
Årbok  Skuibakken  2014  
Hva skjedde? 

 

MED INVITASJON TIL 
  

ÅRSMØTE 2015 Tirsdag 14. april  KL. 19.00  
Skui Grendehus, Salen 
- Årsmøte 
- Åpent møte Hans L. Werp-  

”1950-tallet, da skihopping var publikumsidrett nummer en” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Erling Kroken i Skui 1955 hvor han med dette hoppet på 84,5 m la grunnlaget for seieren. 

(Foto Aftenposten)  
 

Filmklipp fra Skuirenn:  
- NRK NM 1957 
- Privat opptak NM 1963  
- NRK opptak NM 1965 – Opphavet til: ”Å hoppe etter Wirkola!” 
- mfl 

Interesserte er hjertelig velkommen til en hyggelig kveld. 
Kaffe og kaker vil bli servert. 

 
    

 

 Skuibakkens  
 Venner 
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PROGRAM ÅRSMØTE 2015 
 

Skuibakkens Venner avholder årsmøte tirsdag 14. april kl. 19.00, Skui Grendehus. 
 

 SAKSLISTE: 
1. Valg av ordstyrer og referent. 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
3. Styrets årsberetning, regnskap og revisors beretning. 
4. Budsjett og kontingent. 
5. Styrets forslag til arbeidsprogram 
6. Saker som er angitt i innkallingen. 
7. Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer, samt ett til syv ytterligere styremedlemmer. Normal 

funksjonstid for styremedlemmer er to år.  
• Valg av råd, maks fem medlemmer  Valg av revisor. Valg av valgkomité, tre medlemmer. 

 

 Etter årsmøtet er det åpent møte med foredrag:    

Hans L. Werp  
Journalist, skihopper og forfatter av bl.a. boken om Erling Kroken 

”1950-tallet, da skihopping var publikumsidrett 
nummer en” 
 
Bli med på en tids- skihistorisk reise – til de glade 50-årene! 
Til en av norsk hoppsports gullaldre krydret med typiske 
samfunnstrekk på den tiden - da folk gledet seg over lite. 
    Du vil få høre om Erling Kroken, Skuivinner 51 og 55, hans 
utrolige sats og lange svev helt ut på sletta, men også om 
Torbjørn Falkanger, Arnfinn Bergman, Simon Slåttvik, Widar 
Wilhelmsen, Norges mest lovende juniorhopper, som gikk 
rundt i Skui, hopper og skipresident Christian Mohn som var 
utrolig til å skaffe midler, storsjarmøren og stilhopperen Torleif 
Schjelderup og mange mange flere - - 
    Og -  om bakkene og hoppmiljøene rundt om i Norge hvor 
Erling hoppet. 
 

   

- Filmklipp fra Skuirenn: 
- NRK NM 1957, 71, 85  
- Nytt Privat opptak NM 1963 1967  
- NRK opptak NM 1965 – Opphav til uttrykket: ”Å hoppe etter Wirkola!” 
 

Servering av kaffe og kaker 
VELKOMMEN 

 

Grasrotandelen: 
Gi din støtte til Skuibakken: 

Oppgi Skuibakkens Venners organisasjonsnummer: 991 465 391 - neste gang du tipper. 
SKUIBAKKENS VENNER, PB 61, 1314 Vøyenenga 

www.skuibakken.no 
 

Foto om ikke annet er angitt: Morten Heldal Haugerud 

Journalist i flere lokalaviser, 
sport, reportasjer og lokale 
nyheter. Dekket VM på ski 
1987 og 89 og OL på 
Lillehammer 94. Drev litt med 
skihopping og hadde sin beste 
sesong i 1961 med 41m i 
Vesle Vikersundbakken. 
Forfatter av flere bøker. 
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Styrets beretning  
 

3.1 ÅRSBERETNING SKUIBAKKENS VENNER 2014 
 

STYRETS SAMMENSETNING  
2014-2015 

 
 
Etter årsmøtet 8. april 2014 har det vært følgende 
tillitsvalgte:   
  
 
 

 
Styre og tillitsvalgte 2014-2015 
 
- Styre 
Leder:  Morten Heldal Haugerud 67 13 34 18 / 957 57 236 morten@skuibakken.no  
Sekretær: Arne Vaaler  905 78 163 arne@skuibakken.no 
Kasserer: Per Christian Olander 67 13 47 18 / 907 80 464 pco@skuibakken.no 
Styremedlemmer: Bjørn A. Hole  67 13 20 94 / 932 63 690 bjoaho@frisurf.no 
  Paul Geir Kaasa 67 13 33 67 / 901 60 220 gerd.pege@gmail.com 
 Harald Kolstad 67 12 15 63 / 918 00 422 h.kolsta@online.no 
  Sidsel Kolberg 67 54 03 59 / 67 57 91 25 sidsel.kolberg@gmail.com 
  Knut Woxman 67 13 24 65 / 977 13 999 knut@woxman.no 
  Viggo Kristiansen  67 54 59 21 / 975 15 127 viggo.kristiansen@gmail.com 
  Widar Tandberg  67 13 44 00 / 970 11 564 intandb@online.no 
  Tore Berger,  417 84 161 tore.berger@hotmail.no 
  
- Revisor:  Nils Roger Harboe  
 
- Valgkomite:  Johan L. Persbråten 67 13 60 52 / 915 77 904 
 Atle Korsmo  906 63 254 
 Gjert Andersen  66 79 80 68/ 934 96 299 
 
- Rådet: 
Hensikten var at Rådet skal være et rådgivende organ – ressursgruppe  
Rådet fungerer som rådgiver, ressursgruppe, idegenerator, korrektiv, kontakt utad  
(Rådet foreslås med inntil 5 personer) 

- Odd Hammernes Tidl. leder NSF hoppkomité. Nå ”Hoppsportens venner” 
- Ole Petter Bjerkek  Kulturminne 
- Eystein Kleven  Juridisk 
- Alfred Andersen  Teknisk og skiarrangement 
- Carl Erick Fuglesang  Tidl. Skuibakken ansvarlig og hopper 

 
Internett web tilrettelegger: Thomas Berger 
 
 
Følgende komiteer ble oppnevnt av styret: 
(Se neste side) 
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- Komiteer 
- Arrangementskomité vinter og sommer  
 - Knut Woxman (leder) 
 - Arne Vaaler 
 - Kåre Smeland 
 - Sidsel Kolberg 
 - Arnfinn Otterstad 
 - Svein Otto Solberg 
 - Tore Berger,  m.fl 
 
- Vedlikeholdskomité 

 - Bjørn Hole (leder) 
 - Per Håkon Nervold  
 - Knut Woxman 
 - Sverre Tverli  
 - Kåre Smeland 
 - Arne Vaaler  
 - Widar Tandberg m.fl. 
 
- Økonomikomité 
 - Per Christian Olander (leder) 
 - Paul Geir Kaasa 
  
- Historiekomité 

 - Harald Kolstad (leder) 
 - Randi Økern 
 - Alfred Andersen 
 - Arne Vaaler 
 - Sidsel Kolberg 
  
Dugnadskomité for diverse gjøremål.  

(Alle komiteer deltar i tillegg etter behov): 

 - Per Håkon Nervold (leder) 
 - Sverre Tverli 

- Kjell Nakstad 
- Widar A Tandberg 

 - Svein Erik Nilsen 
 - Tor Samuelsen 
 - Viggo Kristiansen 
 - Arild Solberg 
 - Sidsel Kolberg 
 - Ole Johannes Didriksen 
 - Arnfinn Otterstad 

- Ole Bolstad 
- Jostein Flo 
- Line Krogstad 
- Alf Skovli 

 - pluss assosierte medlemmer 
 
Informasjons og PR-komité 

 - Bjørn Jensen  
 - Bjørn Hole  
 - Bjørn Boberg –  
 - Viggo Kristiansen 
 
I tillegg har leder M.H. Haugerud deltatt i alle komiteer
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 Styrets beretning 2014-2015 
 
Styre- og komitémøter, dugnader og arrangementer 
Tre styre- og komitémøter har vært avholdt. I tillegg har de enkelte komiteer hatt egne møter.  
541 dugnadstimer har vært utført på 54 større og mindre dugnader og befaringer inklusivt befaring fra statlige 
og kommunale myndigheter, samt forberedelse til 4 større arrangementer som har vært avholdt i bakken i 
perioden. 33 personer har vært involvert i disse. I tillegg har det vært holdt 2 foredrag om Skuibakken. 
 

