Protokoll: Årsmøtet Skuibakkens Venner
Årsmøtet tirsdag 14. april 2015
Årsmøtet ble åpnet kl 19.00
Leder Morten Heldal Haugerud ønsket de ca. 50 fremmøte velkommen.
Møtet ble innledet med foto fra Skuibakkens historie og restaurering
SAKSLISTE:
1. Valg av ordstyrer og referent.
Morten Heldal Haugerud valgt til ordstyrer, Arne Vaaler valgt til referent
2.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Enstemmig godkjent.

3.

Styrets årsberetning, regnskap og revisors beretning.
Årsberetningen og hva som har skjedd i 2014 samt restaureringsoppgaver for 2014 ble gjenomgått med
en overheadpresentasjon av leder og komitéledere.
Årsberetning: Enstemmig godkjent
Medlem av økonomikomiteen Paul Geir Kaasa redegjorde for regnskapet i kasserer Per Chr. Olanders
fravær.
Foreningen har liten driftskapital og det er en utfordring at flere bevilgninger gis med utbetaling av
utgifter etterskuddsvis.
For den langsiktig økonomisk trygghet er det viktig at foreningen har en økonomisk minimumsreserve
utenom driften og det vil derfor i 2015 bli arbeidet videre for å skaffe en sikkerhetskapital slik som
vedtektene angir.
Regnskap med revisors beretning: Enstemmig godkjent.

4.

Budsjett og kontingent.
Kontingenten foreslås uforandret kr 200,- for enkelt medlemmer. Enstemmig godkjent

5.

Styrets forslag til arbeidsprogram
Leder redegjorde for arbeidsprogrammet. Enstemmig godkjent

6.

Saker som er angitt i innkallingen.
Ingen saker var meldt.

7.

Valg av:
• Leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett - syv styremedlemmer. Normal funksjonstid for
styremedlemmer er to år. Valgene skal fortrinnsvis skje slik at to eller tre styremedlemmer er på
valg hvert år
• Råd, maks fem medlemmer
• Revisor
Valg komiteen v/ Johan Persbråten redegjorde for valget hvor syv styremedlemmer var på valg.
Alle tok gjenvalg. Valgkomiteen og styret ser gjerne at flere blir med og/eller deltar i komiteene.
Med flere deltagere blir det ikke så mye på enkelte og det er bra for rekrutteringen.
.
Alle valgt med akklamasjon.
•

Valgkomité, tre medlemmer.
Styret redegjorde for valgkomiteen hvor et medlem var på valg og tok gjenvalg for tre nye år.
Alle ble enstemmig valgt med akklamasjon.
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Styre og tillitsvalgte 2015-2016
Styre:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Morten Heldal Haugerud 67 13 34 18 / 957 57 236
Konstitueres av styret
Arne Vaaler,
905 78 163
Per Christian Olander,
67 13 47 18 / 907 80 464
Bjørn A. Hole
67 13 20 94 / 932 63 690
Paul Geir Kaasa
67 13 33 67 / 901 60 220
Harald Kolstad
918 00 422
Sidsel Kolberg
67 54 03 59 / 466 12 005
Knut Woxman
67 13 24 65 / 977 13 999
Viggo Kristiansen
67 54 59 21 / 975 15 127
Widar A Tandberg
67 13 44 00 / 970 11 564
Tore Berger
67 13 39 06 / 913 45 218
Styret konstituerer selv nestleder.
Revisor:
Nils Roger Harboe
924 841 44
Valgkomite:
Johan Persbråten (leder)
67 13 60 52 / 915 77 904
Atle Korsmo
67 17 29 02 / 906 63 254
Gjert Andersen
66 79 80 68 / 934 96 299
Rådet:
Rådet fungerer som: rådgiver, resurs gruppe, idegenerator, korrektiv, kontakt utad med mer
- Odd Hammernes
(Tidl. Leder NSF hoppkomité. Nå ”Hoppsportens venner”)
- Ole Petter Bjerkek
(Kulturminne)
67 13 23 71 /
- Eystein Kleven
(Juridisk, økonomi)
- Alfred Andersen
(Teknisk og skiarrangement)
- Carl Erick Fuglesang (Tidl. Skuibakken ansvarlig og hopper)

