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Publikumsrekord og  
«Skautrollet fra Svartoråsen» viste seg i nyttårsfeiring i Skuibakken. 

Morten Heldal Haugerud 31.12.2018 

 

At tåken til tider lå lavt ga ingen demper på deltagelsen i Skuibakken nyttårsaften. Godt før kl 16 var det jevn 

tilstrømning. De fleste av de ca. 600 deltagerne klarte å komme seg opp trappene i unnarennet til fengende marsjer 

fra Gardemusikken som seg hør og bør en hoppbakke av Skuibakkens kaliber. Samtidig ble vardebålet tent. 

Konferansier Knut Woxman introduserte Skui Brass som fra Kongetribunen holdt nyttårskonsert med fengende 

melodier og skapte god jul og nyttårstemning. 

 

Alle trappene var i bruk og også det nyrestaurerte unnarennet, hvor smårollingen like greit gikk og krabbet rett opp!  

Det er populært med gløgg og pepperkaker etter å ha gått de 393 trinnene opp til veien under hoppet.  

 

Leder av Skuibakkens Venner, Morten Heldal Haugerud, takket Skui Brass for konserten. I 2018 er Skuibakken 90 år 

og Skuibakkens Venner 10 år og mye har skjedd takket være god støtte fra myndigheter og medlemmer til glede for 

skientusiaster er unnarennet igjen er åpnet for frikjøring etter omfattende restaurering. 

Han introdusert nok en jubilant, kveldens hovedtaler, tidligere rennleder Tore Berger, oppvokst i Skuibakken, og også 

godt kjent for sitt OL-gull i firer kajakk, K4 1000m i Mexico 1968, det er nå 50 år siden! 

 

Tore Berger benyttet anledningen til å fortelle om noen hovedpunkter i Skuibakkens 90 årige historie, sett både som 

medhjelper til sin far skihopperen Otto Berger og senere som medansvarlig for flere ombygninger og mange store 

arrangementer både Word Cup og NM er, og setter stor pris på at bakken nå er i bedre stand enn da de sluttet! 

 

Da var det klart for kveldens overraskelse og med samstemte rop på «Skautrollet fra Svartoråsen» kom trollet 

vaggende inn på hoppet til de dramatiske orkestertoner fra «Dovregubbens Hall» av Edward Grieg.  

De minste syntes nok det var litt skummelt med de større var elleville og slettes ikke skremt selv om trollet var både 

stort og sterkt med grankviser stikkende ut overalt og med røde blinkende øyne og ildrødt hår på et stort hode.  

 

Det hele ble avsluttet fyrverkeri fra sletta som varte lenge i med flere serier og jagde bort tåken til jubel fra de mange 

tilskuerne på hoppet og på sletta. Mens vardebålet brant flott og stod stødig til siste slutt. 

Skuibakken fakkeltog opp trappene        Foto Alfred Varvin Haugerud 
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 Fakkeltog i trappene –Egir (4) og Alfred (7) Bjørnebo Rokseth Gikk forbi køen og unnarennet rett opp. 

 Foto Morten Heldal Haugerud 

 Vardebål på kulen Foto Morten Heldal Haugerud 
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Alle fikk gløgg og pepperkaker å styrke seg på etter fakkeltoget opp unnarennet.  Foto Morten Heldal Haugerud 

 

 

Faklene lyste opp Foto Gunhild Varvin 
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Skui Brass med ni blåsere samt slagverk holdt fengende konsert fra Kongetribunen Foto Morten Heldal Haugerud 

 

Skuibakken 90 år. Tore Berger, tidligere rennleder Skuibakken holder jubileums og nyttårstale  

 Foto Morten Heldal Haugerud 
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"Skautrollet i Svartoråsen" kommer fra skogen og ut på hoppkanten – «Hva skjer her!?» Foto Gunhild Varvin 

 

 

"Skautrollet fra Svartoråsen" kom buldrende til musikken fra: "Dovregubbens Hall"  Foto Morten Heldal Haugerud 
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Fyrverkeriet ble fyrt opp fra sletta – da tåken lå lavt Foto Morten Heldal Haugerud 

  
Fyrverkeri, vardebål og juletre med stjerner  GODT NYTT ÅR!  Begge foto Gunhild Varvin 