Historikk 

    Morgensolen legger Skuibakken i sitt eget flomlys     Foto: Knut Bolstad 
 
Interimsstyret for Skuibakkens Venner, ble dannet høsten 2006. Det ble ledet av Skui vel og fikk betydelig 
oppslutning om bevaring av Skuibakken som et levende teknisk kulturminne. Derfor ble: 
Skuibakkens Venner stiftet 14. juni 2007, til godt oppmøte og interessent historisk tilbakeblikk ved tidligere 
hopper Rolf Berglund.  Det ble oppnevnt styre og etablert komiteer for arrangement, vedlikehold, økonomi, 
historie og PR samt at flere er interessert i å bidra i dugnadsarbeid.  
Første ordinære årsmøte var 7. mai 2008 hvor hopperen og kombinertløperen Arne Larsen fortalte om 
Skuibakken. Skuibakken ble fredet av Riksantikvaren 24.februar 2009.  
På årsmøtet 6. mai 2009. fortalte hopperen Odd Hammernes om sine opplevelser i bakken. 2. desember 2009 
overtok Skuibakkens Venner eierskapet til Skuibakken fra Bærums Skiklub og inngikk bruksrettsavtale til 
grunnen med Bærum kommune.  
På årsmøtet 24.3.2010 fortalte Per Jorsett om norske skibragder fra 1924-1940.  
På årsmøtet 23. mars 2011 var det besøk av direktør for Skimuseet Karin Berg som foredro over ”Hopp jenter 
Hopp” og ”Foret i Kongens jakke”.  
På årsmøtet 19. april 2012 fortalte Ole Gunnar Fidjestøl om sine opplevelser og erfaringer i Skuibakken og 
Vikersund 
 På årsmøtet 9. april 2013 holdt Per Bergerud, Svene IL foredrag og fortalte fra sin aktive karriere med 
opplevelser i Skuibakken og i andre bakker rundt om i verden 
På årsmøtet 8. april 2014 holdt Erling Stranden, Lillestrøm og Strømmen Skiklubb, et meget underholdene 
foredrag: ”Fra treski, politur og ullgenser til V-stil og kondomdress. Med skråblikk på skihopping før og nå. 
Erling Stranden er en av de få som har hoppet etter Wirkola og slått ham - - . 
 

Det har i 2014 vært god aktivitet i alle komiteer, som beskrevet i oppsummering og egne rapporter.  
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- Arrangementskomiteen.  
Skuibakken kan fortsatt benyttes til hopprenn (for eksempel type showrenn) 
I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling av fredningen av Skuibakken har det blitt dokumentert at 
Skuibakkens profil og manglende FIS sertifikat ikke er til hinder for å avholde hopprenn. Det er blitt spesifisert 
de krav som stilles og som i alt vesentlig går på sikkerhet. Når bakken er ferdig restaurert vil disse krav i all 
hovedsak være imøtekommet. 
Dette ble også bekreftet av sporsetter Jon Servold (VM2011 i Holmenkollen) som har hoppet i Skuibakken og 
som i 2011 var på to befaringer i Skuibakken.  
Vi merker en økt interesse for å få til et showrenn og veteranrenn i Skuibakken fra hoppmiljøer. De sier 
«Skuibakken er morsom å hoppe i». Flere av de som var med å arrangere i Skuibakken har tatt kontakt og er med 
i det videre arbeidet. 
 
Skuirennet 6. mars 2014 – for barn 
For fjerde gang ble det arrangert Skuirenn på småhopp av 
forskjellig størrelse i overgangen for barn i aldersgruppen 6-12 
år. Meget vellykket med mange ivrige og begeistrede barn. 
Hoppgruppen fra IL Jardar stilte med NSFs barnehoppski med 
NNN binding som var veldig populært. 
 
Kulturminnevandring 12. oktober. ”Rundtur fra 
Skuibakken over Eineåsen og Solfjellstua”. 
Søndag 12 oktober ble det i samarbeid med og Skui vel arrangert 
kulturhistorisk vandring fra Skuibakken. Med Harald Kolstad som turleder gikk deltagerne over Tandberg-
Frogner jordene opp til Solfjellstua på Eineåsen Der var var kafferast og grilling. På idyllisk sti på Eineåsen via 
Markebekk og Isi gårdssag. 
Se egen omtale nedenfor under arrangementskomiteen. 
 

 
Juletretenning 30. november. 

1. søndag i advent 30. 
november var det 
tradisjonell juletretenning 
med julekonsert av Skui 
Brass nisseorkester og 
bakken i fullt flomlys.  
Juletale med resymé av 
årets begivenheter i 
Skuibakken og god 
stemning, 
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Nyttårskonsert med vardebrenning nyttårsaften   
Nyttårsaften ettermiddag kl 16 ble tradisjonen med 
konsert og vardebrenning gjennomført med støtte av 
Bærum kommune. Forhåndsomtale ble gitt i 
Bæringen og Budstikka. Det var mildt og ca 300 
møtte opp på sletta for å gå fakkeltog opp trappene i 
Skuibakken til vardebålet på kulen og varmende 
julegløgg. Skui Brass spilte fra Kongetribunen. Prof. 
emer. NIH Alfred Morgan Olsen holdt nyttårsappell 
med historisk sus «Leve Skuibakken» fra 
hoppkanten.  
Arrangementet er også det eneste fellesarrangement 
med fyrverkeri i Bærum nyttårsaften og ble støttet av 
Bærum kommune. Fyrverkeriet sendt opp fra 
fartsstillaset støttet av SVEA var det hittil flotteste i 
Skuibakken og syntes over store områder i 
klarværet– da tåken akkurat hold seg borte. 
 

- Vedlikeholds- og dugnadskomiteen.  
Å få satt bakken i stand har avgjørende 
betydning for mulighetene for aktivitetene i 
bakken. Det har vært flere dugnader med 
kvistfjerning og opprydning.  
 

Hovedoppgavene har i 2014 i hovedsak  
- Sikring av trapper i unnarennet. En større 

jobb da trappen måtte understøttes og 
heves samt at flere sikringswire ble 
montert både for søndre og nordre 
måletrapp. Samt sikring av steinfylling 
mot utrasing. 

- Rekkverk i unnarennet har fått ny 
håndrekke og to plattinger avsats 5 og 7, i 
fartstillaset er skiftet  

- Dommerhuset har fått skiftet tre vinduer 
som var råtne og alle vinduer har blitt restaurert, skrapt, oljet og malt og knust glass er skiftet ut. 

- Elektroarbeider. Nødvendig skille av strømtilførsel til flomlys på hoppet og fartstillaset samt utskifting av 
defekte tennere i mast på hoppet er utført. Dommerhuset og tilførselkabel manglet tilfredsstillende jording og 
skrusikringer er derfor skiftet til automatsikringer med jordfeilbryter/tester. Imidlertid er det kortslutning i 
tilførselkabel til dommerhuset og det er helt nødvendig å få skiftet denne til neste år.   

- Det er utført dugnadsarbeider med rydding og kvisting. Mindre reparasjoner er utført. Måke og klargjøre 
bakken for arrangementer er også en del av dugnadene. Ved en del større snefall er også en trapp i unnarennet 
måkt for å lette daglig bruk. 

- Kvisting av kratt og småtrær nedenfor Dommerhuset fortsetter. Her var det helt åpent tidligere, slik at det kan 
tas mer etter hvert. 

 

- Historiekomiteen har arbeidet med å opprette et arkiv med arkivnøkkel slik at det er mulig å lagre og 
finne igjen informasjon og gjenstander. Arkivet vil være digitalt med muligheter for kryss-søk. Det arbeides 
med å komplettere oversikt over deltagere og resultater for rennene som er avholdt i bakken Skuibakkens 
profil med forskjellen i profil ved starten og i dag er dokumentert. Denne er presentert på ny 
informasjonsplakat som er montert. Det arbeides kontinuerlig med å samle filmklipp anekdoter og bilder fra 
bakken som legges ut på DVD om Skuibakken 

-  
Har du filmklipp foto, anekdoter eller historisk materiell er vi meget interessert.  

Ta kontakt!  

Vardebål og juletre i Skuibakken   Foto Alexander Høgstadius 
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- Økonomikomiteen.  Det er skaffet midler fra Bærum kommune og fra Akershus fylkeskommune samt 
Norges kulturminnefond. Bærum kommune støttet tilløp, fartsstillas og el-anlegg. Trappene som brukes som 
trimtrappene er tiltak som kommer allmennheten til gode. Bærum kommunes årlige støtte kr 30.000 som 
bidrag til vedlikehold og drift av Skuibakken, er helt vesentlig for bakkens vedlikehold. Dette er i tillegg til 
spesielle prosjekter som det da søkes om separat. 
 

- PR komiteen. Det er holdt 2 foredrag om Skuibakken i forbindelse med Skuibakken skihopperen Eygen 
Krogstad og et for Lions.Rykkinn. 
Interessen for bakken har medført flere avisoppslag i Budstikka og Aftenposten.  
Det arbeides med en utvidet DVD samling med opptak av to hele Skuirennet, 1981 og 1991. 
 

