Protokoll: Årsmøtet Skuibakkens Venner
Tirsdag 2. mai 2017
Årsmøtet ble åpnet kl 19.00
Leder Morten Heldal Haugerud ønsket de ca. 60 fremmøte velkommen.

www.skuibakken.no

Møtet ble innledet med fotokavalkade fra Skuibakkens historie og restaurering samt filmklipp fra Skuirennet
i 1957.
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 2016 samt restaureringsoppgaver utført ble gjennomgått ved en
overheadpresentasjon av leder.
Årsberetning: Enstemmig godkjent.
Kasserer Per Chr. Olanders redegjorde for regnskapet. Foreningen har en del midler stående som
skyldes at det er etterslep på utføring av planlagte og nødvendige oppgaver. Dette skyldes hovedsakelig
manglende tilgang på kompetente fagfolk. Oppgavene planlegges utført så raskt som mulig i 2017. Det
er til tider 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 2017 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 fire 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 den 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.
Side 1 av 4

Skuibakkens Venner, Postboks 61, 1314 Vøyenenga
www.skuibakken.no
Org.nr. 991 465 391 kto.5083.06.74427

Styre og tillitsvalgte 2017-2018
Styre:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Morten Heldal Haugerud
Konstitueres av styret
Arne Vaaler,
Per Christian Olander,
Paul Geir Kaasa
Harald Kolstad
Sidsel Kolberg
Knut Woxman
Viggo Kristiansen
Widar A Tandberg
Tore Berger
Ole Kristoffersen

67 13 34 18 / 957 57 236

1 år

905 78 163
67 13 47 18 / 907 80 464
67 13 33 67 / 901 60 220
/ 918 00 422
67 54 03 59 / 466 12 005
67 13 24 65 / 977 13 999
975 15 127
67 13 44 00 / 970 11 564
913 45 218
970 71 054

2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Styret konstituerer selv nestleder.
Revisor:
Nils Roger Harboe
924 841 44
1 år
Valgkomite:
Johan Persbråten (leder)
67 13 60 52 / 915 77 904
3 år
Atle Korsmo
67 17 29 02 / 906 63 254
1 år
Gjert Andersen
66 79 80 68 / 934 96 299
2 år
Rådet:
Rådet fungerer som: rådgiver, resurs gruppe, idegenerator, korrektiv, kontakt utad med mer
- Odd Hammernes
(Tidl. Leder NSF hoppkomité. Nå ”Hoppsportens venner”)
90762287
- Ole Petter Bjerkek
(Kulturminne)
67 13 23 71 / 97071868
- Eystein Kleven
(Juridisk, økonomi)
90687501
- Alfred Andersen
(Teknisk og skiarrangement)
95167450
- Carl Erick Fuglesang (Tidl. Skuibakken ansvarlig og hopper)
90681876
Odd Hammernes, som dessverre er syk, ønsket helst å fortsette som rådgiver, men har anmodet at man finner
en ny om det er behov.
Årsmøtets formelle del ble deretter avsluttet.

God deltagelse fra tidligere Skuibakken-hoppere:

Ekstra hyggelig var at det i tillegg til flere Skuibakken-arrangører var seks Skuibakken-hoppere tilstede og
presentere seg og fortalte om noen av sine opplevelser i den flotte og alltid velpreparerte bakken. Fra venstre:
Jonny Otnes, Gjert Andersen, Ottar Kirkeby, Leif Gundersrud, Arne Larsen og Geir Ove Berg.
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- Jonny Otnes (tidl. (Grottenberg), hoppet for IL Jutul. Som elev på Skui skole hoppet han et hopp i
Skuibakken som 10 åring. Erling Kroken hadde sagt. Ta god fart og når du passerer kulen så trekker du
deg. Det gjorde han ikke – og gikk rundt med flere nåværende styremedlemmer i Skuibakkens Venner
som tilskuere. Han har aldri skrevet så mange autografer som da.
- Gjert Andersen, Stabæk IF. Hadde fått kjøpt hoppskiene til Yuokio Kasaya via kombinertløperen Juiji
Katzuro. De var veldig godt balanserte. Prøvde de i renn i Skuibakken. Første hoppet gikk bra. Men i
andre hoppet mistet han trykket under den høyre skien og brukte den venstre til å få igjen balansen, men
da svingte skien svingte høyre skien bakover. Klarte å få den inni et lufttomt rom så den hang etter som
en spoiler. Nedslaget ble tatt på en ski, men fikk svingt den høyre skien tilbake og frem og stod støtt!
Bjørge Lillelien skreik så fælt at han holdt på å ramle ut av kommentatorboksen for det var det verste
skihopp han hadde sett! «Han står! , Han står!, Han stod!!» skrek han. Det lønte seg å være turner!
- Ottar Kirkeby, Lommedalen. 60 år siden hoppet i Skuibakken. Husker et renn hvor det gikk bra i første
omgang, men i 2 omgang dro han til og et ble knall og fall og skiene brakk. Det var ikke bare-bare å få
nye ski den gangen.
- Leif Gundersrud. Minnes den gangen de gikk fra guttebakken «Breskebakken» på andre siden og opp til
storbakken Skuibakken, det var stort. Var med første gangen i Skuibakken i 1952 i junior. Glemmer ikke
den dagen for da snedde det så tett at så ikke hoppkanten, og hadde ikke briller.
- Arne Larsen Heggedal IL «Baker´n» Var med i Skuibakken fra 1955 og ihvertfall til 1965-70. Beste
opplevelse er hverdagshopping i Skuibakken. Som baker var han tidlig ferdig og dro med folkevogna opp
i Skuibakken ved 12 tiden som var velpreparert. Var helt alene og gikk opp på toppen og skreik: «Er´e
klart?» Så noen unger nede ved skolen som hadde frikvarter, men hørte ingenting så satt utfor. Hadde
flere fine hopp den dagen. Ramlet aldri, så det var ikke noe skummelt å hoppe i Skuibakken!
- Geri Ove Berg Furnes IL Hoppet i Skuibakken og likte bakken godt. Her hadde han både sitt første og
siste hopp i stor bakke. Var på landslaget og satte WR 173 m i Obersdorf 1976. Forteller mer under
foredraget.

