Skuibakkens
Venner
Årbok Skuibakken 2015
Hva skjedde?
MED INVITASJON TIL

ÅRSMØTE 2016, Tirsdag 19. april, KL. 19.00
Skui Grendehus, Salen

- Åpent Årsmøte
- Foredrag: Bjørn Einar Romøren”Fra Skuibakken til Planica”

Etter WR 239m i Planica. Foto Dagbladet, Øverst høyre: theapricity.com
Filmklipp fra Skuirenn:
- NRK NM 1957 1991 mfl
- NRK opptak NM 1965 – Opphavet til: ”Å hoppe etter Wirkola!”
- Salg av hoppbøker

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

PROGRAM ÅRSMØTE 2016
Skuibakkens Venner avholder årsmøte, tirsdag 19. april, kl. 19.00,
Skui Grendehus, Skuiløkka 13, 1340 Skui
SAKSLISTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg av ordstyrer og referent.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Styrets årsberetning, regnskap og revisors beretning.
Budsjett og kontingent.
Styrets forslag til arbeidsprogram
Saker som er angitt i innkallingen.
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 foredrag:

Fred G. Bergersen, forfatter
Leser utdrag: "Strekkbukser og Petterøes Blå"
fra sin bok "En barkbille i Champagne".

Bjørn Einar Romøren Skihopper, markedsjef NSF
”Fra Skuibakken til Planica”
- En hoppsport i utvikling - Bjørn Einar Romøren (født 1. april 1981), Hosle IL.
20. mars 2005 satte han ny verdensrekord i skiflyging
med 239 meter i Planica i Slovenia.
Romøren har tre ganger vært med på å ta bronsemedaljer
i laghopp, under VM 2003 i Val di Fiemme, VM 2005 i
Oberstdorf og Vinter-OL 2006 i Torino. Var med på å
vinne lagkonkurransen i VM i skiflyging i 2004 og 2006.
Han har åtte 1.pl. i World Cup.
-

Filmklipp fra Skuirenn:
NRK NM 1957, 71, 76, 85, 91
Privat opptak NM 1963 1967
NRK NM 1965 – Opphav til uttrykket:
”Å hoppe etter Wirkola!”

Bjørn Einar Romøren WC Holmenkollen
2010
Foto Erlend Bjørtvedt

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
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Styrets beretning
3.1 ÅRSBERETNING SKUIBAKKENS VENNER (SBV) 2015
STYRETS SAMMENSETNING
2015-2016

Etter årsmøtet 8. april 2015 har det vært følgende
tillitsvalgte:

Styre og tillitsvalgte 2015-2016
- Styre
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Morten Heldal Haugerud
Arne Vaaler
Per Christian Olander
Bjørn A. Hole
Paul Geir Kaasa
Harald Kolstad
Sidsel Kolberg
Knut Woxman
Viggo Kristiansen
Widar Tandberg
Tore Berger

- Revisor:

Nils Roger Harboe

- Valgkomite:

Johan L. Persbråten
Atle Korsmo
Gjert Andersen

67 13 34 18 / 957 57 236
905 78 163
67 13 47 18 / 907 80 464

morten@skuibakken.no
arne@skuibakken.no
pco@skuibakken.no

67 13 33 67 / 901 60 220
67 12 15 63 / 918 00 422
67 54 03 59 / 67 57 91 25
67 13 24 65 / 977 13 999
67 54 59 21 / 975 15 127
67 13 44 00 / 970 11 564
417 84 161

gerd.pege@gmail.com
h.kolsta@online.no
sidsel.kolberg@gmail.com
knut@woxman.no
viggo.kristiansen@gmail.com
intandb@online.no
tore.berger@hotmail.no

67 13 60 52 / 915 77 904
906 63 254
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 A. 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
- Sverre Holmen
- Arnfinn Otterstad
- Ole Bolstad
- Jostein Flo
- Line Krogstad
- Alf Skovli
- Ole Kristoffersen
- pluss assosierte medlemmer
Informasjons og PR-komité
- Bjørn Hole
- Bjørn Boberg –
- Viggo Kristiansen
I tillegg har leder M.H. Haugerud deltatt i alle komiteer
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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Styrets beretning 2015
Styre- og komitémøter, dugnader og arrangementer
Fem styre- og komitémøter har vært avholdt. I tillegg har de enkelte komiteer hatt egne møter.
486 dugnadstimer har vært utført på 30 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. 27 personer har vært involvert i disse. I tillegg kommer planlegging, møter og administrasjon.

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 Skuibakken og Skuibakkens betydning for hoppsporten.
2. desember 2009 overtok Skuibakkens Venner eierskapet til Skuibakken fra Bærums Skiklub og inngikk
bruksrettsavtale til grunnen med Bærum kommune.
På årsmøtet 24.mars 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
«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, Strømmen og Lillestrøm Skiklubb, 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 - - .
På årsmøtet 14. april 2015 holdt forfatteren Hans L. Werp foredrag "1950-tallet, da skihopping var
publikums-idrett nummer en" om Erling Kroken, Arnfinn Bergman, Torbjørn Falkanger, Simon Slåttvik,
Thorleif Schjelderup, Widar Wilhelmsen, Christian Mohn og mange flere fra den tiden.
Det har i 2015 vært god aktivitet i alle komiteer, som beskrevet i oppsummering og egne rapporter.
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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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 med SBV 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 nåværende arbeidet.
Skuirennet 26. februar 2015 – for barn
For femte 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 11. oktober. ”Til Røverkulåsen med Bronsealder gravrøysene”.
Søndag 11. oktober ble det i samarbeid med Skui vel arrangert kulturhistorisk vandring fra Skuibakken. Med
Harald Kolstad som turleder gikk deltagerne opp unnarennet i Skuibakken inn i Ursdalen til Persbråten og opp
til Røverkulåsen. Ned via Kastethytta med kafferast og grilling og forbi hytta Sjåinn tilbake til Skuibakken.
Se egen omtale nedenfor under arrangementskomiteen.
Juletretenning 29. november.
1. søndag i advent, 29. november, var det tradisjonell
juletretenning med julekonsert ved Skui Brass nisseorkester
og bakken i fullt flomlys.
Juletale med resymé av årets begivenheter i Skuibakken og
god stemning.

Årsmøte 14. april 2015 med Hans L Werp: «50 –tallet da skihopping var publikumsidrett nummer en!»

Hans L. Werp holdt et morsomt
og interessent foredrag.
Flere Skuibakkenhoppere var
tilstede: Fra venstre:
Arve Krugerud, Lyn
Jonny Otnes, IL Jutul
Gjert Andersen, IL Stabekk
Tom Nyberg, IL Haslum
Rolf Bokkeli, IL Jardar
Odd A. Brevik, Bærums Skiklub
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Nyttårsfeiring med fakkeltog, vardebål, konsert, fyrverkeri mm.
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, lite
sne, men med rekordoppmøte, ca 350 møtte opp på sletta for å gå
fakkeltog opp trappene i Skuibakken til vardebålet på kulen og
varmende julegløgg. Skui Brass spilte fra Kongetribunen.
- Kultursjef i Bærum, Berit Inger Øen, avduket relieff av Harald
Økern «Skuibakkens Far» som igjen var montert på hoppfronten.
Arrangementet er det eneste fellesarrangement med fyrverkeri i
Bærum nyttårsaften og ble støttet av Bærum kommune. Fyrverkeriet,
støttet av SVEA; ble i år, da det var lavt skydekke, sendt opp fra sletta
og var i flere trinn og syntes over et stort område.