En av mange omtaler av Skuibakken: Faksimile av Aftenposten, Asker og Bærum, 15. mai 2014 

 

  
 
 

- GeoCatch. For turorientering interesserte: Det ligger en post ved Skuibakken. 
 

- Medlemsinfo 
Det har vært sendt ut en utgave av ”Skuibakken nytt” samt invitasjoner til alle arrangementer.  

 

- Egen webside www.skuibakken.no holdes løpende oppdatert, og vi takker Thomas Berger hos H. C. 
Thaugland for en fin innsats med dette. H. C. Thaugland er også sponsor av vår nettside. 

 Websiden www.skuibakken.no har nå hatt nær 50.000 besøk siden den ble opprettet i 2009. 
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Eksterne publikasjoner om Skuibakken: 
 

2014 
- ”Hopprenn i Skuibakken for barn” Budstikka mars 2013 
- ”Årsmøte i Skuibakkens Venner ” med Erling Stranden” tirsdag 8. april  Budstikka lørdag 22.mars 2014 

Forhåndsomtale samt  Hva Skjer - Budstikka mars 2013 

- ”Trimarena året rund” Aftenposten Asker & Bærum 14. juni 2014  
- «Utsikt helt på toppnivå» Budstikka torsdag 7. august 2014 Skuibakken i Budstikkas «Tur,mål med utsikt» 

- ”Ukens turforslag, – «Luftig historietur Skuibakken til Eineåsen»   Kulturvandring 12.10.14 
   Birgit Haugen, Skiforeningen Budstikka 11. oktober 2012 

- «Juletretenning i Skuibakken» 30. november 2014 Budstikka Forhåndsomtale og foto 
- ”Nyttårskonsert med Vardebrenning” Budstikka desember 2014 
- «Nyttårsmorro i Skuibakken» Budstikka 30.desember.2014 
- «Slik blir nyttårsfeirngen Raketter fra Skui, Vollen  og Holmen» Budstikka 30.desember.2014 

-  Norsk Kulturminnefond:  Omtale av Skuibakken: 

Det sies gjerne at nordmenn er født med ski på beina. Om ikke det er helt sant, har ski i alle fall vært en viktig 
gjenstand gjennom 6000 år. Først som hjelpemiddel under jakt og transport, deretter til glede innen lek og 
sport. Ordet ski stammer fra det gammelnorske ordet skið som betyr et kløyvd trestykke. Skisport slik vi 
tenker på det i dag, kan vi spore tilbake til 1700-tallet. Da ble skikonkurranser arrangert i regi av de militære 
skiløperkompaniene. Disse konkurransene ble altså starten på grener som langrenn, hopp og skiskyting. Mens 
man i dag har spesialiserte grener, bestod de tidligste skirennene gjerne av en kombinasjon av ulike disipliner. 

 Les hele saken her: En omfattende omtale av Skuibakken som kulturhistorisk monument: 
http://www.kulturminnefondet.no/content/1358243480/Skuibakken 

 

Det er positiv og inspirerende interesse rundt Skuibakken. 
Dette tydeliggjør at Skuibakken er et kulturhistorisk monument kjent både nasjonalt 
og internasjonalt, og et landmerke som mange har et forhold til.  
Bevaring av et slikt anlegg er unikt idrettshistorisk interessant og et nytt prosjekt 
ingen før har gjort. At bakken oppnådde fredningsstatus understreker Skuibakkens 
betydning.  
 
Med et K-punkt på 110 m er det en bakke av betydelig størrelse også i dag.  
Mange har hoppet i bakken og det er morsomt at de karakteriserer bakken som en 
god og morsom bakke å hoppe i: 
 ”Det var en fin bakke å debutere i stor bakke i. Du fulgte profilen fint og følte du 
kunne sette ned skiene når som helst. Det var lett å hoppe langt!” 
Fartsstillasets fagverkkonstruksjon i stål er imponerende og gir spennende 

arkitektoniske effekter. 
 

Skuibakkens Venner vil gjerne ha flere medlemmer enten du vil være aktivt med eller støttemedlem med 
en beskjeden medlemskontingent (for tiden kr. 200).     

 
Skuibakkens historie i et nøtteskall  
Hoppbakke nordøst i Svartoråsen, bygd i 1928 av Bærums Skiklub. Ombygd i 1939, 1950 og 1963. 8 NM ble 
arrangert: 1950, 1965, 1968, 1971, 1975, 1979, 1985 og 1991. Fra 1965 NM i ”Stor bakke”. Første TV-sendte 
hopprenn i Norge i 1960. 2 WC-renn (1981 og 1983). Rennet i 1983 var verdens første WC-renn i flomlys. Siste 
renn ble holdt i bakken i 1996. 
Bakkerekorden på 122 m holdes av Pål Hansen, IL Stålkameratene, og ble satt i avslutningsrennet i 1996.  
I mars 1985 brøt Merete Kristiansen fra Klæbu ”drømmegrensen” for norske kvinner da hun hoppet 100 meter i 
Skuibakken. Den gamle rekorden hadde Anita Wold Jensen hatt med 97,5 m i Sapporo 1976.(Første kvinne over 
100m var Tiina Lehtula som hoppet 110 m i Kuusamo i 1981). 
Bakken er nedlagt som FIS-godkjent hoppanlegg, men kan når den er restaurert fortsatt hoppes i, og vil nå bli 
bevart som et levende teknisk kulturminne som brukes til forskjellige ski- og andre aktiviteter.  
Skuibakkens Venner ble stiftet 14. juni 2007. 
I kulturminneåret 2009 ble bakken fredet 24. februar som et av 12 kulturminner dette året.  
Den 2.desember 2009 overtok Skuibakkens Venner eierskapet til Skuibakken fra Bærums Skiklub. 
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ÅRSBERETNING FRA 

ØKONOMI-KOMITEEN 
 

FOR 2014 
 

Komiteen har hatt følgende sammensetning:  
 Per Chr. Olander (kasserer og leder)  
 Paul Geir Kaasa 

 
Årsberetningen 2014-Økonomi 
Skuibakkens Venner (SBV) hadde i 2014 135 
betalende medlemmer. Dette er en liten økning fra 
2013. Økonomien er tilfredsstillende selv om 
enkeltprosjekter har overskredet budsjetterte 
rammer.  Det har vært nødvendig å bruke av 
Egenkapitalen fra 2013.  
 
Nødvendige arbeider gjelder spesielt søndre trapp i 
unnarennet som var i ferd med å rase ut og måtte 
stenges. Et meget komplisert og kostbart arbeid 
måtte gjøres før trappen kunne åpnes igjen. Arbeidet ble finansiert gjennom prosjekt tilskudd fra Bærum 
Kommune, bruk av driftstilskudd og litt egne midler. I tillegg dugnadsarbeider er nå prosjektet gjennomført og 
trappen i sikker stand. Overforbruket her ligger på Kr 38 995 i forhold til prosjektstøtten på 70 000. Vi har 
benyttet en vesentlig del av Driftstilskuddet på 30 000 i tillegg til egne midler. Dette går mot et underforbruk i 
2014. Bærum Kommune bevilget kr. 100 000 til prosjekt og drift. Tillegg kommer kr. 5 000 som 
nærarrangements støtte til det årlige Nytt Års arrangement. 
 
Akershus fylkeskommune bevilget kr. 200 000 til vedlikehold av stillas, dommertårn, El-anlegg og rulle. Midlene 
er en forutsetning for at bakken holdes i en slik stand at den kan benyttes av besøkende, til trening og andre 
arrangement. Deler av EL-anlegget er imidlertid i en dårlig forfatning selv om det gjennom de siste års utskifter 
nærmer seg et tilfredsstillende og sikkert nivå. Prosjektregnskapet er gjort opp med en underdekning på Kr 23 
057 Dette ble også belastet egenkapitalen fra 2013. 
Det er viktig at SBV har en tilfredsstillende egenkapital siden prosjektstøtte fra Akershus Fylke utbetales i 
ettertid på bakgrunn av forbruk. Alt. kan en A-konto utbetaling benyttes. 
SBV kan også i år glede seg over donasjoner. Lions Club Rykkinn har gitt kr. 3000 som støtte til SBV videre 
arbeid og arrangementer i og rundt bakken. 
 I forbindelse med Karsten Westlys bisettelse ble det donert kr. 3000 til SBV. En meget spesiell oppmerksomhet 
fra en gammel skihopper og hoppentusiast som til siste slutt var opptatt av Skuibakkens historie og framtid. SBV 
kan bare takke familien hjerteligst for denne spesielle gaven. 
Dette er midler som går inn på reservefondet som pr. 31.12.14 er på kr 42 214 
 
Årsregnskapet er gjort opp med et driftsunderskudd på kr. 32 203 Egenkapitalen er noe redusert – kr  170 513, 
men ut fra de forutsetninger som ligger i driftsinntekter og utgifter er den tilfredsstillende. Det fremgår dog klart 
at uten de midler som stilles til disposisjon fra Akershus Fylke, Bærum Kommune, medlemskontingenter og 
enkelt andre inntekter samt en betydelig egeninnsats fra SBV er det ingen mulighet for å holde bakken i en 
tilfredsstillende stand. 
Det er derfor viktig at denne støtten opprettholdes for å få bakken i teknisk og sikkerhetsmessig god stand og så 
nær opptil det nivå den hadde i sine glansdager som mulig. 
 
