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Jubileumsfeiring - Skuibakken 90 år 
11. april 2018 

Det var satt opp et omfattende heldagsprogram for 
markering av at Skuibakken var 90 år 18. mars 
2018.  Innvielses- rennet var 18. mars 1928. 
Forberedelsene hadde foregått i lang tid og 

materialiserte seg ved opprigging av hopphistorisk utstilling: 
«Skuibakken gjennom 90 år» dagen før. 
 

Kl  9:30 – 15.00 Besøk fra Skui Skole. 
I samarbeid med Skui Skole kom alle 
elevene i fire puljer, totalt 350 elever, til 
foredrag, film og utstilling. Masse ivrige 
og interesserte barn og det måtte settes inn 
flere stoler da det kom over 100 på en 
gang. De kom fra skolen i samlet flokk, 
ble stilt opp på geledd av lærerne og kom 
inn når vi sa det var OK: Veldig ivrige. 
De fremste radene ble okkupert først - 
ikke som med voksne som gjerne setter 
seg beskjedent bakerst.  

«Lærerne» Arne Vaaler, Harald Kolstad 
og Morten Heldal Haugerud hadde 
forberedt en presentasjon med film, bilder 
og historier hvor de tre utfylte hverandre.  
Det begynte med klipp fra Bærumsfilmen 
som viste Solbergbakken og Skuibakken 
samt klipp fra NM 1950 (NRK) med både 
hopp i Skuibakken og langrenn fra Valler 
og Asker som bokstavelig talt gikk 
gjennom busk og kratt, totalt annerledes 
enn i dag, men farten var det ingenting å 
si på. Elevene fikk spørre om ting 
forutsatt de rakte opp hånden og den ble 
flittig brukt, og de fikk forklart det meste. 
De tre «lærerne» fortalte både om hopp- 
prestasjoner, folkelivet og hvordan det var 
å være ekte amatør med ansvar for alt 
selv. -  Biler var det lite av, folk gikk fra 
Kolsås og fra andre steder. Kolsåstrikken 
hadde tatt ut setene så det var stå-vogn fra 
Oslo til Kolsås – folk stod og gikk hele 
dagen! Folkelivet og det spektakulære ved hopping i Skuibakken og utvikling av hoppstilen og utstyr fikk de 
vitebegjærlige elvene innblikk i. Det ble spørsmål om det meste fra forskjellen mellom V-stil og klassisk, 
samlede ski til K-punkt mv. 
De kunne ta med en quiz som de kunne levere inn og bli med på trekning av boken om Skuibakken. 
 
"Dette var kjempekult" Tusen takk for at vi fikk komme!" fikk vi som hyggelig tilbakemelding.  
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Foto Per Håkon Nervold 

Etterpå fikk de litt tid til å se på utstillingen med masse bilder, 
hoppefekter og utstyr som ski og skidresser.  
Plakaten fra 1973 tegnet av Skui Skole elev, 6. klassingen Bjørn Erik 
Sæter etter at Bærums Skiklub ga Skui Skole konkurransen å tegne 
årets plakat til Skuirennet. 
Utstillingen av tunge og stive hoppski fra forskjellige ti år vakte 
interesse og spørsmål. 
 
Og alle fikk nybakte boller sponset av KIWI, Prix og Meny på veien ut! 

 

Kl 17: Utstillingen åpnet 
Publikum ble 
møtt av 
orkesteret 
«Økri 
Oldtimers» 
som holdet 
konsert som det 
virkelig svingte 
av i vestibylen. 
De konkurrerer 

nå definitivt med tradisjonelle marsjer som hoppmusikk. At 
medlemmer av orkesteret også er medlemmer av Skuibakkens 
Venner skal ikke underslås.  
Utstillingen var godt besøkt og ca. 50 besøkende studerte både 
foto, plakater, avissider, hoppski og hoppantrekk. Det var flere 
positive kommentarer og vakte tydelig minner for flere. Her var 
lagt ned et stort arbeide både i å velge ut, skaffe utstillings-
objekter og montere det på en informativ måte. Takk til alle som 
lånte ut fra egne samlinger. 
Samtidig ble det vist opptak av NM 1991 begge omganger, hvor 
Espen Bredesen vant. Et renn hvor også kveldens foredragsholder 
Øyvind Berg var med å kjempe om topplasseringene. 
 