Fotobok «Norwegian Skijumps»
Fotograf Espen Tveit presenterte sin
fotobok hvor han har reist rundt og tatt
spesielle foto av fartstillaset til 94 norske
hoppbakker. Mange av de ikke lenger i drift
og noen er nå revet. Tveit har vært interessert
i skihopping og hoppbakker siden
guttedagene og mente at det er viktig å
dokumentere bakkene fra den gang
skihopping var en alminnelig norsk sport for
lek og konkurranse.
(Tekst på engelsk, norsk og svensk)

Boken kan kjøpes av Skuibakkens Venner kr 400, hvorav 200 går til Skuibakkens restaurering.

Kveldens foredrag ved: Geir Ove Berg.
"Fra Skuibakken til Obersdorf"
- Minner fra hoppbakken - Utvikling av hoppteknikk og hopputstyr

Mange interesserte tilhørere til Geir Ove Bergs foredrag på årsmøtet i Skuibakkens Venner.
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Geir Ove Berg fortalte levende om utviklingen av hoppteknikk og utstyr, Her i en anskueliggjøring av hva
tyngdepunktetplasseringen på hoppski har å si.
Tilhørerne fikk presentert gode historier fra hoppbakken. At det ikke alltid var de som var best under
uttagning som ble best når det gjaldt kunne gi artige episoder. Utviklingen av hoppteknikken, som mer og
mer er basert på aerodynamikk og en spennende utstyrsutvikling fikk tilhørerne innblikk i.
Et lydhørt og svært interessert publikum følte at de kom litt på innsiden av hoppsportens interessante
historie. Østerrikerne var innovative og fant i hemmelighet frem til utstyr og teknikker som «parkerte» de
norske hopperne for en periode. Det ble krise - ! Hvorfor var ofte Norge mot endringer i skiidretten, norske
ingeniører og forskere er ellers innovative. Kanskje det kan komme av at hopp- og skisporten var «vår greie»
- den skal ikke andre tukler med!
Tilhørerne fikk også glimt av hva det vil si, og hvilke utfordringer som møter en landslagstrener. Alle
utøverne er forskjellige, både som idrettsutøver og menneske.
Geir Ove har en fin evne til å gjøre stoffet interessent og med presentere det med entusiastisk innlevelse.
Hans deklamering av to viser av Odd Børretzen «Alt går så fort i våre dager» og «En sang skrevet til VM på
ski i Trondheim 1997» som setter fortid, som han kalte sin barndoms verden, og nåtid i perspektiv, var en
skuespiller verdig og skapte stor applaus.
Boksalg på Årsmøtet:
- «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: samt
- ”Norwegian skijumps” av Espen Tveit
- DVD ”Skuibakken historiske filmklipp” ble solgt på møtet. Kontakt: morten@skuibakken.no
Disse selges til hyggelig inntekt for Skuibakken:

Kontakt morten@skuibakken.no 95757236

Møtet ble avsluttet ca. kl. 21:45
Skui 4.05.2016
Morten Heldal Haugerud, ordstyrer og skribent
sign.

Arne Vaaler, protokollfører
sign

Alle foto: Morten Heldal Haugerud
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