Viser for øvrig til årsregnskapet for 2014 

Skui 15.02.15  Per Chr. Olander kasserer  
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Punkt 3.2  
Regnskap og revisors beretning. 

 
Årsregnskap Skuibakkens Venner 2014. 
 
Inntekter: 
Innbet. Medlemskontingent, Nyttårsarr. Skirenn. Kr 27 250,00 
DVD, Gensere, bøker  « 4 399,00 
Donasjon Karsten Westlys Bisettelse – Sikkerhetskonto  « 3 000,00 
Donasjon Lions Club Rykkinn –Sikkerhetskonto  « 3 000,00 
Bærum Kommune Driftstilskudd  « 30 000,00 
Bærum Kommune Kulturminnevern Prosjekt: Trapp, Tilløprydding  « 70 000,00 
Bærum Kommune Kulturstøtte Nyttårsarr.  « 5 000,00 
Akershus Fylke riksantikvar: Fartstilas, El-anlegg, Dommertårn vinduer  « 200 000,00 
Div inntekt, Grasrotmidler, div inntekt  « 3 748,40 
Totale Inntekter Kr 346 397,74 
 
Utgifter: 
Arrangementer nyttår, juletretenning, skirenn, kulturvandring Kr 21 961,06 
Prosjekter: Akershus Fylke: Dommertårn vinduer, fartstilløp, Elanlegg  « 223 057,85 
Prosjekter: Bærum Kommune: Trapp unnarenn, tilløp  « 108 995,61 
Driftsutgifter  « 12 619,00 
Årsmøte, trykking årsrapport, porto, lokalleie  « 10 112,80 
Andre utgifter  « 2 446,26 
Bankkostnader  « 129,00 
Totale utgifter Kr 379 321,58 
 
Underdekning 2014 Kr -32 923,84 
Finansinntekter Renter Kr 720,75 
Årsresultat 2014 Kr -32 203,09 
 

Balanse pr. 31.12.2014 
                             Periodens start 01.01.14                        Ved periodens slutt 31.12.14 
Bank 5083.06.74427 Kr. 144 509,31 Kr 30 050,22 
Bank 9365.15.10218  « 35 687,80  « 42 214,80 
Fordringer    Note 1  « 60 000,00  « 103 648,00 
Gjeld    Note 2  « 37 481,00  « - 5 400,00 
Annen Egenkapital  Kr 202 716,11 Kr 202 716,11 
Årsresultat   Kr -32 203,09 
Annen egenkapital etter disponering  Kr 170 513,02 
 
Note 1.  Inntekt: Akershus Fylke kr. 100 000,00   Dobbelt betalt faktura   3 648,00   
Note 2.  Gjeld: Skui Brass 5000,00   Medlemskontingent  2015 kr. 400,00 
 
Skui 15.02.15 
 
Per Chr.Olander                                                                               Nils Roger Harboe 
Kasserer (Sign)                                                                                    Revisor (Sign) 
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Punkt 4.  Forslag til ”Arbeidsprogram for 2015-2016” 
 
Fram til neste årsmøte i 2016 skal Skuibakkens Venner arbeide med følgende saker: 

1. Skuibakkens Venner skal sørge for tilsyn, restaurering og vedlikehold av Skuibakken,  
herunder arbeide for å skaffe økonomiske grunnlag for dette. Arbeidet skal utføres i henhold til 
fredningsbestemmelsene. 

2. Styret for Skuibakkens Venner skal overveie om det kan bli avviklet arrangementer i Skuibakken i løpet 
av året, og eventuelt sørge for gjennomføring av ett eller flere arrangementer. 

3. Styret skal ta skritt for å registrere og digitalisere ev. samle inn fotografier, filmer og annet historisk 
materiale om Skuibakken. Materialet kan bli brukt under framstilling av en video om Skuibakken. 
Videoen skal vise glimt fra bakkens historie og kunne bli brukt for å vekke interesse for Skuibakkens 
bevaring og for å bli med i Skuibakkens Venner. 

4. Styret skal arbeide for at bakken og bakkens historie holdes levende og interessent for nye generasjoner. 

 

Punkt 5. Budsjett og kontingent 
Budsjett: 2015: 
Det er ikke laget noe budsjett for 2015 fordi vi ikke vet hvilke midler vi har til disposisjon da søknader er under 
behandling og svar derved ikke mottatt. 
 

Fastsettelse av kontingent for 2015 
Styret foreslår at kontingenten holdes på dagen nivå kr 200,- 
 

Punkt 6. Innkomne forslag. 
Det er ikke kommet inn forslag. 

 
NY UTVIDET DVD med klipp fra Skuibakkens historie selges til inntekt for Skuibakken – Ta kontakt! 
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Utfyllende beretninger fra de enkelte komiteer: 
 

 

 
ÅRSBERETNING FRA 
Arrangementkomiteen 

 
FOR 2014 

Komiteen har hatt følgende sammensetning:  
Ordstyrer : Knut Woxman 
Pennefører : Arne Vaaler 
Ideskapere : Kåre Smeland 
 Sidsel Kolberg 
 Arnfinn Otterstad 
 Svein Otto Solberg  
 Tore Berger m. mange flere 
 
GENERELT 
Det har i år vært 4 arrangementer i bakken. 
 Vardebygger Knut Woxman  

 Foto: Karl Braanaas Budstikka 
 

SKUIRENNET 6. mars 2014 Hopprenn i Skuibakken - for barn. 
 

Med mottoet: «Sett din personlige bakkerekord i Skuibakken» 
inviterte Skuibakkens Venner til Skuirenn for barn 6. mars. 
Vinterguden hadde ikke klart å holde på kulda denne vinteren 
så tøværet hadde lagd bekker og små innsjøer på sletta. IL 
Jutul hadde sørget for dreneringsrenner i forbindelse med 
«skicrossen» helgen før som vi holdt vedlike og det reddet at 
det ble sne nok til to små hoppbakkene i overgangen.  
Mange glade og ivrige barn stilte opp og med stor iver, hyl og 
glede kastet seg utfor hoppkanten.  Fryktløsheten var stor da 
det ikke var noen fare for å slå seg i hardt unna renn, for her 
var det behagelig mykt og bløtt. Men det gikk fint og ingen 
snakket om vannskihopping - - . Etter hvert som 

treningsrundene gikk var det en markert stigning i satsteknikk 
og svevlengder i både liten og stor bakke. 

 
Det var trening før to tellende omganger.  
Med musikk i bakken, dommeren på 
plass, rennleder med flagg på hoppkanten 
og trompetfanfare for hver hopper, fikk 
alle følelsen av å være med på et 
"ordentlig" hopprenn.  
Og så fikk alle medalje og pølse med 
lumpe som takk for innsatsen. At det ga 
mersmak var tydelig for mange kastet seg 
resolutt ut på nye treningshopp etter 
rennet. 
Vi takker Bærum kommune som med 
preppemaskinen gjorde grovarbeidet med 
hoppbakkene som vi tilpassing for hånd 
slik at det ble to fine bakker. Kommunen 
lånte også ut arrangørvogn. 

Per Håkon blåser Skuirennet i gang fra 

hoppkanten: «Det er klart» 

 

Erlend legger seg på med Kongsbergknekk 
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Som ledd i 
rekruttering for 
hoppsporten 
samarbeidet vi med 
IL Jardar 
hoppgruppe som 
stilte med 10 par 
barnehoppski som 
kunne lånes. De 
fikk bokstavelig talt 
"ben å gå på” og 
bidro til mangt et 
langt svev og stødig 
nedslag. Noen tok 
det helt ut i 
spektakulære svev 
og nedslag til stor 
jubel. Innsatsen var 
upåklagelig! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bakken som var pyntet med norske flagg og granbar. De mange fremmøtte gledet seg over barnas iver og 
pågangsmot i. Alle barna fikk medalje med bånd, pølse og trefoldig hurra som takk for innsatsen. 
 
Jentene var savnet i årets renn. I tidligere renn har jentene hoppet vel så langt som mange gutter, så velkommen 
tilbake neste år jenter!  (Og jentene kom - -!)  

