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Hopptalenter og glade barn i Skuibakken
Skuibakken er populær! Det ble rekorddeltagelse i Skuibakkens Venners barnehopprenn i Skuibakken torsdag.
At det var mildvær og gikk samtidig med VM i hopp stor bakke var ingen hindring.
Her var mange barn og talent fra 5-14 år
som kastet seg ut over småbakkene med liv
og lyst.
At vi som veileder for de mange hoppivrige
barna hadde med Rune Veltas tidlige trener
Kåre Hagen,- samt dommer i Skui og
Holmenkollen i 38 år, Svein Kampen, som
myndig lengdemåler var ingen ulempe.
Skiforbundets hoppekspert Alfred Andersen
var som vanlig dommer og trompetspiller
Eyvind Kvaale sørget for tydelig klarsignal på
hoppkanten
To små hopp var lagd i overgangen. Bærum
kommunes preppemaskin bidro til å bygge
opp grunnlaget og lånte velvillig ut startbu.
Det var hoppmusikk i en Skuibakke i fullt
flomlys og speaker Knut Woxman hadde full
Alexander legger seg på i V-stil
kontroll.
Alle barna fikk pølse med lompe og
hoppmedalje som premie.
Innsatsen var upåklagelig. Mange
møtte en halvtime før start og flere
klarte å bli notert for fire hopp hvor
de to beste telte.
Etter premieutdelingen var det
igjen fullt liv i bakkene og flomlyset
utover kvelden.
Det er inspirerende å se den
hoppglede som barna la for dagen
og at de utlånte hoppskiene fra IL
Jardar og Fossum IL fikk ben å gå
på.

Jentene var også med. Agnes satser skikkelig
Flere jenter var med og vi tipper at jentene
kommer til å hoppe fra gutta om noen år.
I år får forøvrig jentene sitt første internasjonale
kombinert renn - på sne, i Trondheim.
Alle som kom viste en fantastisk glede. Vi håper at
de også oppsøker aktive hoppmiljøer som IL
Jardar og Fossum IL hvor de, om de ønsker, kan få
låne fullt hopputstyr, ski, støvler hoppdress og
hjelm.
Takk til alle med-hjelpere og ikke minst til
foreldrene som tok med alle de glade og ivrige
barna og gir de muligheten til å oppleve gleden
ved å hoppe på ski og også forhåpentligvis
fortsetter.

Petter i svevet i liten bakke.

Jonny får klarsignal i stor bakke

Glade og ivrige barn - En ny generasjon hoppere i Skuibakken

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.