Vardebål og juletre i Skuibakken
Foto Alexander Høgstadius

- Vedlikeholds- og dugnadskomiteen.
Aktiviteter i bakken er avhengig av at bakken er i god stand.
Hovedoppgavene har i 2015 i hovedsak vært
- Legge ny el-kabel til dommerhuset
- Skifte ut resterende startere i flomlysanlegget
- Montere vannbord på taket av Dommerhuset.
- Fartstillaset: Skifte ut dårlige plattformer på avsats 3 og 6 samt
deler av rekkverk og deler i tilløpet. Skifte trinn i adkomsttrapp.
- Restaurere Kongetribunen innvendig. Renske og olje bakveggen utvendig og sikre mot råte.
- 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 mer
fjernes etter hvert.

- Historiekomiteen har arbeider videre med å opprette et arkiv basert på 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 profilen fra starten og i dag er dokumentert. Det arbeides kontinuerlig
med å samle filmklipp, anekdoter og bilder fra bakken som legges ut på DVD om Skuibakken.
Det er igangsatt arbeid med å få laget bok om Skuibakken.

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

-

Økonomikomiteen. Det er skaffet midler fra Bærum kommune og fra Akershus fylkeskommune og
Bærum kommune. Skuibakken er et populært turmål og brukes daglig til trim og mosjonstrening. Trappene
som brukes som trimtrapper er tiltak som derfor 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 kommer i tillegg til spesielle prosjekter som det da søkes om separat.
PR komiteen. Interessen for bakken har medført flere avisoppslag i Budstikka, Bærumsavisen og
Aftenposten. Det arbeides med en utvidet DVD-samling med opptak av to hele Skuirennet, 1981 og 1991.

-

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 70.000 besøk siden den ble opprettet i 2009.
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Eksterne publikasjoner og omtaler om Skuibakken 2015
-

-

”Liv i Skuibakken – Hopperne inntar Skuibakken”- om du er 6-12 år" Bærumsavisen nr. 6, 16.2 2015
”Hopprenn for barn” 26.2.2015 Budstikka 21.2.2015 forhåndsomtale og under «Hva skjer»
”Glade barn i Skuibakken" Reportasje Budstikka 4.3.2015
”Årsmøte i Skuibakkens Venner ” tirsdag 14. april Forhåndsomtale Hva Skjer - Budstikka april 2015
”Vandring fra Skuibakken til Røverkulåsen" Budstikka forhåndsomtale 10. oktober «Tur-mål»
”Tenner juletre i Skuibakken» Budstikka" 20. november 2015. Forhåndsomtale og foto
”Fyrverkeri, bål og konsert i baken" Budstikka 23.desember 2015
”Ønsker velkommen til fyrverkeri, bål og konsert" Budstikka 29.desember.2015
”Feiret nyttårsaften med smell og nostalgi i Skuibakken" Budstikka 31.12.2015
Bildeserie: http://www.budstikka.no/bildeserier/skuibakken-nyttarsaften-2015/g/5-55-244193
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 en 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 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 / år).
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 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.
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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Bjørn André Hole til minne
Vi var mange som var uforstående til at Bjørn døde 20.
desember 2015, 76 år gammel, aktiv som han var til det
siste.
Bjørn var for oss spesiell - svært sosial, utadvendt,
sjarmerende - en gentleman. Hans interesse for tegning,
kunst og musikk skapte flere gode sosiale «tenkepauser».
Bjørn var egentlig Oslogutt og fra Nordstrand, men kom til
Skui på 70-tallet og så fort verdien av området og satte stor
pris på det.
I foreningsarbeid finnes det tre kategorier personer: De
som snakker, de som lover samt de som sier ok og så blir
det gjort. Bjørn var klart i den siste kategorien.
Bjørn kom tidlig med i Skui vel og var sentral i initiativet
til Skui Grendehus på 1970-tallet. Arkitektvalget var lett;
det måtte bli Bjørn. Forslag ble sendt inn i 1977. At helseog velferdssenter for eldre (Skui Seniorsenter) var med i
planen, ga positivt vedtak i kommunestyret.
Skui Grendehus ble innviet i 1984. Bjørn engasjerte seg i husets kunstnerisk utsmykning og drift.
I Skui vel var Bjørn aktiv i flere perioder, med spesiell interesse for å ta vare på et godt bomiljø og landlige
omgivelser med kulturlandskapet og Marka.
Da hoppsporten, med V-stilen, på slutten av 1990-tallet ”krevde” ombygging av hoppbakker og hoppsporten
ble samlet rundt færre sentra, stod Bærums landemerke, Skuibakken, i fare for å bli revet. Bjørn var aktiv for at
bakken heller skulle bevares.
Skuibakkens Venner ble dannet i 2007 med Bjørn i styret og naturlig leder av "Restaurerings- og
vedlikeholdskomitéen".
I medieinteressen for bevaringen av Skuibakken viste Bjørn svært gode formidlingsevner. I intervjuene
fokuserte han naturlig på bakkens verdi, historie og fremtidsvyer, rolig og saklig med tillitsvekkende
entusiasme og glimt i øyet.
Bjørns vennlighet, lune humor, kunnskaper, engasjement, hjelpsomhet og bidrag i mange prosjekter vil bli dypt
savnet.
På vegne av Skui vel og Skuibakkens Venner:
Arne Vaaler, Per Christian Olander, Paul Geir Kaasa og Morten Heldal Haugerud
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ÅRSBERETNING FRA
ØKONOMI-KOMITEEN
FOR 2015
Komiteen har hatt følgende sammensetning:
Per Chr. Olander (kasserer og leder)
Paul Geir Kaasa

Økonomirapport 2015
Skuibakkens Venner (SBV) har i 2015 hatt
140 betalende medlemmer. I tillegg er det
mange ikke-medlemmer som har deltatt på
arrangementer som SBV har gjennomført.
Året 2015 har som tidligere år handlet om å få
gjort så mye som mulig innenfor de gitt
økonomiske rammer. Det som skiller 2015 fra
tidligere år, er at vi ikke har klart å få gjort
alle de tiltak vi ønsket. Årsakene er flere, men siden vi ikke vet hva vi får av midler før litt ut på året, kom vi for
sent i gang med flere delprosjekter.
Akershus fylkeskommune tildelte SBV kr. 350 000 på bakgrunn av vår søknad. Av dette er kr 210 708,64
benyttet. Kr 175 000 ble utbetalt ad hoc. Vi har til gode kr. 35 708,64. Regnskapet er oversendt til Akershus
fylkeskommune med anmodning om at de ubenyttede midler overføres til 2016.
Bærum Kommune bevilget kr. 102 000, herav kr. 22 000 til drift. Det øvrige til delprosjekter. Heller ikke her er
vi helt i mål med ferdigstille delprosjektene og kr. 61 522 står i årsregnskapet som prosjekter under utførelse. I
tillegg har vi fra Bærum kommune fått overført kr. 5000 til støtte for vår årlig Nyttårs markering. Her ble det
publikumsrekord og «all time high» for arrangementet som nå har satt seg. Vi skyldte Skui Brass kr. 5000 for
spilling i 2015. Pengene er overført i 2016.
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 26 220,35. Totalt har vi en egenkapital på kr. 196 733,37. Av
dette kr. 44 127,19 midler satt inn på SBV reservekonto. Midler som kommer inn gjennom donasjoner,
grasrotmidler etc. går inn på denne konto.
Det er fortsatt mange oppgaver som gjenstår slik at de midler som ikke er benyttet i 2015 vil bli benyttet snarest
når forholdene ligger til rette.
SBV er meget takknemlig for den velvilje som vises oss gjennom de økonomiske midler som stilles til vår
rådighet fra Akershus fylkeskommune og Bærum kommune. Det er hele det finansielle grunnlaget for det
arbeid som legges ned av SBV gjennom dugnadsarbeid og de faglige mannskaper som trekkes inn.
Vi takker for tilliten.