Erlend kjempehopp med plogstil Filip i svevet 

Oskar med stilrent hopp 

Noen 

hadde 

ordnet 

seg med 

medbrakt 

hoppheis

. 

Speaker Knut og lydmester Tore sørget for god stemning og godt humør i bakken og hadde full kontroll 
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Deltagernes appell:  ”Dette må dere gjøre til neste år også!” 
 
  

Tarald har vært med i alle Skuirenn og hopper med stil – og langt. 

Nye lovende unge hoppere i Skuibakken. Skuirennet 2014 
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KULTURMINNEVANDRING søndag 12. oktober 
Kulturminnevandring fra Skuibakken over jordene på Frogner og Tandberg, opp 
Eineåsen, til Solfjellstua gjennom naturreservatene Enli og Isi til Roli, forbi 
Markebekk og Isi gårdssag tilbake til Skuibakken 
 
Søndag 12. oktober ble det i samarbeid Skui vel arrangert kulturhistorisk vandring fra Skuibakken.  
 

 

Turen startet og sluttet ved sletta til Skuibakken. Det ble gitt orientering om hva som skjer og historier om 
bakken. Skiforeningens Birgit Haugen hadde en flott forhåndsomtale i Budstikka. Vandringen ble en interessent 
og spennende opplevelse. Mye nedbør dagene før bidro til noen både A, B og C momenter underveis. Men all var 
blide og tok det hele med godt humør - dette var en opplevelse!  
 

Lokalhistoriker Harald Kolstad hadde også mye å fortelle og guidet deltagerne gjennom et tverrsnitt av 
lokalhistorie fra Skui over kulturlandskapene Tandberg - Frogner til Enli, opp Eineåsen til tidligere Solfjellstua 
med en spennende og livlig historie. Rasten på Eineåsen med bålkaffe og grilling var godt "timet" for da stoppet 
regnet, solen brøt igjennom og skapte en fin høstdag.  

Solfjellstua i sine glansdager den gang det var lørdagsdans 

 

Utsikten over Vestre Bærum fra Eineåsen ved Solfjellstua er storslått. Harald Kolstad forteller. 

Turen startet ved Skuibakken i høstfarger 
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Turen gikk videre på 
toppen av Eineåsens 
vestside på vakker og 
idyllisk sti ved Enli 

naturreservat med 

lindeskog og gjennom Isi 
naturreservat med rik og 

variert blandingsskog. 

 
 
Bekken, som var enkel å 
komme over for noen 
dager siden, var blitt en 
stri elv. Men stødige og 
godt utstyrte turvandrere 
hjalp hverandre over. 
Noen ble våte, men alle 
var blide. Dette var en 
spennende opplevelse. 

Bekkehopping langs den flotte stien langs 

vestkanten av Eineiåsen 
Bekken fylte opp og solen varmet opp tanken som 

offiserene på Solfjellstua bruke for å dusje. 
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På gammelt steinsatt "veifar" gikk turen videre til husmannsplassen Roli ved Markebekk med morsomt påbygd 
uthus.  Her er det røslige graner du må være to for å ta rundt.  

 
Derfra forbi Isi 
gårdssag med 
rester av sag-

dam for 

tidligere 

oppgangssag.  
 
Forbi Isi gård og 
ned mot Bjørum 
hvor en ser 
Skuibakkens 

ovarenn 

parallelt med og 

nesten like bratt 

som Ramsåsen! 
Så tilbake til 
Skuibakken. 
 
"Dere må lage 
slik tur neste år 
også!"  
fikk vi høre -   



Skuibakkens Venners Årbok 2014, årsmøte 2015 www.skuibakken.no 20 

JULETRETENNING første søndag i advent 30. november. 

Mange fremmøtte til juletretenning og Skui Brass Nisseorkesters adventskonsert 

 

Mange hadde funnet veien til årets førjuls- arrangement, – ”uten kjøpepress”, 
første søndag i advent. Skuibakken ønsket alle velkommen i fullt flomlys. Årets julegran av arten norsk gran var 
kortreist fra Bærum kommunes skog, den flotteste og høyeste hittil med  over 100 lys, stod klar på hoppkulen. 
Værgudene gjentok fjorårets utgave, snefritt og mildt. Alle fikk gløgg og pepperkaker mens Skui Brass spilte 
både før og etter at SBV-leder fortalte om ”rikets tilstand” og med takk for støtte og innsats ønsket alle en god 

adventstid. Skui Brass skal igjen ha takk for fin fremføring av kjente 
og kjære julemelodier. 
 
Det er en spesiell 
opplevelse når det blir 
helt mørkt og plutselig 
lyser juletreet opp 
høyt oppe i mørket. En 
stemningsfull start på 
adventstiden for store 
og små Skuibakken-
entusiaster. 

 
 

NYTTÅRSFEIRING I SKUIBAKKEN 31.desember 2014.  ”Et sted med sjel” 
Historisk sus over nyttårsfeiring i 
Skuibakken. 
Med fakkeltog, vetebrenning, Skui 
Brass konsert, nyttårsappell og 
fyrverkeri 
 

Drøyt 300 deltagere, med mange barn, hadde 
funnet veien til Skuibakken og gikk fakkeltog 
opp de nyrestaurerte og sikrede trapper i 
unnarennet. 393 trinn fra sletta til hoppet. God 
trim før nyttårsmiddagen. 
 
Alle fikk gløgg og pepperkaker etter 
trimmeturen.  
Skui Brass holdt en flott og stemnings-
skapende julekonsert fra Kongetribunen og 
skapte god nyttårs- og julestemning mens det 
store flammende vetebålet lyste opp. 
 

Den store veten er tent – fakkeltoget går opp unnarennet. 

Randi Økern, datter av 

Skuibakkens far Harald 

Økern, med barnebarn 

Anne Dagny Hildremyr, 

opphav til SBV logo, gledet 

seg over juletretenningen. 

Fra venstre: Odd A. Brevik, Arne Vaaler, 

Widar A. Tandberg og Per Chr. Olander 
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Vardebålet er tent på hoppkulen til glede for de mange deltagerne i nyttårsfeiringen  Foto Per Håkon Nervold  

 
Veter kunne i tidligere tider ble bygd så store at de hadde dør og leplass for vetevakten som satt på vakt mot 
inntrengere og fiender. I dag kaller veter og «vardebål» heller til samhold og fest.  
Barna syntes det var flott med et barnevennlig arrangement og synes fakler og bål er spennende. De var også 
flinke til å holde styr på faklene. 
 
Leder av Skuibakkens Venner, takket Skui Brass 
for en fin konsert og ønsket velkommen til 
nyttårsfeiringen med Skuibakken historier fra 
den gang Erling Kroken satte bakkerekorder og 
vant Skuirennet i 1951 med bakkerekord 83,5m 
og i 1955. Dette var i gamle Skuibakken før 
ombyggingen i 1962-63. Det er ikke mange som 
både har satt bakkerekord og vunnet i samme 
renn. Kroken hadde en revolusjonerende 
satsteknikk og lange svev nesten helt ut på sletta. 
Kroken var krafthopperen som også ble 
stilhopperen i en tid hvor også Arnfinn Bergmann, Arne Hoel, Torbjørn Falkanger, Arnfinn Karlstad med flere 
huskes med ærefrykt.  
Skuibakken var og er høyt anerkjent. Som Hans L. Werp skriver i den nye boken om Erling Kroken, en av 
Norges beste hoppere på 50 tallet; «Det var tre store hopprenn i Norge på den tiden det var Holmenkollen, NM 

og Skuirennet!» 

Erling Kroken likte Skuibakken så godt at han likegodt gjorde Bæring av seg og hoppet for Stabekk IF. 
 
Takket være alle bidragsytere går restaureringen av Skuibakken stadig fremover.  
Ikke minst er trappene nå sikret og åpnet igjen, alle vinduer restaurert i dommerhuset, plattinger og el-anlegg 
arbeides det videre med og preparerings utstyr og annet hoppteknisk utstyr er under restaurering. 

Skui Brass hold nyttårskonsert fra Kongetribunen 
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Kveldens hovedtaler 
Alfred Morgan Olsen, 
professor emeritus ved 
Norges Idrettshøyskole, 
ble introdusert: 
Han er den første 
fagpsykolog i Norge som 
tok fatt på arbeidet med 
de psykologiske aspekter 
ved idretten. -- 
Skihoppere er sikkert et 
svært interessent tema - -  
 
Det var historisk sus over 
Alfred Morgan Olsen 
nyttårs dikt: 
 «Leve Skuibakken»  
En malerisk hyldest til 
dristige hoppers luftige 
ferd fra toppen og til 
hoppbakken som det er 
blitt slått ring om.  
 
