoppet fortsatt for Tromsø. 
Våren 1958 fikk Odd jobb i Budstikka, flyttet til Bærum i august og meldte seg inn i Bærums Skiklub. Han fant med glede 
ut at Budstikkas styreformann, Gunnar Jar, også var formann i Bærums Skiklub. 
 

 
I Sveits i 1960 Norsk tropp med 5 uttatte med: Nr 1 Odd A Brevik,  
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Odds dyktighet som skihopper ga ham mange muligheter til å representere Norge internasjonalt. Han representerte Norge i 
Svenska Skidspelen, sveitsisk hoppuke, Zakopane og flere renn i Østerrike.  
 
Eldre foto fra 1916 av hoppbakken ”Nels Nelsen Hill” i Revelstoke Canada hvor Odd hoppet i 1958 

 
Det ble flere gode plasseringer internasjonalt og hans 
beste prestasjon var vel da han vant hopprenn i Nels 
Nelsen Hill i Revelstoke i British Columbia, Canada i 
1958.  
Odd forteller at han med sin kone Anne-Ma var i 
Revelstoke 40 år senere og spurte, da de kjøpte pølser 
av en pølseselger på torget: ”Hvor ligger hoppbakken, 
jeg var der for 40 år siden?”. Mannen titter på Odd og 
svarer: ”I remember you! You won and made a new hill 
record! You jumped 270 feet (82,3m)!” Hoppentusiaster 
har god hukommelse!  
(Ref http://no.wikipedia.org/wiki/Nels_Nelsen_Hill) 

 

5 nasjoner i i Revelstoke Finland, Japan, Sverige, Tyskland og 

Norge med Odd A Brevik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premieutdeling i Revelstoke– Det ble gull! 
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Stilhopperen Odd A Brevik 

 
Odd fikk ord på seg som ”stilhopper” og hadde en lang hoppkarriere i tiden mellom 1950 og 1963 som resulterte i  en 
rikholdig premiesamling.   
 

Odd var god til å hoppe i vind og i et 
vindfullt renn i Skien var han prøvehopper 
for Arne Larsen. I dag hadde det ikke blitt 
noe renn – det ville blitt avlyst pga for mye 
vind. 
Odd var første nordmann som hoppet på 
plast, allerede i 1961 i Polen. 
Sitt lengste skihopp gjennomførte han i 
Vikersund 1961, 99,5 meter. 
 
I 1963 etter Skuibakkens tredje og størst 
ombygning ble bakken innviet med Odd som 
deltager 
Årene etter fungerte han som rennleder. Det 
var han senere flere ganger bl.a under NM i 
1965 hvor han på Budstikkas flotte bilde tar 
imot Kong Olav på veien under hoppet i 
bakken. 
 

Som den leder Odd er var han også formann i Bærum Skiklubb i 1968-70. Inntektene fra renn i Skuibakken var svært viktige 
for BSK og de fikk bygd lysløypa på Sollihøgda, drev BSK hytta der og Kirkerudbakken.  
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Budstikka ble hans viktigste arbeidsplass hvor han etter en flott karriere ble disponent i 1982 og etter kort tid adm. direktør. 
Han er god til å disponere tiden sin og det kunne bli lange dager. Budstikka hadde moro av å prøve å finne ut hvor mye tid 
han brukte på BSK og det kunne i perioder være opp mot 70 % fikk han fortalt. Men jeg var ikke alene, sier Odd. Det var 
veldig mange gode og entusiastiske medarbeidere i Skuibakken som Guttorm Fossen, Bjarne Røhne, Tor Løken, Hugo 
Persson, som også var nabo, Jon Walter-Johnsen som var fæl til å jobbe, med mange flere. Og ikke minst alle de som drev 
på i dager og uker for å lage renn i ”Stor bakke” som det stod respekt av. Det ble også tatt personlige hensyn. For eksempel 
Odd Hammernes var en meget god skihopper, som trakk litt til venstre, så da ble det alltid passet på å preparere godt på 
denne siden. 
 
Det kunne bli litt hektisk og uforutsette ting kunne skje som da prammen som ble brukt til å frakte sne opp ovarennet slet 
seg og seilte utfor hoppet og satt bakkerekord i ”hopp med pram”. Prammen var ikke tett etter dette og eieren ikke blid da 
han kom og ville ha den tilbake 17. mai. Men prammen ble reparert og alt ordnet seg. 

NM 1965 Rennleder Odd A Brevik tar imot Kong Olav på veien under hoppet i Skuibakken. Foto: Budstikka 

 
At kongefamilien var trofaste gjester var til stor inspirasjon. Kong Olav og Kronprins Harald var meget hyggelige, 
kunnskapsrike og trofast gjester. 
 
I dag, i en alder av 84 år, tilbringer Odd mye av fritiden på golfbanen, om vinteren mye innendørsgolf på Haga og 
sommerstid på barmark på Asker Golfbane. 
Interessen er så stor at de gjennom en årrekke har spilt golf i Portugal. Odd har et hjerte for Skuibakken og setter stor pris på 
alt som skjer rundt den.. 
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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 2011 som er beskrevet i årsberetning. Årsmøtet 2012 avholdes 19. mars 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 2011 gjennom Bærum Kommune, Akershus Fylke og Norsk Kulturminnefond. Det er 
søkt midler for 2012. 
Styrets forslag til arbeidsprogram for 2012, og mer utfyllende informasjon, finner du i årsberetningen for 2011.  
 
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 



Skuibakkens Venners årsmøte 2012  36 

 
 
 

 
Utvekslingsstudenter fra 7 land og 4 kontinenter på besøk i Skuibakken Foto: Morten Heldal Haugerud 