1 år
2 år
2 år
1 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
2 år
3 år
1 år

90762287
97071868
90687501
95167450
90681876

Årsmøtets formelle del ble deretter avsluttet.
God deltagelse fra tidligere skihoppere:
Ekstra hyggelig var at det i tillegg til flere Skuibakkenarrangører var seks Skuibakken hoppere tilstede og
fikk presentere seg og fortalte om sine opplevelser i den flotte og alltid velpreparerte bakken. Vi nevner:

Fra venstre:
- Arve Krugerud, hoppet for IL Lyn 1966-1989 lengste hopp i Skuibakken 103m
- Jonny (Grottenberg) nå Otnes, hoppet for IL Jutul. Elev på Skui skole og hoppet i bakken som 10 åring
- Gjert Andersen, hoppet for IL Stabæk, som junior i 1965 og hoppet i samtlige Skuirenn fram til 1978.
Deltok også i kombinert. (Best i spesielt hopp og var en stilhopper) Var på landslaget i mange år.
- Tom Nyberg, hoppet for Il Haslum. Deltok en periode på seniorlandslaget i hopp
- Rolf Bokkeli, hoppet for IL Jardar, født 1961 Aktiv hopper i mange år. Skuibakken var største bakken han
hoppet i. Første gangen var veldig spent. «Det er bare å la det gå» var rådet han fikk - det gikk bra, ble 90 m.
- Odd A Brevik, hoppet for Bærums Skiklub (BSK) Deltok første gang i 1951 i Skuibakken.
Ble en meget sentral person senere under renn i bakken, ofte som rennleder. Formann BSK 1968-70.
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Skuibakkens Venners årsmøte 14 april ble meget godt besøkt. Nær 50 deltagere fikk høre hvordan
Skuibakken stadig blir i bedre stand selv om vesentlige utfordringer står på planen for 2015. Det er søkt om
midler for å få løst disse. Flere sikkerhetsmessige tiltak er utført i 2014 og alle trapper er igjen åpne.
Har dere historisk materiale?
Skuibakkens Venner er på konstant jakt etter historisk materiell, resultatlister, deltakerlister, foto fra Skui
renn og folkelivet med boder, vandringer til og fra bakken, filmer, premier, avisoppslag, anekdoter og
historier osv. fra Skuibakken.

Det ble i pausen servert Ringerikskringle, kaffe og mineralvann.

Foredrag: Hans L. Werp- Journalist, skihistorikker og forfatter av bl.a. boken om Erling Kroken