 

Konferansier Knut Woxman knyttet det hele sammen med elegant og trygg ledelse krydret med Skuibakken 
anekdoter.  Tåken holdt seg respektfullt på avstand og et variert og spektakulært seks trinns fyrverkeri avsluttet 
en flott markering på oppstart av nyttårsfeiringen.  

Over 300 deltagere opplevde nyttårsfeiring med vardebål og konsert med flott utsikt over Vestre Bærum.

Vardebålet varmer og lyser opp       
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NYTTÅRSAPELL I SKUIBAKKEN 31.12.2014 
Ved prof emer. NIH Alfred Morgan Olsen 

 

Leve Skuibakken! 
 
Her  
i lys av vardens ild 
jeg ære vil 
enhver 
som våget svevet 
ned langs bakkens bratte skrent. 
 
Fra et tilløpstårn der oppe  
var'n i farta 
ned i ovarennet, 
ut fra hoppet, 
over kulen, 
ut i lufta 
båret fram av jubelbruset, 
så et nedslag - støtt som fjell,  
videre ned i overgangen  
og til slutt en sving på sletta!  
Først da kunne helten stoppe. 
 
For en jubel, 
for et hopp, 
for en spenstig idrettskropp! 
 
Skui'n har sett mange slike  
gjennom tiår etter tiår. 
Så tok eventyret pause,  
det var slettes ikke slutt. 
 
Som fugl føniks opp av asken  
steg en vernet Skuibakke.  
Gode venner slo en ring 
om sitt smykke her i dalen! 
 
Her den ligger midt i lia  
som et sentrum i vår bygd.  
Vi kan gle' oss for nå vet vi:  
Bakken den har alderstrygd! 
 
 
 
Skuibakken 31. Desember 2014 
A. Morgan Olsen 
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Skuibakkens Venner ønsker alle Et Godt 
Nytt År. 
 
- Vi takker:’ 
� Bærum kommune for arrangementstøtte og 
� SVEA for hyggelig bidrag til flott fyrverkeri.  

www.sveafireworks.no 
 
Takk til alle som deltok i forberedelsene og under 
arrangementet. 
 
 
 

Velkommen til Skuibakken kulturarena. 

 
 
Knut Woxman, leder arrangementskomiteen 28.02.15 
  

Leverandør av lydanlegget til Skuibakken 
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ÅRSBERETNING FRA 

VEDLIKEHOLDS- og dugnads KOMITEEN  
FOR 2014 

 

Bjørn A Hole (leder), Morten H Haugerud, Per Håkon Nervold, Knut Woxman, Sverre Tverli, Kåre Smeland, 
Widar Tandberg Arne Vaaler, Harald Kolstad, Tor Samuelsen, Alf Skovli, Per. Chr. Olander, Sidsel Kolberg, 
Kåre Hagen mfl 

Hovedoppgavene var i 2014 i hovedsak 
sikring av trapper i unnarennet, rekkverk og 
plattinger, vinduer i dommerhuset og 
elektroarbeider. I tillegg har det vært 
avholdt mange dugnader. 
De bygningsmessige arbeidene er alle 
igangsatt etter konsultasjon med Akershus 
fylkeskommune v/ Edvard Undall. 
Skuibakken er en solid og god konstruksjon 
med varmgalvanisert stål i fartsstillasets 
bærende deler (Norges første) All bærende 
konstruksjon i kongetribune og dommerhus 
er i trykkimpregnert tre. 
 
2014 har vært nok et travelt år for 
vedlikeholdskomiteen med flere større 
oppgaver. Videre restaurering og 
oppjusteringen planlegges i 2015. Det er 

fortsatt en del arbeid som gjenstår før restaureringen er kommet opp på et rimelig nivå som tilsier normalt 
vedlikehold 
Fredningen av hoppbakken setter krav om å beholde eksisterende elementer så godt det lar seg gjøre. 
Riksantikvaren ønsker og støtter utbedringsarbeidene. Det er derfor mulig å fornye deler av konstruksjoner så 
lenge hensynet til helheten ivaretas. Det legges vekt på at arbeidene skal utføres iht kulturminnefaglige 
retningslinjer. Akershus fylkeskommune informeres om hva som er gjort og hva som planlegges gjerne med 
befaring. Dersom det er  kommentarer, finner man en løsning i felleskap. Det er en god og konstruktiv 
kommunikasjon med Akershus fylkeskommune.  
 

Unnarennet. Oppretting og sikring av trappene. 
Vinteren 2013 viste det seg at understøttelsen av søndre måletrapp hadde gitt seg og enkelte sikringswire var slitt 
og dårlige. Det ble derfor sensommer og høst 2014 utført et større arbeid på å sikre søndre måletrapp bestående 
av jerntrapp og nedenforliggende tretrapp. Løsningen på arbeidet ble forelagt og godkjent av fylkeskommunen.  

Materialer bæres opp i fartstillaset. 

Forskaling og støping av fundamenter for støtter til søndre måletrapp 
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Vi hadde med oss fag kompetanse for å vurdere løsningen og takker Trond Storm-Hansen, Siv.Ing AS, for gode 
råd og hjelp. Ståltrappen går over en løs steinfylling. Det ble derfor støpt fire føtter forankret med stenger ned i 
fyllingen og monterte tilpassede jekkestøtter på disse. Etter at nye sikringswire var monter for å sikre trappen mot 
forskyvning og utglidning, ble trappen løftet opp i sin opprinnelige posisjon. Rekkverket ble så reparert . De 
omfattende arbeidene er utført av Cany bygg og Certex har levert wire og kjettingmaterialet. 
  

En av syv jekkestøtte montert under trappen 

 
Støping i Skuibakken medfører mye bæring 

Innfesting av wire til fjell.  Kjetting med kjetting- og toppløkke for innfesting til trappen. 

V: Strekk-

fisk for 

justering 

av wire. 

 

H: Dobbel 

under-

støttelse. 

Innfesting 

av wire til 

trappen 

med 

kjetting og 

toppløkker 
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Jekkestøtte på fundament under ståltrapp Sikring av I-bjelke for steinfylling med wire og kjetting med løkker 
 

Tre nye stålwire ble montert på søndre måletrapp. Disse ble festet til bolter boret i fast fjell.  Kjetting- og 
toppløkker samt strekkfisk ble brukt for innfesting i trappen. Innfestingen er gjort på tilsvarende, men mer 
holdbar måte, enn tidligere. I tillegg er gammel wireløkke som var rustet av skiftet ut.  
På I-bjelken som holder steinfyllingen i det bratteste partiet av unnarennet på plass, utenfor søndre måletrapp, ble 
tre ekstra sikringswire boltet til fjell montert i tillegg til de tre gamle. Nye wire kommer i tillegg til de gamle som 
fortsatt er i funksjon.  

Wirehanefot festet med kjetting til tverrstang i tretrapp 

 
Nordre måletrapp av tre: To ekstra sikringswire ble montert da det bare var en wire fra før.  
 

Trappene i unnarennet har nå fått en vesentlig sikkerhetsoppgradering da hver av de nye wire er i stand til å holde 
hvert av trappene alene.   

Søndre måletrapp ble åpnet igjen i november. Nordre måletrapp. Innfesting av wire til med strekkfisk 

og toppløkke til stålstang gjennom forsterkede vanger  
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Rekkverk i unnarenn. Platting ved dommerhuset 

 
Dårlige og brukne håndrekker i måletrappene er skiftet ut og manglende del av rekkverk mot steinur nederst i 
nordre måletrapp er montert. Dårlig og sviktende platting på overside av dommerhuset er skiftet ut.  
 
Dommerhuset Alle vinduer er blitt restaurert 

 
 
 

Dommerhusets vinduer var i meget dårlig forfatning. 3 vinduer på sydveggen var råtnet opp og alle vinduene 
hadde løst kitt og mange glassrutene var knust eller sprukket.  De tre råtne vinduene er skiftet ut med tilsvarende 
nye med isolerglass, levert på angitte mål fra Solheim Trevare, Reinli. Alle vinduene har vært tatt ut. Alt gammelt 
kitt er fjernet. Vinduene er oljet og lakkert / malt (5 strøk). Opprinnelig farge er brukt. Dette ble gjort på dugnad.  
Alle ruter med knust glass er skiftet og alle vinduene kittet opp på nytt. Takk til glassmester Per Christian 
Solberg for hyggelig hjelp. Innvendig er manglende utforinger og lister montert.  