Viser for øvrig til årsregnskapet for 2015
Skui 28.02.16

Per Chr. Olander kasserer

Punkt 3.2

Regnskap og revisors beretning.
Regnskap Skuibakkens Venner 2015
Inntekter:
Medlemskontingent
Arrangementer
Tilskudd Akershus Fylke
Tilskudd Bærum K-Prosjekt
Tilskudd BK-Drift
Diverse salg arrang. DV, bøker, renter
Renteinntekter
Totale inntekter

2015
27 981,00
11 800,00
210 708,64
18 478,00
22 000,00
7 685,20
391,15
298 043,99

Utgifter:
Arrangementer
Akershus Fylke-prosjekter
Bærum K.-Prosjekter
Drift-forsikring
Årsmøte, årsberetninger
Bankkostnader, porto etc.
Totale kostnader

10 289,00
210 708,64
25 154,00
16 251,00
9 941,00
480,00
272 823,64

Årsresultat

26 220,35

Til gode
LK Bank-Sparekonto 9365.15.10218
DNB Driftskonto
5083.06.74427
Til gode Akershus fylkeskommune (Note 1)
Til gode Bærum kommune (Note 2)
Gjeld Skui Brass (Note 3)
Prosjekter Bærum K. (Note 4)
Annen egenkapital etter disponering

Balanse
01.01.2015
42 214,80
30 050,22

31.12.2015
44 127,19
178 419,54
35 708,64
5 000,00
-5 000,00
-61 522,00
196 733,37

Noter;
1. Akershus Fylke kr. 35 700,71 Utført ikke innbetalt
2. Bærum K. Kultur kr. 5 000 - Innbetalt 2016
3. Gjeld Skui Brass for Spilling Arr. Kr. 5 000 - Utbetalt 2016
4. Bidrag prosjekter under utførelse Bærum kom. 61.522,00

Skui 28.02.16
Per Chr. Olander (Kasserer)
Sign

Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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Punkt 4.

Forslag til ”Arbeidsprogram for 2016-2017”

Frem til neste årsmøte i 2017 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.
5. Styret skal arbeide med rekruttering av yngre medlemmer for å få kontinuitet i driften.

Punkt 5. Budsjett og kontingent
Budsjett: 2016:
Det er ikke laget noe budsjett for 2016 fordi vi ikke vet hvilke midler vi har til disposisjon da søknader er under
behandling og svar derved ikke mottatt.

Fastsettelse av kontingent for 2016
Styret foreslår at kontingenten holdes på dagen nivå kr 200,-

Punkt 6.

Innkomne forslag.

Det er ikke kommet inn forslag.

NY UTVIDET DVD 2015
Med klipp fra Skuibakkens historie, selges til inntekt for Skuibakken – Ta kontakt!
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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Utfyllende beretninger fra de enkelte komiteer:

ÅRSBERETNING FRA
Arrangementkomiteen
FOR 2015
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 Skuibakken.
Vardebygger Knut Woxman
Foto: Karl Braanaas Budstikka

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 laget 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
kontroll.

Alexander legger seg på i V-stil

IL Jardar og Fossum IL stilte opp med NSFs
barnehoppski med langrennsbinding, så alle
fikk prøve ordentlige hoppski.
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.
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016

Agnes satser skikkelig
www.skuibakken.no

14

Flere jenter var med og vi tipper at jentene kommer
til å hoppe fra gutta om noen år.
I 2015 fikk 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 medhjelpere 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.
Dommerrapport:
Det årlige Skuirennet ble avviklet som et
kveldsrenn i flomlys. Påmeldingen var
upåklagelig og det ble hoppet i stor og liten
bakke. Arrangørene hadde preparert bakkene
til det fullkomne, hverken flagg eller granbar
manglet. Speakeren skapte god stemning og
jubelbrusene runget mens gratis pølser ble
fortært og medaljene delt ut til deltagerne.
Alfred Andersen Dommer.
Jonny får klarsignal i stor bakke

Glade og ivrige barn - En ny generasjon hoppere i Skuibakken
.
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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KULTURMINNEVANDRING søndag 11. oktober
Kulturminnevandring fra Skuibakken opp unnarennet og inn i Ursdalen til gamle
Persbråten gård, opp langs Urselva til Kastet og Røverkulåsen med
Bronsealdergravrøysene. Ned via Sjåinn tilbake til Skuibakken
Søndag 11. oktober ble det i samarbeid Skui vel arrangert kulturhistorisk vandring fra Skuibakken.

Dagens tur til Røverkulåsen med bronsealdergravrøysene.

Turen startet ved Skuibakken i høstfarger og det ble en lang rekke opp trappene i unnarennet.
Turen startet i Skuibakken og deltagerne fikk en orientering om den stolte bakken. Med Harald Kolstad som turleder tok
vi trappene i unnarennet som
oppvarming, og turen gikk
innover i den idylliske og
tilbaketrukne Ursdalen, med
dyr på beitet, et spesielt lys og
en egen stemning.
Fra Persbråten går det traktorvei oppover langs Urselva
med sine stryk og fossefall.
Her er det spor etter saga som
ble drevet av elva og også restene av demningen der
vannet ble ledet i rør til Stovivannet for å sikre

Innover Ursdalen med beitende sauer mot Persbråten

Langs Urselva forbi restene av skovlehjulet til saga og lenger opp dammen til vannledningen til Ståvivannet
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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vannforsyningen til Vestre Bærum. Bygget 1956, men i drift bare et par år pga. ofte liten sommervannføring i Urselva.
Turen fulgte her en gammel ferdselsåre, oldtidsvei, fra Wøyen til Holsfjorden.

Orientering på «Kastethytta» til skiklubben Starkad. Her hadde Milorg «maskemøter» under siste krig.

På «Oldtidsveien fra Kastet forbi Røverkulåsen.

Erling Persbråtens gamle skilt til Oldtidsveien.

Vandringen fulgte tømmerveien/stien opp Risfjellkastet til Kastet hytte (Starkad-hytta) derfra fulgte den, med Johan
Persbråten som kjentmann, «Oldtidsveien» opp på vestsiden av Røverkulåsen for så å ta av opp til røysene. Veien var lett
å finne, litt vest for stien direkte opp til røysene. Lokalhistorikeren Erling Persbråten satte i sin tid opp et grønt skilt for å
lede på riktig vei. «Veien» er nå en fin sti som er lett å gå og tydelig stedvis tilrettelagt for hånd i tidligere tider. Med en
moderat og jevn stigning er det lett å se hvorfor denne traseen ble valgt. «Oldtidsveien» var ferdselsveien over skogen fra
båt på Holsfjorden, til Wøyen og Bærums Verk.
På Røverkulåsen er det 5 gravrøyser fra Bronsealderen. Disse har gitt åsen sitt navn. Ikke fordi det var røvere der, men
fordi gravrøysene har vært plyndret for lenge siden. Gravrøyser ble ofte anlagt langs ferdselsårer og slik at det var utsyn.
Her er det flott utsikt mot Tanumplatået og Vestre Bærum. Kanskje er en av høvdingen i området gravlagt her.
Gravhaugene er antagelig eldre enn gravhaugene ved Tanum kirke. Det er mange sagn og myter rundt dette stedet.
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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Turleder Harald Kolstad forteller om bronsealdergravrøysene. Den største gravrøysen i bakgrunnen

Det er flott utsikt over Ursdalen og vestre Bærum og utover fjorden fra den ytre søndre gravrøysen
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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Fra Røverkulåsen gikk turen direkte ned til Kastethytta tilhørende skiklubben Starkad der vi hadde kaffebål og grilling.
Skiklubben Starkad ble stiftet i 1897 av skiglade ungdommer fra Oslo. Familiene driver fortsatt stedet.