”1950-tallet, da skihopping var publikumsidrett nummer en”
Hans L. Werp holdt et levende foredrag fra norsk hoppsport på 1950 tallet med Erling Kroken som rød tråd.
Kroken gjorde Bæring av seg på dagene i dag 14. april selv han alltid var og forble Sigdøling. Skihopping
var uten sammenligning den store publikumsidretten på 50 tallet. Den materielle velstanden var veldig lav
like etter krigen. Men en så fremover og brukte det en hadde og oppfinnsomheten var stor. I 1949 hadde
Skuirennet 8000 tilskuere og det ble betegnet som lite. I 1950 var det 30000 tilskuere. Skui var det tredje
viktigste rennet, Holmenkollen, NM og så var det Skuirennet.
Skuiarrangørene var veldig frempå når det gjaldt PR. I 1956-58 var det forskjellige typer
konkurranser blant publikum. I 1956 var det Skuimarsjen fra Kolsås til Skuibakken. Da ble det satt opp en
Wartburg som premie. Polsk totakter og til og med i to farger, gulaktig og grå.
«Alle» drev med skihopping. Det var ca. 1000 gutter med i Bekkelagsrennet. Og så var det storhopperne bl.a.
Torbjørn Falkanger, Sverre Stenersen med finne stil. Kjell Kopstad fra Eidsfoss, vidunderbarnet i norsk
hoppsport. Kjell Knarvik fra Mysen, Jack Eriksen fra Askim som også ga oppvisninger i London, Paris og
Holtekollen i København. Kristian Moen, Halvor Næss Trysilgutten. Arne Hoel som også var med i OL1952
og selvsagt Arnfinn Bergmann som vant i 1952 foran 104.000 betalende tilskuere og 50.000 som ikke
betalte. Bergmann presenterte seg alltid siden som «Arnfinn Bergmann Olympisk mester». Erling Kroken
var den store lokale helten. Gutta dro lua ned i pannen satte utfor med «Her kommer Kroken»! Hopprenn var
veldig populært og var et avbrekk i hverdagen. Det var vanlig med 12-13000 tilskuer i Skuirennet.
Erling Kroken hadde hoppet mye og trent hjemme i Sigdal Da han dro i militæret hadde han
hoppskiene med seg og kom da inn i et miljø hvor han kunne trene i mange bakker. Som Nydalsbakken hvor
det var lys, Midtstuen mfl. Ble kjent med Torleif Schjelderup som var en fremmelig personlighet, god til å
hoppe med velutviklet sans for damene. Erling stilte opp i Holmenkollen før et renn og fikk prøvehoppe og
hoppet veldig langt – «Han der må med i rennet!» sa arrangørene. To år etter ble Erling Norgesmester.
Erling Kroken ble kjent for å hoppe veldig langt, gjerne lenger enn de fleste. Han «tro til med hælen» og
startet satsen helt nedenfra. Krokens seier i Skui i 1951 og 1955 hvor han var etteranmeldt og forlangte å
hoppe sist. Noe han fikk og vant, faktisk denne gangen på stilen. I 1951 vant han på lengden.
Tilhørerne fikk et innblikk i hvordan hoppstilen utviklet seg og at små marginer kunne gjøre utslaget
også på 50 tallet. Tidlig så var det stor vekt på stilen og det å være tidlig ute med for eks. å hoppe finnestil og
ikke kongsbergknekk ga trekk. Det var mye diskusjon om hvor en skulle ha armene. Finnestilen gjorde at
finnene overtok hegemoniet i hopp da Norge var trege med å henge seg på. Etter hvert begynte lengden å
telle mer i forhold til stilen særlig etter påvirkning fra utlandet, hvor det var populært å hoppe langt.
Foredraget ga i tillegg til oversikt over 50 tallet mange morsomme anekdoter og episoder om et utall av
profilerte hoppere både hjemme og ute, for et etter hvert lattermildt publikum, å få med seg.
Det ble vist filmopptak fra Skuibakken 1957 (Ref. DVD Skuibakken) og også fra NM 1951 i Narvik
hvor Erling Kroken vant hopprennet med lengste hopp 78 m og bakkerekord. Her var også langrenn med, og
forskjellen mellom konkurranseløyper den gang og nå, ikke minst prepareringen, skapte munterhet.
Ref.: NM1951 Narvik: https://www.youtube.com/watch?v=V3dzi_eT5TE
Boken om Erling Kroken av Hans L. Werp ble solgt på møtet.
Selges av Skuibakkens Venner: Kontakt morten@skuibakken.no 95757236
Møtet ble avsluttet ca. kl. 21:30
Morten Heldal Haugerud, ordstyrer og skribent
sign.
Årsmøtet Skuibakkens Venner Årsmøtet 14-05-2015, godt besøkt.

Skui 20.04.2015
Arne Vaaler, referent
sign
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Hans L Werp holder foredrag: ”1950-tallet, da skihopping var publikumsidrett nummer en”

Alle foto: Morten Heldal Haugerud
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