Knuste ruter mot bakken er byttet ut og lemmer fjernet Tre råtne vinduer i sydveggen er skiftet ut 

Alle vinduer ble tatt ut, kitt fjernet, oljet og malt. Knust 

glass ble byttet og vinduene kittet opp på nytt 

Flere vindusrammer måtte limes 
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Fartstillaset. Platting på to øvre avsatser og rekkverk 
Øvre plattinger i fartstillaset begynner å bli dårlige. I tillegg var det et stort hull i øvre plating, avsats 7 som var 
midlertidig reparert. Øvre platting, avsats 7 og platting med avsats 5 er derfor skiftet. I tillegg er dårlige deler av 
rekkverk på toppen og i trappen skiftet.  
Rekkverk og også gjennomgått slik at det ikke står opp spiker som kan skade folk som går i trappene. 

 
 

 
  

Gamle deler brukes som mal for nye Håndrekke i langtrappen er skiftet og ettersett 

Øvre plattform, avsats 7, er fornyet og dårlige deler av rekkverk er skiftet 

Rekkverk i tilløpet fra øvre avsats er fornyet  Dårlig platting i avsats 5 er byttet ut.  
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El-anlegget og flomlys. 

Strømtilførsel til hoppet og fartsstillaset er lagt om som anbefalt 
slik at tilførsel til flomlys og fartsstillas er skilt. Ødelagte startere 
i lysmast på hoppet er skiftet. Det er også anskaffet startere til 
erstatning for de gamle som enda ikke er skiftet. Disse planlegges 
skiftet til neste år. 
 
Det viste seg at det i våte 
perioder med mye regn oppsto 

kortslutning i kabelen som går til dommerhuset. Det ble også påvist 
manglende jording. Jording ble rettet og alle sikringer i Dommerhuset skiftet 
ut med forskriftsmessige automatsikringer med jordfeilbryter. Dette er en 
vesentlig sikkerhetsmessig oppgradering av el-anlegget i Dommerhuset.  
Det som gjenstår er å skifte tilførselkabelen i bakken. 
Uten at det gjøres har dommerhuset ikke strømtilførsel. 
 
Prepareringsutstyr: Vinsj og prepareringsrulle 
Vinsjen har to bremser, en elektromagnetisk og en manuell, som begge er justert. Rullas trelameller var råtne og 
er skiftet. Rulla ble deretter prøvd på sne. En av to styreski i fronten var brukket av og må sveises på ellers er 
rulla umulig å styre. Dette planlegges til sommeren. 

  

Elektriker Masood, Kolsås Elektro og 

Varme AS, har et lyst hode og finner 

løsninger. 

Omlegging av strømtilførsel til stillas og flomlysmast ved hoppet 

samt utskifting av mastens defekte tennere for flomlyskastere. 

Automatsikringer med jordfeilbryter i Dommerhuset. 

Justering av elektromekanisk brems. Prepareringsrulla har fått byttet ut råtne lameller. 
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Dugnader gjennomført i 2014 
Flere dugnader med: - Felling av trær, - opprydding, - tilsåing av hoppet og tilløpet i ovarennet, 
- testing av preparering- vinsj og rulle er utført, - arbeid med rasteplass, - måke trapper, - diverse ettersyn 
- restaurering av vinduer i dommerhuset, - dugnader i forbindelse med  arrangementer  
Det er gjort et betydelig arbeid ved dugnadsinnsats med mange deltagere. Det er ekstra hyggelig og til stor hjelp 
at Kåre Hagen og Vigleik Hillestad med lang erfaring fra og kunnskap om drift av Skuibakken stiller opp. 
Dugnadene er også gode møtesteder og avsluttes gjerne med grilling og hyggelig sosial kontakt. 

Preppeutstyr Gjennomgang og testing av vinsjen   Wiren som trekker prepareringsrulla trekkes ut. 

Kåre Hagen og Tore Berger (bak) instruerer. 

 

Hugging Det vokser godt i steinur i Skuibakken. Hugging trengs for å få sikt og fjerne fuktighet rundt trappene. 

unnarennet og trapper 

Raking og tilsåing på hoppet og overgangen etter at vangene var restaurert i fjor    
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Bord og benker til rasteplass bygges av kortreist tømmer Det gror og klipping trengs for å holde bakken åpen  

Mekanisk brems sveises      Vimpelen er fornyet 

 

Juletreet pyntes – toppen med stjerne må rettes opp.  Lysene virker og treet finjusteres. 
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Det er hyggelig at mange benytter Skuibakken som tur- og trimområde både sommer og vinter 
 

VEL MØTT TIL NYE DUGNADER I 2015 
 Leder vedlikeholdskomité Bjørn A Hole 16.februar..2015 
Vi takker våre støttespillere:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 
 
  

Vardebålet til nyttårsfeiring bygges.  Trapper måkes 

 

Vitaminveien 5, 0485 Oslo    
23393600  90754625 Stedet du kjøper trelast! 
 

Sandvika Blikkenslagerforretning AS 
Skollerudveien 84, 1350 Lommedalen 

Stein Roger Døhl 
67 54 57 18 / 977 19 471 
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NYE OPPGAVER 2015 
 

Fartstillaset: Utbedringer av flere plattinger i stillas. Stillaset, som 
er solid og i god stand, benyttes som turmål og utsiktspunkt. Det 
prioriteres at sikkerheten ivaretas og at utskiftinger gjøres i forkant.  
 

o El-kabel til dommerhuset må skiftes 
 Den nedgravde kabelen 

kortslutter da isolasjonen 
ikke lenger tåler mye fukt i 
bakken. Utskifting av denne 
er avgjørende for å ha strøm 
i dommerhuset. Dette må 
utføres snarest og står høyt 
på søknadslisten. 
 

o Flomlysanlegget: De 
gjenstående gamle tennerne fra 1983 anbefales av elektriker å skiftet 
for økt driftssikkerhet og redusere følgeskader ved mulige feil og 
varmgang. Det er registrert oljelekkasje og feil på enkelte tennere. 

 
o Belysning. Det kan vurderes diskre markeringslyssetting av bakken 

med diskre lavenergi lyskilder langs unnarenn og fartsstillas for å 
fremvise profilen visuelt når flomlyset ikke er nødvendig. 

 
o Dommerhuset. Det mangler vannbord beslag på taket. Dette må 

monteres for å hindre fremtidige lekkasjer.  
Fremtidig bruk blir diskutert. Det vil være interessent å kunne vise 
hvordan huset og bakken fungerte under hopprenn. Hvordan 
foregikk stil- og lengdeanvisning, utregning, kommunikasjon mv. 
Hvordan så rennorganisasjonen ut? Hvem hadde hvilke oppgaver? 
Et lite lokalt museum med samling av gjenstander fra hopprenn, 
bilder, plakater etc. kan være aktuelt for å minne om tidligere 
glansdager i Skuibakken.  

 
o Rydding av flere trær nedenfor Dommerhus med mer. Utbedre 

erosjonsskader i tilløp og unnarenn og sikre mot slike skader. 
 
o Kongetribunen: Skifte ut bakvegg på Kongetribunene pga. 

begynnende råte. 
Fjerne tagging inne på Kongetribunen, innvendig oppussing.  
Dårlig og utslitte deler av håndrekker og rekkverk bak Kongetribunene skiftes 
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o Restaurere hoppteknisk utstyr, deriblandt: 
o  Prepareringsutstyr. Arbeid videre med restaurering av prepareringsrulle mv. 

o Lengdeanvisningskasser med lengdesiffere og 
roterende arrangement. 

 

o Restaurere og skaffe startbomsystem. 
 

o Sporsettersystem for å lage spor i ovarennet 
 

o Restaurere og bygge opp rennlederboksen 
 

o Poeng-anviserkasser med tallplater på roterende hjul 
under dommerhuset. Gjennomgang og skaffe 
manglende utstyr. Bygge opp fundamenter der de 
stod. 

 

o Montere manglende avstandshylser for 
lengdemåling i søndre og nordre måletrapp.  

 

o Restaurere/lage manglende meterskilt i unnarennet 
for lengdemåling, stil- og lengdeanvisningsutstyr, 
kommunikasjonsutstyr og signalanlegg mv. 

 

o Tak over pressetribune. Ved tidligere utskifting av 
rustne og hullete takplater ble det, av hensyn til 
helheten og holdbarhet, valgt å benytte samme type 
plater som ligger på Kongetribune. Dette var ifølge 
Riksantikvaren ikke historisk korrekt, det skulle 
vært brukt sinusprofilplater som tidligere. Dette var 
beklagelig.  Skiftningen medfører en ekstra kostnad. 

 

o Historiske ”blåskilt” som viser Skuibakken som kulturminne. Mulig plassering ved foten av bakken og ved 
hoppkanten. Skiltene kan også kombineres med informasjonstavlene om Skuibakken.  

o Veiskilt med symbolet kulturminne severdighet: «Skuibakken» fra E16 og Ringeriksveien. 
o Få lagd en kopi av relieffet av Harald Økern, Skuibakkens far, som var montert på hoppet.  