På Kastethytta var bålkaffen klar og grillen varm.

Flere navneberg i Vestmarka, her fra 1934 på Kaset.

Fra Kastethytta gikk
turen nordøstover til en
annen mindre hytte,
Sjåinn, med vid utsikt
over Ursdalen. Den ble
bygd av vaktmesteren
på Skui Skole, Ragnar
Lien. Den ble brukt en
god del av Milorg under
siste krig. Her hadde de
oversikt over ferdselen i
dalen.
Fra Sjåinn fulgte vi sti
og en flott anlagt
steintrapp ned ura. Så
videre fin sti nedover
Risfjellet og kom ned på
«Sleppenjordet» nær
Lindbråtan. Navnet kan
komme av at her kan en
ha lastet om fra slep til
kløv for å komme opp
over åsene. Vandringen
passerte så plassen
Sjåinn på Risfjellet har fantastisk utsikt over Ursdalen og mot Tanumåsen
Lindbråtan, hvor eieren,
murer Karl Kristiansen, i begynnelsen av
1900-tallet holdt voksendåp i Urselva for
Pinsemenigheten. Derfra gikk turen tilbake til
Skuibakken.
Turen ga fine og spennende opplevelser av
natur og kulturminner både fra nyere tid og
tilbake til bronsealderen.
Turen ble arrangert i et samarbeid mellom
Skuibakkens Venner og Skui vel.

Nok en gang ønske fra deltagerne:
"Dere må lage slik tur neste år også!"
I svinget steintrapp ned ura fra Sjåinn
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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JULETRETENNING første søndag i advent 29. november.
Bra deltagelse til juletretenning og Skui Brass Nisseorkesters adventskonsert

Viggo, Knut, Bjørn og Harald har kontroll på lysene og juletreet, det største hittil, er klart til å settes opp.
Selv om «førjulsneen « glimret med sitt fravær for tredje år på rad, var temperaturen «behagelig» og mange
barn i alle aldre hadde funnet veien til årets førjulsarrangement første søndag i advent.

Skuibakken ønsket alle velkommen i fullt flomlys.
Også i år var julegranen kortreist fra Bærum
kommunes skog, og igjen den flotteste og høyeste
hittil med over 100 lys montert av dugnadsgjengen
på hoppkulen. Alle fikk gløgg og pepperkaker og
barna fikk litt førjulsgodt, mens Skui Brass spilte
både før og etter at SBV-leder fortalte om ”rikets
tilstand” og minte om hvorfor vi feirer advent.
Med takk for god støtte og innsats ble alle ønsket en
god adventstid. Skui Brass skal igjen ha takk for å
skape god stemning med 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.
I år ble den rykende ferske boken av Hans L
Werp om «Halvor Næs - Trysilgutten»
presentert. Næs som i Oslo OL1952 med sin
4. plass i hopp i Holmenkollen sikret norsk
dominans med Arnfinn Bergman, gull og
Torbjørn Falkanger, sølv.
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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NYTTÅRSFEIRING I SKUIBAKKEN 31.desember 2015. ”Et sted med sjel”
Publikumsrekord på nyttårsarrangementet.
At julesneen manglet og det regnet natten før, la ingen demper på oppslutningen. Ekstra hyggelig er det at det
var deltagere fra "hele" Bærum blant de over 350 fremmøtte med svært mange barn og ikke å forglemme
Skuibakken-hoppere!

Fakkeltoget opp unnarennet var imponerende. Denne gangen taktfast til Gardemusikken ("på boks").
Styrkedråper i form av gløgg og pepperkaker på toppen av trappene fikk ben å gå på. 393 trinn er en god
mosjonsøkt.
Speaker Knut ledet det hele med stø mikrofon fra hoppkanten og introduserte Skui Brass julekonsert med
variert program fra Kongetribunen. Som alltid
godt fremført. Så er da også Skui Brass vel
anerkjent!
At nattens regnvær gjorde vardebålet noe tregt å
få skikkelig fyr på, tok alle med godt humør – det
var jo ingen krisesituasjon! Trengte bare litt
ekstra tennhjelp.
Hyggelige kommentarer fikk vi flere av. Som fra
en amerikansk dame
"Dette er fantastisk - det hadde aldri gått i USA!
Hadde ikke fått lov!!! Eller denne: "Gå fakkeltog
opp det svææære unnarennet! Det er jo helt
sprøtt! - Men skikkelig gøy - og så fint
arrangement, god stemning og fantastisk utsikt!"
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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Samling under hoppet: Fra v: Marit Økern Jensen,
Håvard Lillegård og Berit Inger Øen

Fra v: Sølvi Fuglesang, Randi Økern, Odd. A Brevik,
Carl Erick Fuglesang, Berit Inger Øen

