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Skuibakkens Venner, Postboks 61, 1314 Vøyenenga www.skuibakken.no 

Org.nr. 991 465 391 kto.5083.06.74427 

 

Protokoll: Årsmøtet Skuibakkens Venner  
Årsmøtet tirsdag 19. april 2016 
 
 
Årsmøtet ble åpnet kl 19.00  
Leder Morten Heldal Haugerud ønsket de ca. 60 fremmøte velkommen. 
 
Møtet ble innledet med fotokavalkade fra Skuibakkens historie og restaurering 
 

SAKSLISTE: 
1. Valg av ordstyrer og referent. 
 Morten Heldal Haugerud valgt til ordstyrer, Arne Vaaler valgt til referent 
 Årsmøtet ble innledet med at mangeårige styremedlem Bjørn Hole som gikk bort 20.12.16 ble minnet 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Enstemmig godkjent. 
 
3. Styrets årsberetning, regnskap og revisors beretning. 

Årsberetningen og hva som har skjedd i 2015 samt restaureringsoppgaver for 2015 ble gjennomgått med 
en overheadpresentasjon av leder og komitéledere. 
Årsberetning: Enstemmig godkjent 
kasserer Per Chr. Olanders redegjorde for regnskapet 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 2016-2017 
Styre: 
Leder:  Morten Heldal Haugerud 67 13 34 18 / 957 57 236 2 år  
Nestleder: Konstitueres av styret   
Sekretær: Arne Vaaler,   905 78 163 1 år 
Kasserer: Per Christian Olander, 67 13 47 18 / 907 80 464 1 år 
Styremedlemmer: Paul Geir Kaasa 67 13 33 67 / 901 60 220 1 år  
 Harald Kolstad   / 918 00 422 1 år 
 Sidsel Kolberg 67 54 03 59 / 466 12 005 2 år  
 Knut Woxman 67 13 24 65 / 977 13 999 2 år 
 Viggo Kristiansen  67 54 59 21 / 975 15 127 2 år 
 Widar A Tandberg 67 13 44 00 / 970 11 564 2 år  
 Tore Berger 67 13 39 06 / 913 45 218 2 år 
 Ole Kristoffersen  / 970 71 054 2 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   2 år 
 Atle Korsmo  67 17 29 02 / 906 63 254 2 år 
 Gjert Andersen 66 79 80 68 / 934 96 299  3 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 
Valgkomiteen hadde ikke fått avtalt med Odd Hammernes, som dessverre er syk, om han vil kunne fortsette. 

 
Årsmøtets formelle del ble deretter avsluttet. 

 

God deltagelse fra tidligere Skuibakkenhoppere:  
 

Ekstra hyggelig var at det i tillegg til flere Skuibakken-arrangører var syv Skuibakken hoppere tilstede og 
fikk presentere seg og fortalte om sine opplevelser i den flotte og alltid velpreparerte bakken. Fra venstre: 
- Arve Krugerud,  hoppet for IL Lyn 1966-1989. Over 100 hopp i Skuibakken, det lengste var 103m. 
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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. Det ble det mye autografskriving av. 

- Odd A Brevik, hoppet for Bærums Skiklub (BSK) Deltok første gang i 1951 i Skuibakken.   
Ble senere en meget sentral person under renn i bakken, ofte som rennleder. Formann BSK 1968-70. 

- Carl Erick F. Fuglesang, født inn i Bærums Skiklub i 1956. Med en aktiv far i BSK hoppet han i det 
som var. Fikk lov av Hugo Persson til å hoppe i Skuibakken på 70 tallet, Ble ca 110 m med toppfart. Har 
utallige dugnadstimer for å tilrettelegge for renn i Skuibakken. Arbeidet med å utvide Skuibakken til 
120m bakke, men forbundet ville ikke ha flere store bakker i lavlandet. 

- Tom Nyberg, hoppet for Il Haslum. Debuterte i Skuibakken som 16 åring Var 7-8år på landslaget med 
Bjørn Wirkola og de «gamle gutta». 

- Knut Telnes, Skade IL, Telemark I. Var i Skuibakken og fikk sjansen til å hoppe. Det var en fantastisk 
følelse å sveve på en luftpute nedover til drøyt 80m. 

