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Tekst og foto Morten Heldal Haugerud 

Skuirennet 2014 
Hoppglede og glade barn i Skuibakken 
Småbakkene er moro, gir skiglede – og skaper nye hopptalenter! 

Det manglet ikke på iver og innsatts i 

årets Skuirenn. Barna satte sine egne 

rekorder og med hoppski lånt fra IL 

Jardar var det både luftige svev og 

stødige nedslag til dels langt ned i 

bakken. Talentspeidere har merket 

seg flere hopptalenter både med og 

uten lokal IL Jutul drakt. 

Flere har vært med hver gang og er 

tidlig ute med forhåndspåmeldingen.  

Nyinnkjøpt proft lydanlegg ga 

hoppmusikk i bakken og rene 

Holmenkollen- for ikke si 

Skuibakkenstemning for deltagerne 

og de mange tilskuere. Speakeren var 

der det skjedde og hold god oversikt over rekkefølge, sats, svev og fallgrense. Lengdemålerne kom myndig med alle 

lengder (ganget med 10) stående eller ikke. Det ble gjennomført treningsrunder i forkant og 2 tellende omganger. Og 

ikke minst viktig: Det var premieutdeling med medaljer og pølser til alle deltagere. Det ga energi til ytterligere 

”afterski” hopp.  

Det var anlagt to hopp i overgangen, med bistand av Bærum kommunes prepareringsmaskin og utlånt arrangørvogn. 

Både stor og liten bakke holdt seg godt under påkjenningene. At noen utnyttet det behaglig myke unnarennet ved 

rett og slett å stupe ut fra hoppkanten, til stor applaus og spektakulære nedslag foran tilskuerne. Etter litt børsting av 

våt sne var den dristig hopper klar for nye hopp. Om gråværet la en demper på deltagelsen, så la den ingen demper 

på innsatsen.  Det ga mersmak og inspirasjon til kommende Skuirenn.. 

 
Alle fikk medalje og sin personlige Skuibakken rekord 

Erlend kaster seg ut fra hoppet 
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Tarald hopper langt med 19 i stil 

 

Erlend har Kongsbergknekken inne 
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Filip satser og får god høyde 
 

 

Stilhopper Oskar mot et langt svev  
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Etterpå var det fotosession 
 

Speaker Knut og Lydmester Tore hadde full kontroll 
 

Støtt Skuibakkens Venner gjennom Grasrotandelen!  
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag 
eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker.  
 
Oppgi Skuibakkens Venners organisasjonsnummer: 991 465 391 neste gang du spiller. 