Et høydepunkt var avdukningen av relieff av Harald Økern på hoppfronten. Det ble i sin tid satt opp av Bærums
Skiklub for å hedre «Skuibakkens far», men tatt ned da de nedla driften. Imidlertid hadde nå Skuibakkens
Venner fått lagd en kopi.
- Leder i Skuibakkens Venner holdt tale
over «rikets tilstand» og fortalte om Harald
Økerns pågangsmot og innsats for
Skuibakken, men også som skiløper og
innehaver av 6 kongepokaler mm. Morsom
var historien om hvordan han slo
navngjetne Torleif Haug fra Drammen
ettertrykkelig i NM 1920.
- Kultursjefen i Bærum, Berit Inger Øen,
påpekte skisportens betydning for Norge
som nasjon og den betydningen anlegg
som Skuibakken hadde hatt og viktigheten
av at historien og Skuibakken da av
venneforeningen blir tatt så godt vare på.
Hun foresto så avdekningen og det var
ekstra hyggelig at to av Harald Økerns tre
Mange barn på nyttårsfeiring
Foto Martin Kvamme
døtre, Marit og Randi, kunne være tilstede.
Skui Brass ga lang fanfare fra
Kongetribunen og avsluttet med de to
julesangene "Adeste Fideles" og "Deilig er
jorden".
Da var det tid for alle barns høydepunkt;
Fyrverkeri!
Pga. lavt skydekke ble det fyrt opp fra
sletta. Men i tre puljer, med stigning, var
det ikke mindre spektakulært, selv om
været gjorde at synsradiusen sett fra vestre
Bærum ble noe indre enn fra toppen av
fartstillaset.
Med takk til alle fremmøtte og
medhjelpere for å få til et flott
Nyttårsarrangement ble alle ønsket Et GODT NYTT ÅR!
Budstikkas reportasje og bilder:
http://www.budstikka.no/sport/hopp/skuibakkens-venner/feiret-nyttarsaften-med-smell-og-nostalgi-i-skuibakken/s/5-55244204
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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Harald Økern ble hedret av Skuibakkens Venner i årets tale / leder Morten Heldal Haugerud:
Idag er det en ruvende skikkelse og ildsjel i
Skuibakkens historie som skal hedres:
Harald Økern
Utpå 1920-tallet var
Bærum Skiklubs
stolthet, Solbergbakken,
ifølge hopperne selv,
blitt for tam.
Hans Kleven i BSK som
var oppvokst her på
Kleiva tok med seg
klubbkameraten Harald
Økern til Svartoråsen
Harald Økern hedres. T.v Berit Inger Øen, Morten
og viste ham et
Heldal Haugerud, Marit Økern Jensen og Randi
imponerende
Økern
Foto Martin. Kvamme
bakkeemne! Harald
Økern var allerede en
habil skiløper både i langrenn og hopp og ikke minst hadde han gode kontakter
og han hadde innflytelse kombinert med evne til å fremme en sak han brant for.
Etter en del frem og tilbake ble det vedtatt i styret i BSK at bakken skulle bygges. Det ble gjort på dugnad med
HÅNDKRAFT og med «økonomisk støtte av «enkelte menn»».
Noen mente at nå hadde klubben tatt seg vann over hodet. Men bakken ble innviet 18. mars 1928 og det viste
seg at «den var ualminnelig lett å stå i, og at all forutgående engstelse var helt overflødig; av 28 hopp
bare to fall!». Harald Økern vant, Ivar Stendahl, Bærum, og Th. Strømstad, Fossum, satte bakkerekord 67,5 m.
At
Skuibakken
har vært
morsom og
god og hoppe
i, har blitt
bekreftet
mange
ganger bl. a. i
NM 1950
hvor det var
330 hopp og
bare 4 fall.
Etter
ombyggingen
i 1963,
(dagens) ble
den enda mer
populær.
I norsk
skiidrett fra
20 tallet er
det enkelte
familienavn
som har festet seg gjennom tidene, som Bergendahl, Bjaaland, Haug, og her fra Bærum ikke minst Økern.
Født i 1898 - d. 1977, 3 døtre Reidun, Randi og Marit som har vært gode idrettsutøvere, Marit har 2
kongepokaler. Harald Økern var gårdbruker på den 83 dekar store Søndre Økern gård (gnr/bnr 77/14).
Harald Økern toppet ikke premielistene som gutt, men han var sterk, ivrig og hadde en innbitt vilje til innsats
når det trengtes.
Han slo igjennom i 1918 med førsteplass i klasse B både i Holmenkollen og i Hovedlandsrennet på Rjukan.
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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Det er ikke godt å si hva som var hans sterkest øvelse - kombinert eller langrenn.
Hovedlandsrennet i Elverum 1920 illustrerer Harald Økern (Ref.: Seksbindsverket "Norsk Skiløpere")
Det var en skikkelig fight mot navngjetne Torleif Haug, Drammen, som da var i sin beste toppform og
Drammenserne hadde satt opp et gullur til bestemann i kombinertrennets langrennskonkurranse. – de følte seg
nok sikre på at Haug tok dette.

Harald Økern i Kollen 1925. I 1920 vant han Hovedlandsrennet i kombinert foran Torleif Haug 105 til høyre
Harald Økern dro avgårde på 17 km etter oppskriften «Gå hardt ut og øk etter hvert» og han slo Haug som ble
nr. 2 og gulluret var Økerns!
Før søndagens hopprenn var det diskusjoner «Hvordan går dette?» Haug var mer en
revansjesugen. Økern hadde et utmerket første hopp og ville med et stående andre
hopp sikre seg kongepokalen også.
Han ble rådet til ikke ta sjanser, men dette var ikke etter Økerns smak og lynne. Han
sparket ifra, tok kraftig fart og satset alt han kunne og resultatet ble at han hoppet
nesten bakken ned. Han sto støtt som fjell og Kongepokalen var hans.
De som var tilstede mener at de aldri har hørt maken til jubel, hverken før eller
siden. Slik var Harald Økern! Aldri noe «lusing», men alltid yte sitt beste.
Harald Økern tok en mengde premier, av de gjeveste er nok de 6 kongepokalene.
Og også 4. plass i OL i kombinert i Chamonix i 1924.
Holmenkollmedaljen sikret han seg også i 1924.
Han tok over 100 skipremier, hvorav to andreplasser i 5-mila i Holmenkollen.
Han er æresmedlem i Bærums Skiklub.
Harald Økern vant mange venner ved sin reale fremtreden og ved sin sunne
innstilling til idretten.

Harald Økerns
premiesamling 1931 –
den fortsatte å vokse -

Fra Harald Økern sluttet som aktiv, var han bakkesjef i Solbergbakken og ikke
minst her i Skui i en mannsalder. Han stod her oppe på hoppet med det store
røde, spisse flagget og ga klarsignal.
Det var derfor ikke til å undre seg over at BSK ville hedre en av sine beste
utøvere, talsperson og arrangør med et relief på bakken han er «Far» til.
"Relieffet av Harald Økern, som nå er dekket av Bærums Skiklubs
klubbgenser, ble laget i 1979 av Erling Saatvedt" en meget anerkjent
billedhugger.
(Den gang avduket av barnebarnet Harald Økern jr.)
Med dette vil jeg få introdusere
Kommunaldirektør Kultur og fritid, i Bærum kommune,
Kultursjef Berit Inger Øen som skal forestå den offisielle avdukingen.

Jeg vil også benytte anledningen til å ønske dere alle et Godt Nytt År!
Værsågod Berit - hoppfronten er din!!
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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Nyttårstale Skuibakken 31.12.2015 - Avduking av relieff av Harald Økern
Kultursjef i Bærum Berit Inger Øen
Tusen takk for invitasjonen, og at jeg får være
med på denne markeringen ved utgangen av det
gamle året og ved starten på et nytt år.
For et vakkert skue det var å se Skuibakken
opplyst, og alle med fakler opp dette historiske
symbolet på norsk skisport.
Skuibakken har vært et samlingspunkt, ikke bare
for Skui beboere, men faktisk for en hel skinasjon.
Hoppsporten sies å være urnorsk, det var en
folkesport. For mange er nettopp hoppbakken
symbolet på det typisk norske. Holmenkollen er
Norges nest mest besøkte turistmål.
Å hoppe på ski, var en gang like selvfølgelig som
langrennssporten. Var man skiutøver, hoppet man også på ski. Og vi har vel alle som har hatt ski på bena, et
forhold til hoppsporten. Om det ikke er i slike bakker som dette, har vi vel alle bygget oss små hoppbakker,
tråkket ovarenn og unnarenn, forsøkt oss på lange svev og elegante nedsalg. Og kanskje håpet på en ny rekord,var man heldig svevde man kanskje helt til 5 meter.
Denne bakken var i sin tid en sensasjon pga størrelse, og mange fant veien hit. Skuibakken var ved siden av
Holmenkollen og Vikersundbakken en av de viktigste bakkene i landet. Men det var ikke for hvem som helst å
hoppe her. Harald Økern, var en stor idrettsutøver, mestret både langrennssporet og store bakker som
Skuibakken. Ja, det var og er tøffe idrettsutøvere
som våger å slippe seg utfor i slike hoppbakker.
For noen år tilbake var jeg på besøk i Hallingdal,
hvor jeg kommer fra. I forbindelse med et
arrangement kunne man prøve seg i strikkhopp.
Den første som skulle prøve seg var en kar på over
70 år, og da han oppe på plattformen ble spurt om
han var nervøs, svarte han: «Nei du veit, e æ ein
gammal sjihøppar», så hoppet han og hadde det
mest elegant hoppet som stod til 20 i stil.