- Bjørn Einar Romøren, Hosle IL Hoppet i Skuibakken selv om hans eldre bror hoppet mer i bakken. 
Trivdes best med skiflyging. Var på landslaget og har flere medaljer. I 2005 satte han verdensrekord med 
239 m i Planica  

 
Salg på Årsmøtet: Bøkene om «Erling Kroken Storhopperen fra Vadsroa» og «Halvor Næs, Trysilgutten» 
av Hans L. Werp, samt Fred G. Bergersens «En Barkbille i champagnen» og «Har du sett PIN-koden min» , 
Morten Larsen «Asker og Bærum i nye og gamle bilder» og Lars Wøllo: «Men gulveisen blomstrer enda»  
samt  DVD Skuibakken og ble solgt på møtet.   
 
Disse selges til hyggelig inntekt for Skuibakken: Kontakt morten@skuibakken.no  95757236 
 
Møtet ble avsluttet ca. kl. 21:30        Skui 27.04.2016 

 
Morten Heldal Haugerud, ordstyrer og skribent Arne Vaaler, referent 
sign.  sign 

 

Omtale av årsmøtet fra PR komiteen: 
 
Gjenvalg over hele linja. 
Med de to siste rikstrenerne i hopp (Kojonkoski og Støckl) er ikke bare utstyret blitt bedre. 
Samarbeidet har også tatt seg opp slik at de forskjellige hoppmiljøene nå drar i samme retning. 
Dette siste er kanskje den viktigste forklaringen på den sterke sesongen de norske hopperne har lagt 
bak seg, sa Bjørn Einar Romøren i sitt kåseri ”Fra Skuibakken til Planica” på årsmøtet i 
Skuibakkens Venner.  

«Slik ønsket jeg å fly helt siden jeg var liten» sa Bjørn Einar Romøren.  

 Foto Per Håkon Nervold 
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Forfatteren Fred G. Bergersen bidro med et skråblikk 
på hoppsporten slik den har utviklet seg, fra den gang 
Simon Slåttvik i strekkbukse kastet sneipen på toppen 
av stillaset og satte utfor - til bruken av dagens 
hoppdresser som må skiftes ut etter kort tids bruk og 
skredderen må hente fram nåla.   Han er en viktig del 
av hoppteamet. 
 
Rekordmange hadde funnet veien til årsmøtet, faktisk 
var det over 60 til stede i salen Skui grendehus. Det 
finnes fortsatt en god del hoppentusiaster fra den tida 
det var hoppbakker fra hver en knaus og skihopping 
var publikumsidrett nr 1 i landet.   
 
 
 

 
Årsberetningen for Skuibakkens Venner viser at det har vært stor aktivitet i beretningsåret; 
kulturminnevandring, juletretenning, nyttårsfeiring med et imponerende fyrverkeri og Skuirenn for 
barn og unge. Dugnadsinnsatsen har også vært betydelig. Kongetribunen er pusset opp innvendig, 
trær er felt, preppevinsj reparert og trapper utbedret. Sporsetter er hentet fra Marikollen i Rælingen, 
bare for å nevne noe. Men nye oppgaver forestår; bl. a utvendig vedlikehold av Kongetribunen, 
utbedring av unnarennet mv.  
 
Det ble gjenvalg over hele linja på årsmøtet. Lederen himself, Morten Heldal Haugerud, hvis hjerte 
banker for Skuibakken både sent og tidlig, sto ikke på valg denne gang. Men ingen av de øvrige i 
styre, utvalg eller råd hadde bedt om avløsning. Det må vel bety at det er skapt et miljø rundt 
restaureringsarbeidet i bakken som alle synes det er artig å være med på.     
 

V.K. 

Forfatter Fred G. Bergersen leser fra kapittelet 

«Strekkbukser og Petterøds blå» inspirert av tidligere 

tiders hoppere i Skuibakken   

 Foto Per Håkon Nervold 

 

Bjørn Einar Romøren forteller om sine opplevelser fra Skuibakken til Planica. Han hadde satt 

seg målet å sette verdensrekord – og det klarte han med 239m! Foto Morten Heldal Haugerud 

 