Kl 18:30 Årsmøtet Skuibakkens Venner 
Ref. Protokoll fra Årsmøtet 2018, som eget dokument. 
 

Kl 19:00 10 år med Skuibakkens Venner. 
Leder Morten Heldal Haugerud fortalte om gleder og overraskelser i tiden med å ta vare på Skuibakken. 
Både hvordan det begynte og all støtten som dukket opp og overraskelsen over at Riksantikvaren foreslo å 
frede bakken. Han viste bilder av en nær gjengrodd bakke frem til dagens godt synlige bakke, hvor mer og 
mer kommer på plass.  
At årene også hadde gitt større overraskelser og utfordringer enn de tenkte seg, la han ikke skjul på, men 
med entusiasme og pågangsmot fra mange medlemmer og økonomisk støtte fra både stat, fylke, kommune 
og privatpersoner var utfordringen blitt løst, eller var i ferd med å bli løst. For det er fortsatt prosjekter som 
gjenstår før det kan gå over i en «vanlig vedlikehold fase» 



Side 3 af 4 

KULTURMINNEFONDETS PLAKETT  

FOR GODT BEVARINGSARBEID  

Tildeles: 
 

Skuibakken og Skuibakkens Venner 
For bevaring av en viktig historisk 
nasjonal skiarena. 
Gjennom arrangementer som 
barneskirenn, nyttårsfeiring og 
historiske omvisinger i bakken, har 
allmenheten stor glede av dette 
kulturminnet. 
 
Simen Bjørgen  
direktør, Norsk Kulturminnefond 

Påskjønnelse fra Kulturminnefondet v/ Einar Engen 
En hyggelig overraskelse var Kulturminnefondet som stilte opp ens ærend fra Røros ved kontorsjef Einar 
Engen.  
Bevaring av Skuibakken var og er et helt spesielt prosjekt fremholdt han. Om en i innlandet spør om hva som 
er kulturminner, så blir det helst pekt på gamle tømmerbygninger og stabbur. Så det å ta vare på en 
hoppbakke var noe helt nytt, men desto mer spennende. 
Han fortsatte: Kulturminnefondet har et særlig blikk på det som er annerledes og som er umistelig, for den 
dagen vi river den siste hoppbakken da har vi mistet det umistelige. Skuibakken tilhører sin tidsperiode -  
andre hoppbakker andre perioder Alt som tilhører fortiden er et kulturminner. Skuibakken var i 2008 den 
første hoppbakken som fikk midler fra Kulturminnefondet og den representerer en spennende kulturarv. 
Engen gratulerte med jubileet og sa at det er faktisk veldig sjelden de deler ut plakett og det er svært få 
kulturminner som har fått den, så Skuibakken og Skuibakkens Venner er derved i en eksklusiv gruppe. 
Han overleverte derved innrammet plakett og en plakett i aluminium til å montere et passende sted i bakken, 
samt bok om Kulturminnearbeid, riktignok uten hoppbakker, men med mye bygninger. 
 
Inskripsjonen på plaketten lyder: 

 
 

Pause med jubileumskake 
Det ble servert en stor marsipankake med Skuibakkens Venners logo, 
mens utstillingen ble ytterligere beskrevet 
og episoder som bildene refererte til ble 
kommentert. 
 