Kultursjef Berit Inger Øen avduker relieffet av Harald
Økern. Døtrene Marit Økern Jensen og Randi Økern til
høyre.
Alle tre foto Eirik Wangen Næss

Hoppsporten har utviklet seg. Bakkenes krav til
utforming har endret seg. Skuibakken har vært
gjennom flere ombygginger. Nå hoppes det også
om sommeren,- på plast. Også teknikken har
utviklet seg. En gang skulle skiene være samlet.
Det ble regnet som fin stil å veive med armene.
Utregninger og resultatene kunne hende ikke var
klare før dagen etter. Men fortsatt i dag så gjelder
både lengde og stil. Og interessen for hoppsporten
lever fortsatt. Hele 800 mill. TV-seere vil i disse
dager følge hopperne gjennom hoppuka.
Altså, fortsatt ikke en ubetydelig sport og vi lar
oss fortsatt fascinere.

Kongefamilien har alltid fulgt hoppsporten, her i
bakken og på utøversiden. Kronprins Olav og
senere Kong Olav var en habil hopper. Når dagens
kongepar skal feire sine 25 år som regenter,
ønsker de som gave at Slottsplassen og parken
skal bli arena for et stort arrangement på snø, og at
det bygges en hoppbakke midt på Slottsplassen. Ski- og hoppsporten betyr fortsatt mye for det norske folk.
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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I 2009 overtok Skuibakkens Venner eierskap til Skuibakken fra Bærums Skiklub. Dette ansvaret har
Skuibakkens venner skjøttet på en
utmerket måte. De har tatt vare på
hoppbakken. De skaper fortsatt liv
i bakken med en rekke
arrangementer, og de tar vare på
historien ved å formidle historien.
De forteller historien videre ved nå
å hedre "Skuibakkens Far" Harald
Økern.
Det er derfor en stor ære for meg
nå å få lov å avduke dette relieffet
av Harald Økern, som har betydd
så mye for Skuibakken, men også
for norsk hoppsport.
Kultursjef Berit Inger Øen avduket relieffet av Harald Økern. Døtrene
Marit Økern Jensen og Randi Økern til høyre. Leder Skuibakkens
Venner Morten Heldal Haugerud til venstre.
Foto Martin Kvamme

Jeg vil også få benytte
anledningen til å ønske alle et
riktig godt nytt år!
-----------------------------

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
28.02.2015
Leverandør av lydanlegget til Skuibakken
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ÅRSBERETNING FRA
VEDLIKEHOLDS- og DUGNADSKOMITÉEN
FOR 2015
Bjørn A Hole (leder), Morten H Haugerud, Per Håkon Nervold, Knut Woxman, Sverre Tverli, Kjell Nakstad,
Kåre Smeland, Widar Tandberg Arne Vaaler, Harald Kolstad, Tor Samuelsen, Alf Skovli, Per. Chr. Olander,
Sidsel Kolberg, Viggo Kristiansen, Ole Kristoffersen, Sverre Holmen, Kåre Hagen, mfl
I 2015 var de viktigste oppgavene: Å legge ny tilførselkabel til Dommerhuset da den gamle hadde kortsluttet av
elde. .I fartsstillaset er to avsatser fornyet og
rekkverksdeler skiftet ut. Vant trapper og rekkverk
i tilløpet er ettersett og deler stiftet. Alle startere i
flomlysanlegget er nå skiftet. I unnarennet er
gangtrapper ettersett trinn sikret og rekkverksdeler
skiftet. Kongetribunen renovert innvendig.
Prepareringsrulla er reparert og vedlikeholdt.
Dommerhuset har fått montert manglende
vannbord (sinkbeslag som det var tidligere
monteres i 2016) og platting ved huset og rekkverk
skiftet og reparert.
I tillegg har det vært avholdt flere dugnader.
De bygningsmessige arbeidene er alle igangsatt
etter konsultasjon med Akershus fylkeskommune
v/ Edvard Undall.

Ny kabel strekkes

2015 var derved igjen aktivt år for vedlikeholdskomitéen med flere større og varierte oppgaver. Videre
restaurering og oppjusteringen planlegges i 2016. Det er fortsatt en del arbeid som gjenstår før restaureringen er
kommet opp på et nivå som tilsier normalt vedlikehold.
Skuibakken er imidlertid en solid og god konstruksjon, med varmgalvanisert stål i fartsstillaset bærende deler
(Norges første) og ellers i trykkimpregnert tre. All bærende konstruksjon i Kongetribune og Dommerhus er i
trykkimpregnert tre.
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.

El anlegg
Skifte av tilførselkabel til Dommerhuset
Det viste seg i 2014 at det i våte perioder med mye regn oppsto kortslutning i kabelen
som går til dommerhuset. Etter kort tid ble kortslutningen permanent og skifte kabelen
hadde derfor høyeste prioritet i 2015.
Takket være gode kontakter og støttespillere som kjente Skuibakken fra tidligere, ble
dette ordnet på rimeligste måte.
Ny grøft ble gravd for hånd da det var for bratt til at dette kunne gjøres sikkert og lettere
med maskin. Kabelen ble lagt og trukket på dugnad. Leverandører med interesse og sans for Skuibakken sørget
for at anskaffelse og tilkobling av kabelen ble til en hyggelig pris.
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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Kabelgrøft ble gravd for hånd og El-kabel og
lydkabel trukket i rør

Trekkeleder Kåre Hagen har full kontroll

Kabelen ble tildekket for hånd og tiltaket var utpå sommeren knapt synlig.
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Flomlysanlegg
De resterende utslitte startere i skapene til flomlysanlegget ble skiftet. Alle
startere inklusivt skap og sikringer er derved skiftet.
Det som gjenstår for at flomlysanlegget er funksjonelt slik det var, er
rehabilitering av nødlysanlegget og utskifting og innfesting av løse kabler.
I tillegg bør innføringen av el-kabler under Kongetribunen sikres.
Et sett startere er tatt vare på til Skuibakkens museum.

Kongetribunen
Kongetribunen var nedslitt og tagget innvendig.
Vegger og tak er nå vasket slipt og oljet.
Gulvet som er av furu er slipt og lakkert 4 strøk
med god oljelakk.
Det er imponerende hvor godt gulvet har holdt
seg.
Da sne og regn driver inn, vil det vurderes en
form for beskyttelse slik at tribunen ikke står
åpen for vær og vind. Tidligere var det lemmer,
men dette var både tungvint og lite holdbart.
Tribunene er nå avstengt til daglig for å redusere
slitasjen.
Kongetribunen er restaurert innvendig og «Kongens plass» øverst er blitt en konge verdig

Både Kongetribunen, hvor Kongen stod og «forværelset» er restaurert.

Kongetribunens bakvegg er ettersett og rensket
for løv, vasket og oljet. Det var ikke nødvendig å
skifte noe.
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Platting ved dommerhuset

Ny gangvei fra trappene til dommerhuset.