 

For alle utskiftninger og vedlikeholdsarbeider er det i henhold til fredningsbestemmelsene lagt vekt på at 
arbeidene utføres etter kulturminnefaglige retningslinjer og derav materialvalg, utseende mv.. 
Arbeid som er utført ved tilskudd fra Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og Norsk Kulturminnefond 
har dekket hoveddelen av kostnadene for de ulike utbedringsarbeidene. Imidlertid får en sjelden det beløpet det er 
søkt om slik at arbeider må utsettes til senere år og da tar lengre tid enn planlagt. 
 
I tillegg er det bidrag ved medlemskapsinntekter. Dette setter vi pris på siden vi og en stor del av befolkningen 
mener at Skuibakken er et stort aktivum for lokalmiljøet. 
Det er gjort økonomiske kalkyler for de ulike planlagte arbeidene.  
 
Finansieringen er en begrensende faktor for nye arbeider og hvor mye en får gjort de enkelte år. Her 
søker vi om midler fra ulike private og offentlige organer. 
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ÅRSBERETNING FRA 
HISTORIEKOMITEEN 

FOR 2014 

 Harald Kolstad (leder) 
 Alfred Andersen  Arne Vaaler 
 Sidsel Kolberg  Randi Økern 
 

Skuibakkens Venners Historiekomité har og deltatt i alle styremøtene. 
 
Konkrete saker: 
Det arbeides med å samle det materialet vi har og vi ønsker å få opprettet et 
søkbart arkiv basert på arkivnøkler. Arkivet skal inneholde både digitale og 
fysiske gjenstander.  
Det historiske materialet er overveldende, og det er et møysommelig arbeid å systematisere dette. Foruten 
Bærums Skiklubs arkiver finnes det også flere private ”arkiver” med interessante historiske dokumenter.  
 

Vi er takknemlig for det omfattende material som er overlevert og som vi har fått del i fra: 
Tore Chr Fossen, fra Odd A Brevik, Arne Larsen, Odd Hammernes og om Asbjørn Osnes. 
 

HAR DU TRYKT MATERIELL, FILM eller FOTO mv. FRA SKUIBAKKEN, SÅ TA KONTAKT 
 Vi tar gjerne kopi om du ønsker å beholde originalen. 
 

Komiteen har arbeidet med innsamling og kategorisering av informasjon om Skuibakken. Nye filmer er samlet i 
2014. I følgende oppgaver deltar flere også utenfor komiteens medlemmer. Noe har vi, men mangler fortsatt mye. 
KONKRETE OPPGAVER FOR HISTORIEGRUPPEN 
− Historien om ideen til Skuibakken som kom fra Hans Kleven ”Kleiva” og Harald Økern. 
− Hvilke andre bakker var i bruk i 1928.  
− Eiendomsforhold, grunnen, byggverkene, utbygging av bakken, når og hvordan.  
− Tegninger av bakkeprofilen ved ombygninger, heis, tribuner, lysanlegg, ”Drive in”. 
− Rennene; år, dato, antall deltagere, antall nasjoner, antall tilskuere, programmer fra rennene.  
 Resultater, sted for premieutdeling, organiseringen av rennene, dommere, lengdemålere, styreprotokoller. 
− Økonomien ved rennene, BSKs arkiver. 
− Bakkerekordens utvikling, liste over vinnerne, kongefamiliens tilstedeværelse. 
− Reklamemateriell: Plakater, skjerf etc. 
− Fotos: Private fotos, lokalsamlingen på Bekkestua. Film: NRK, Filmavisen, amatørfilmer. 
− Presse: Stikka, Sportsmanden, Aftenposten mfl. 
− Årsaken til nedleggelse, BSKs flytting til Kirkerud, BSKs engasjement på Sollihøgda. 
− Andre aktiviteter i bakken: Hanggliding, bueskyting. 
− Lagringssystem og arkivering av vårt materiell. 

Harald Kolstad, 4. mars 2015 
 
 
 
Sammenligning mellom 

opprinnelig profilen i 1928 

og dagens profil i 1963 er 

tegnet opp og vist på 

informasjonstavlene i 

bakken.  

 

Profilsammenligning 

utarbeidet av 

historiekomiteen. 
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Plakat Skuibakken NM-hopp søndag 13.januar 1985 med deltager og arrangørers signaturer 
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Forfatter Hans L. Werp 
 

 

Erling Kroken i Skui 1955 hvor han med dette hoppet på 84,5 m la grunnlaget for seieren. 
 

Tidsreise og skihistorie – de glade 50-årene! 
Boken er en spennende og beskrivende tidsreise til en av norsk hoppsports gullaldre og omtaler både ski 
og hoppmiljøet krydret med typiske samfunnstrekk på den tiden - da folk gledet seg over lite. 
 
Her er mange historier om Erling Kroken, Skuivinner 51 og 55, hans utrolige sats og lange svev helt ut på 
sletta, men også om Torbjørn Falkanger, Arnfinn Bergman, Simon Slåttvik, Widar Wilhelmsen, Norges mest 
lovende juniorhopper, som gikk rundt i Skui, hopper og skipresident Christian Mohn som var utrolig til å 
skaffe midler, storsjarmøren og stilhopperen Torleif Schjelderup og mange mange flere - 
Og -  om bakkene og hoppmiljøene rundt om i Norge hvor Erling hoppet. 

 

Boken koster kr 250,- 
Kjøp boken og støtt Skuibakken  Bestilles: morten@skuibakken.no   95757236 
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Skuibakkens Venner 
 Postboks 61 
 1314 Vøyenenga 
 Org nr. 991 465 391 
 Bankgiro 5083.06.74427 

Kjære støttemedlem, gamle og nye 
Vi takker for din interesse for Skuibakken og arbeidet med å bevare den. Vi håper din interesse ikke er svekket etter et meget 
aktivt arbeidsår i 2014 som er beskrevet i årsberetning.  
Årsmøtet 2014 ble avholdt 8. april og medlemskontingenten er uendret til - kr. 200,00 
Den beste tilbakemelding vi får er gjennom innbetaling av denne bankgiro. 
 
Interessen for bakken er stor og så langt har over 50.000 besøkt vår hjemmeside www.skuibakken.no.  Det ble også stilt midler 
til disposisjon for restaureringsarbeider i 2014 gjennom Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren. Det er 
søkt midler for 2015. 
Styrets forslag til arbeidsprogram for 2015, og mer utfyllende informasjon, finner du i årsberetningen for 2014.  
 
Skuibakkens Venner er helt avhengig av støttemedlemmenes økonomiske bidrag og vi takker for din støtte. 
 

Fra vedtektene 
 

 § 1 Navn og formål: 
”Skuibakkens Venner er en frittstående, uavhengig støtteforening basert på medlemskap.  
Foreningen skal ha som formål å ivareta og bevare de idrettslige og kulturhistoriske verdier som Skuibakken representerer som 
skihistorisk minnesmerke. Foreningen skal gjennom hopphistorisk forskning og aktivitet gjennom arrangementer sørge for at 
Skuibakken forblir et levende minnesmerke, også for å kunne gi en meningsfylt impuls i nærmiljøet for skiidrettslige tiltak og annen 
fysisk og kulturell utfoldelse. Derigjennom med utgangspunkt i bakken skape arrangementer og aktiviteter til fremme av kultur, 
friluftsliv og natur- og kulturminne opplevelse og forståelse.” 
§ 2.  Arbeidsoppgaver 
”Skuibakkens Venner skal arbeide for å bevare bakken i god teknisk stand som hoppbakke.  
Skuibakkens Venner skal legge forholdene til rette for at Skuibakken skal kunne bli brukt til ulike typer av arrangementer i 
samarbeid med andre organisasjoner og foreninger.” 
 

NB! Ikke glem å skrive avsender. Det er helt nødvendig for registreringen.  
Vi håper at du er interessert i å få informasjon på e-post. Oppgi din e-mailadresse  

 

Gi din støtte til Skuibakken 
Grasrotandelen koster ikke noe ekstra: 

Oppgi organisasjonsnummer: 991 465 391 neste gang du tipper 
Med hilsen 
Skuibakkens Venner 
Morten Heldal Haugerud  Per Chr. Olander 
leder morten@skuibakken.no kasserer pco@skuibakken.no 
                                                                      
 
 
 
 
 
 

 14 dager 
 Medlemskontingent Skuibakkens Venner År:______ 
 Avsenders e-post: 
 

 
 
 Skuibakkens Venner 
 Postboks 61 
 1314 Vøyenenga 
 
  

 
                                                                                                   
    

 200  00 5083.06.74427 
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Skuibakken i fugleperspektiv – før årets restaurering av øvre avsatser 5 og 7. Foto: Erik Jørgensen 

   