Jubileumshilsen fra Bærum kommune  
v/ Svein Finnanger 
Svein Finnanger, tjenesteleder i Natur og Idrett, har vær en sentral kontakt 
for Skuibakkens Venner i Bærum kommune siden foreningen startet. Han fortalte om hele prosessen fra 
rivningsvarsel og frem til i dag.  
Det hadde vært utfordringer underveis. 
Men da det ble politisk vedtatt at bakken 
skulle tas vare på og det ble gitt en fast 
årlig støtte på kr 30.000, løsnet det. 
Utfordrende var det også høsten 2008 da 
Riksantikvaren foreslo fredning og 
Bærum kommune ble spurt om å legge 
opp til et løp frem til 24. februar 2009. 
Det kunne gå om alt gikk på skinner og 
det gjorde det.  
Han berømmet Skuibakkens Venner for 
en konstruktiv innsats og godt samarbeid 
hele veien og var imponert over hva som 
venneforeningen har fått til. Her er utført 
«forbilledlig restaureringsarbeid», 
uttrykte han. 

Jubileumskaken falt i smak  

Foto Per Håkon Nervold 
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Jubileumsforedrag: 
Overgang fra klassisk til moderne hoppstil 
Opplevelser i Skuibakken og bakkens rolle i hoppsportens utvikling. 
v/Øyvind Berg 
 
Øyvind Berg var det interessant og artig å høre på. 
Han ga hopperne et menneskelig ansikt og vi kom 
"litt" på innsiden av en fasinerende sport med 
masse hemmeligheter. Norge ligger i dag langt 
fremme i forskningen og nå er det østerrikerne 
som lurer på hva som er den norske 
hemmeligheten, og ikke omvendt.  
 
Han fortalte om opp og nedturer. Øyvind Berg har 
flere gull i laghopp og hadde flere av sine beste 
resultater på slutten av 80-tallet og begynnelsen 
av 90-tallet. Det var tiden da også Espen Bredesen 
var på sitt beste. Berg opplevde overgangen fra 
klassisk til V-stil. 
I hoppsporten er det små detaljer som gjør store 
utslag og aerodynamikk har fått et større og større 
fokus.  
 
Han forklarte hvordan hoppsporten er blitt 
vesentlig sikrere ved at hastigheten på 
hoppkanten har gått ned, mens forbedret 
svevteknikk har gjort at lengdene har økt. 
Luftmotstanden øker med kvadratet av 
hastigheten, så en liten hastighetsøkning har stor 
innvirkning på luftpresset hopperen og skiene 
møter når han forlater hoppkanten. Jo større 
hastighet - jo mer påpasselig og riktig timet må 
hopperen være i det han gjør i overgangen til svevet. 
 
Øyvind Berg har god oversikt over hoppsporten også i dag da han er ekspertkommentator på Eurosport. 
 
 
Boksalg mm. på Jubileumsmøtet: 
-  «Skuibakken - en kongelig hoppbakke» av Hans L. Werp 
- «Erling Kroken Storhopperen fra Vadsroa» og «Halvor Næs, Trysilgutten» av Hans L. Werp,  
- «En Barkbille i champagnen» og «Har du sett PIN-koden min» av Fred G. Bergersens,  
- «Asker og Bærum i nye og gamle bilder» av Morten Larsen.  
- «Men gulveisen blomstrer enda» av Knut Wøllo  
- ”Norwegian skijumps” av Espen Tveit 
- ”DVD – Skuibakken, historiske filmklipp”  
 
Disse selges til hyggelig inntekt for Skuibakken:   
Kontakt:  E-post: morten@skuibakken.no Telefon: 95757236/67133418 
 
Møtet ble avsluttet ca. kl. 22 
 
Skui 20.04.2018 
 
Morten Heldal Haugerud 

 

Foto hvor ikke annet er angitt: Morten Heldal Haugerud 
 
 

Skuibakkens Venner, Postboks 61, 1314 Vøyenenga Org.nr. 991 465 391 kto.5083.06.74427 

Øyvind Berg: Norgesmester på plast i Marikollen 

www.skuibakken.nowww.skuibakken.nowww.skuibakken.nowww.skuibakken.no    