Tre-gangveien i terrenget fra dommerhuset til søndre trapper i unnarennet er skiftet i forbindelse med at ny
kabel til Dommerhuset ble lagt.
En av syv jekkestøtte montert under trappen

Støping i Skuibakken medfører mye bæring

Platting og rekkverk ved dommerhuset er reparert og fornyet.
Dommerhuset
Vannbord montert
Taket på den eldste og øverste delen av
Dommerhuset manglet vannbord, som var montert
med sinkbeslag tidligere.
Vann og løv lagde derved "potetjord" mellom
vindski og pappen. Vannbord er nå montert. På
grunn av takets konstruksjon med brede gesimser
på kortveggene er vannbordene ekstra brede. Det
var sinkbeslag på vannbordene på taket før pappen
ble lagt om. Beslag monteres i 2016.

Dommerhuset: Taket er ettersett og vannbord montert.
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Fartsstillaset
Platting på to avsatser, rekkverk, tilløp og trapper
To værutsatt plattinger nr. 3 og nr. 6 på de gamle avsatsene i fartstillaset som begynte å bli dårlige er skiftet

Øvre plattform, avsats 6, er fornyet og dårlige deler av rekkverk er skiftet
Hull i tilløpet over avsats 3 er reparert. Dårlige deler av rekkverk på toppen til avsats 6 er skiftet. I adkomsttrappen mot terreng er dårlige trinn skiftet.
Rekkverk gjennomgås løpende slik at det ikke står opp spiker som kan skade folk.

Plattform, på avsats 3, er fornyet og hull i tilløpet reparert.

Dårlige trinn i adkomstrapp er skiftet

Vant og trapper med rekkverk i tilløpet er ettersett og deler skiftet.
Det manglet enkelte trinn og flere støtter for trinn var dårlige og er skiftet.

Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016

www.skuibakken.no

32

Unnarennet. Ettersyn og reparasjon av trapper.
Søndre
gangtrapp,
parallelt med
målertrappen, har
fått skiftet
flere dårlige
trinn og deler
av rekkverk.
Manglende
håndrekker
på rekkverk
er montert.

Rekkverk på trapper bak Kongetribunen

Sprukne og dårlige håndrekker og deler av rekkverk er skiftet ut i trapper og gangveier til og bak
Kongetribune og pressetribunene

Hoppteknisk utstyr
Prepareringsrulle Prepareringsrullens styreski var ødelagt og brukket. Ny og mer solid ski er montert og vil
bli prøvd når ujevnheter og erosjonsskader i unnarennet er reparert og det er tilstrekkelig med sne.

Bakkesjefens boks.
Boksen hvor
bakkesjefen stod
og holdt oversikt
var ødelagt av vær
og vind og er
bygget ny, men
med samme
konstruksjon,
dimensjoner og
tilsvarende
materialer.
Prepareringsrulla har fått ny styreski,
sandblåst, primet og malt.
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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Dugnader gjennomført i 2015
Flere dugnader: - Trekke ny strømkabel til dommerhuset, felling av trær, - opprydding, - reparere vinsj, prøving av preparering rulle er utført, - maleriarbeid, - måke trapper, - vedlikehold og tilsåing av tilløpet i
ovarennet,- dugnader i forbindelse med arrangementer, - diverse ettersyn, befaringer og arbeider.
Prepareringsrulla har også fått påmontert plastlameller slik at den ikke kladder, noe som tidligere har vært et
problem i mildvær med frost. noe vi kan forvente mere av fremover. Det er gjort et betydelig arbeid ved
dugnadsinnsats med mange deltagere. Det er ekstra hyggelig og til stor hjelp at folk med erfaring fra
preparering og drift av Skuibakken er med i arbeidet.
Dugnadene er også sosiale møtesteder og avsluttes gjerne med grilling og hyggelig sosial kontakt.
.

Mekanisk brems sveises

Vimpelen er fornyet

Befaring med repr. for Akershus fylkeskommune, Edvard Undall

Sosial samling etter dugnad en sen kveld

På dugnad i flott høstvær

Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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Kongetribunens innvendige vegger males

Relieffet av Harald Økern monteres

Preppeutstyr Vinsjen som trekker prepareringsrulla sveises. Prepareringsrullen testes, men var umulig å
styre da styreskien var ødelagt. Den er nå fornyet. Til h.: Plastlameller skrues på for å forhindre kladding
Det er hyggelig at mange benytter Skuibakken som tur- og trimområde både sommer og vinter
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Vardebålet til nyttårsfeiring bygges

VEL MØTT TIL NYE DUGNADER I 2016
15.3.2016 Morten Heldal Haugerud
Vi takker våre støttespillere:

Smalvollveien 10 0667 OSLO
E-post: office@maskinspecialisten.no
Telefon: 22 63 16 73

Sandvika
Blikkenslagerforretning AS
Skollerudveien 84,
1350 Lommedalen
Stein Roger Døhl
67 54 57 18 / 977
19 471

Vitaminveien 5, 0485 Oslo
23393600 90754625 Stedet du kjøper trelast!
Skuibakkens Venners Årbok 2015, årsmøte 2016
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NYE OPPGAVER 2016
o Unnarennet: Utbedre erosjonsskader i unnarennet. Groper i
unnarennet må utbedres slik at bakken får tilbake en jevn fasong og
med stabile masser.
o Tilløp Utbedre og sikre tilløpet mot errosjonskader.
o Felling av trær nedenfor Dommerhus og Kongetribune. Flere er
tørre og kan skade lysanlegg og installasjoner.
o Kongetribune. Utvendig vedlikehold og maling.
o Flomlysanlegget Det gjenstår rehabilitering av nødlys og utskifting
i innfesting av noen løse kabler.
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. Montere sinkbeslag på vannbord på taket.
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 Pressetribune, trapper og rekkverk: Deler av rekkverk og trapper
til pressetribunen trenger vedlikehold og utskifting av enkelte deler

o Trenertribune: Forskjøvet av tele. Rekkverkets stolper må rettes opp
og rekkverket ettersees og dårlige materialer skiftes.
o Eldre høyttaleranlegg/klynge på stolper ved overgangen Sjekke ut

om dette er brukbart. Hva er erstatningen?
o Hoppteknisk utstyr:
Se neste side

Sporsetter
overtatt fra
Marikollen

Trykkeritjenesten til årboken er levert av:
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o Restaurere hoppteknisk utstyr, deriblant:
o Prepareringsutstyr. Teste reparert og forbedret prepareringsrulle.

o Lengdeanvisningskasser med lengdesiffere og
roterende arrangement.
o Restaurere og skaffe startbomsystem.
o Sporsetter med vanger for å lage spor i ovarennet
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 beklages. Skiftningen medfører en ekstra
kostnad. Platene har vist seg vanskelige å skaffe.
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.
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.
Arbeidene er utført ved tilskudd fra Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og Norsk Kulturminnefond
som 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, gaver eller gunstige innkjøp. 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 2015

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 materialet som er overlevert og som vi har fått 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
2015. I følgende oppgaver deltar flere også utenfor komiteens medlemmer. Noe har vi, men mangler fortsatt
mye.
Skuibakken blir bok:
I 2015 er det arbeidet med å bistå forfatter Hans L. Werp i hans arbeid med den kommende boken
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: Budstikka, Sportsmanden, Aftenposten, Bærumsavisen mfl.
− Årsaken til nedleggelse, BSKs flytting til Kirkerud, BSKs engasjement på Sollihøgda.
− Andre aktiviteter som var i bakken: Hanggliding, bueskyting, fotball på sletta, øvelsesskyting for politi.
− Lagringssystem og arkivering av vårt materiell.
Harald Kolstad, 12. mars 2016

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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Skihopperen Olaf Hansen, 99 år, var tilstede ved første renn i Skuibakken 18. mars 1928
Intervju v/ Arne Vaaler og Morten Heldal Haugerud 14.3.2016

18. mars 1928 skulle Skuibakken innvies. Dette var noe for
mannfolkene å overvære. Olaf var 11 år og ivrig skihopper,
han tag og bad om å få bli med og fikk tilslutt lov til å være
med faren og «sparelaget». De gikk begge veier fra Bærums
verk. Ingen pølseboder og ikke penger til å kjøpe noe heller.
Dog hørte en lerke på lomma med for de voksne. Saga ved
Nybrua var passende sted for en slurk. Det var masse
tilskuere, men Olaf kan ikke huske andre barn. Bakken var
imponerende og så faretruende ut, men lange hopp ble det.
Lengst ble Kåre Eriksen med 73 m, men da med fall. Ivar
Stendahl satte bakkerekord, 67,5 m og Harald Økern vant.

Olaf Hansen med premien fra sitt første renn i
Skuibakken i 1934

Olaf Hansen er født 8. nov. 1917 og bor på Bærums Verk hvor han har bodd hele sitt liv. Han jobbet 40 år på
Bærums Verk og deretter 10 år i Bærum Kommune. Olaf er utdannet snekker og en nevenyttig kar. Tiltros for
alderen bor han alene og klarer seg bra. Han liker å gå tur, gjerne ved Burudvann. De store hobbyene er jakt,
fiske og skigåing.
I oppveksten hoppet de fleste gutter på ski, det var hoppbakker overalt hvor det var mulig. Olaf likte skihopping
og deltok i renn. I 1920 årene støttet klubben gutter fra Lommedalen og Bærums Verk for å reise til Hyttli
bakkene i Nordmarka for å trene. Det var en lang tur, men lærerikt å møte gutter fra andre distrikter.
Olaf fikk et godt forhold til Harald Økern, som han følte tok seg av han og hjalp han videre.
I 1933 deltok Olaf for første gang i juniorklassen i Skui’n og
ble premiert med et sølvbeger på 25 plass med 69 meter. Han
forteller at det var middag på Løkke om kvelden og det var stas
å høre på de store gutta fortelle, f.eks. Sverre Kolterud.
”Første gang jeg hoppet i Skuibakken” sier Olaf ” var det som
å sveve på en luftpute, en helt spesiell følelse”.
Preparering av bakken var en krevende jobb. Noen ganger
"slo" hopperen igjennom når han landet. Det kunne ofte medføre skader. Olaf er også
premiert i Holmenkollen
Olaf Hansen 17 år i Solbergbakken i 1934
flere ganger, først i 1934.
Fra 1933 til 1940 var han med i Skuibakken hvert år frem til krigen startet,
Olaf var nøytralitetsvakt januar - mars. 9. april møtte han til mobilisering,
men ble sendt hjem. Han forstod aldri hvorfor og ble deretter med Milorg.
Etter krigen var hoppingen kommet litt på avstand. Olaf deltok en del, men
han mener selv det var mest som «programhelt». På spørsmål om spesielle
ting han husker som skihopper svarer Olaf at hukommelsen er jo ikke den
samme lenger, men enkelte ting sitter igjen. Det var en lørdagstrening i
Skuibakken på trettitallet hvor skien etter et fint hopp bråstopper i et søkk på
sletta og Olaf går rundt, hvorpå ankelen blir
forstuet og skien spjæret. Han ble kjørt, i en
gammel bil, til en skifabrikk i Sandvika, men
skien lot seg ikke reparere så raskt. Derimot fikk
han lånt ski i nabolaget og var klar for renn neste
dag, men uten å ha prøvehoppet skiene. Det gikk
bra, men han likte det ikke, for han visste ikke
hvordan skiene balanserte i luften.
Sølvbeger fra Skui 1933 og Holmenkollen 1934, i 1937 diplom
Olaf har deltatt i renn i Solbergbakken,
Skuibakken, Linderudkollen, Nydalsbakken, Midtstubakken, Holmenkollbakken og flere andre bakker.
Karrieren ble relativt kort pga krigen, men drøyt 80 meter i Skuibakken med kort tilløp før krigen er veldig bra!
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«Trysilgutten»
Fortellingen om skihopperen Halvor Næs
Av Hans L. Werp
Oslohopperne med Thorleif Schjelderup i spissen fikk seg en overraskelse da de kom til landsrennet i
Renabakken i 1951. Til sin store forundring ble de slått av en til da ukjent østerdøl.
Rennet i Rena ble gjennombruddet for Halvor Næs og året etter kvalifiserte han seg for det norske OL-laget i
Oslo 1952. Her ble han nummer fire.
Halvor deltok og hoppet godt i Skui en
rekke ganger. Han ble nr. 2 i OL
mønstringen der i april 1951 Så ble han
premiert siste gang i NM i Skui 1968. (25.
plass). Han var prøvehopper i Skui og

Halvor Næs i Skuibakken NM 1968 med Kong Olav V
og nyforlovede Kronprins Harald med Sonja til stede
Kollen 1973. Da var han 45 år.
Halvor deltok 18 ganger i Holmenkollen og ble premiert
12 av gangene, i NM i Mo i Rana 1957 gikk han helt til
topps og imponerte alle med en «ny og mellomeuropeisk
stil». Halvor sluttet aldri å overraske, han trente stort sett
for seg selv i Lerberget og Renabakken eller sammen
med småguttene i OlJonshaugen, en 20-metersbakke ved
heimgården Nes. Han kvalifiserte seg for sine andre
olympiske leker i 1960 og ble nummer 11 i Squaw Valley.

Halvor Næs signerer VG Pedros tegning
av seg selv under OL i Oslo 1952.

Deretter fortsatte han å hevde seg godt gjennom store deler av 1960-tallet. Sine siste konkurransehopp
loggførte han jula 1974 på Rasta..I 1952 hoppet Halvor oppsiktsvekkende 122 meter på «Hovdeplanker»
i Oberstdorf.
Halvor kjørte også opp sporet for Johan Sætre og Bjarne Næs. Femmilsbygda ble dermed også en
hoppbygd. I dag i 2015 er Halvor en sprek kar på 87. Han er en av de siste gjenlevende fra sin epoke.
Gentlemannen Halvor fortjente en bok, mente forfatteren Hans L. Werp.
Boka er på 160 sider og illustrert med en rekke unike fotos fra Halvors samling og ved
Østlendingens fotograf Stein Berg.

Bøkene er signert av Halvor.

Kr. 250,Kjøp boken og støtt Skuibakken Bestilles: morten@skuibakken.no 95757236
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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 2015 som er beskrevet i årsberetningen.
Årsmøtet 2015 ble avholdt 14. 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 2015 gjennom Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og
Riksantikvaren. Det er søkt midler for 2016.
Styrets forslag til arbeidsprogram for 2016, og mer utfyllende informasjon, finner du i årsberetningen for 2015.
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
leder morten@skuibakken.no

Per Chr. Olander
kasserer pco@skuibakken.no

14 dager
Medlemskontingent Skuibakkens Venner År:______
Avsenders e-post:
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Postboks 61
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