Skuibakkens
Venner
Årbok Skuibakken 2017
Hva skjedde?
MED INVITASJON

Onsdag 11. april 2018- Skui Grendehus, Salen
Skuibakken 90 År – Jubileumsarrangement
Kl 17.00 Hopphistorisk utstilling og filmklipp.
Kl 18.30 Åpent årsmøte. 19.00 Jubileumsarrangement
- Foredrag: Øyvind Berg- ”Norsk hoppsport gjennom 90 år”
Overgangen fra klassisk til moderne hoppteknikk

Gull-laget i Falun: Norge vant VM-gull lagkonkurransen i 1993. Her er hopplaget på seierspallen,
f.v.: Espen Bredesen, Bjørn Myrbakken, Øyvind Berg, Helge Brendryen. Foto: Jon Eeg / SCANPIX

Interesserte er hjertelig velkomne til en hyggelig kveld.
Salg av hoppbøker - Kaffe og kaker vil bli servert.

PROGRAM 90 ÅRSJUBILEUM OG ÅRSMØTE tirsdag 11.april 2018
Skui Grendehus.
kl 9.30 - 15.00 Arrangementer for Skui skole: Utstilling, filmklipp, foredrag, historier
kl 17.00 Utstillingen «Skuibakken 90 år» er åpen. Orkesteret «Økri Oldtimers» spiller.
kl 18.30 Årsmøte 2018 Skuibakkens Venner (Åpent årsmøte)
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. (Kandidater er forespurt)
Valg av råd, maks fem medlemmer
Valg av revisor. Valg av valgkomité, tre medlemmer.

 10 År med Skuibakkens Venner - gleder og overraskelser. v/ Morten Heldal Haugerud
 Pause - Jubileumskake og kaffe
 Jubileumshilsen fra Bærum kommune
v/ Svein Finnanger, tjenesteleder Natur og Idrett

Svein Finnanger
Foto Budstikka

 Jubileumsforedrag

 Øyvind Berg, tidl. skihopper
 Overgangen fra klassisk til moderne hoppteknikk."
Norsk hoppsport gjennom 90 år"
 Om opplevelser i Skuibakken og bakkens rolle i
hoppsportens utvikling.
Øyvind Berg (født 10. mars 1971 i Løken) var i mange år
blant våre beste hoppere. Under VM 1993 i Falun var Berg
med på det norske gulllaget i lagkonkurransen. Hans beste
verdenscupplassering er en tredjeplass fra Trondheim i
1991.
Berg er tidligere elev ved NTG Bærum (1992-1995), eller
NAG Bærum (Norsk Alpingymnas) som det het på den
tiden. Han har nå i flere år vært kommentator for hopp på Eurosport.

 Spørsmål fra publikum.
Inviterte hoppere forteller historier fra salen sammen med Øyvind Berg.
- Filmklipp fra Skuirenn: NRK NM 1957, 71, 76, 85, 91
- NRK NM 1965 – Torbjørn Yggeseth skapte uttrykket: ”Å hoppe etter Wirkola!”
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 2017
STYRETS SAMMENSETNING
2017-2018

Etter årsmøtet 2. mai 2017 har det vært følgende
tillitsvalgte:

Styre og tillitsvalgte 2017-2018
- Styre
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Morten Heldal Haugerud
Arne Vaaler
Per Christian Olander
Paul Geir Kaasa
Harald Kolstad
Sidsel Kolberg
Knut Woxman
Viggo Kristiansen
Widar Tandberg
Tore Berger,
Ole Kristoffersen

- 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
67 13 33 67 / 901 60 220
918 00 422
67 54 03 59 / 466 12 005
67 13 24 65 / 977 13 999
975 15 127
67 13 44 00 / 970 11 564
417 84 161
970 71 054

morten@skuibakken.no
arne@skuibakken.no
pco@skuibakken.no
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
olekri45@gmail.com

67 13 60 52 / 915 77 904
906 63 254
66 79 80 68/ 934 96 299

- Rådet:
Hensikten med Rådet er at det skal være et rådgivende organ – ressursgruppe
Rådet fungerer som rådgiver, ressursgruppe, idegenerator, korrektiv og 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
- Vedlikeholdskomité
- Ole Kristoffersen (coleder)
- Per Håkon Nervold (coleder)
- Morten Heldal Haugerud (nestleder)
- Knut Woxman
- Arne Vaaler
- Widar Tandberg
- Økonomikomité
- Per Christian Olander (leder)
- Paul Geir Kaasa
- Historiekomité
- Harald Kolstad (leder)
- Alfred Andersen
- Arne Vaaler
- Randi Økern
- Sidsel Kolberg
Dugnadskomité for diverse gjøremål.
(Alle komiteer deltar i tillegg etter behov):
- Per Håkon Nervold (leder)
- Sverre Tverli
- Paul Geir Kaasa
- Kåre Smeland
- Ole Kristoffersen
- Kjell Nakstad
- Widar A Tandberg
- Tor Samuelsen
- Viggo Kristiansen
- Arild Solberg
- Sidsel Kolberg
- Sverre Holmen
- Arnfinn Otterstad
- Ole Bolstad
- Alf Skovli
- Svein Erik Nilsen
- pluss assosierte medlemmer
Informasjons og PR-komité
- Viggo Kristiansen
- Bjørn Boberg
I tillegg har leder M.H. Haugerud deltatt i
alle komiteer
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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Styrets beretning 2017
Styre- og komitémøter, dugnader og arrangementer
Ni styremøter har vært avholdt. I tillegg har de enkelte komiteer hatt egne arbeidsmøter.
550 dugnadstimer har vært utført på 42 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. 22 personer har vært involvert i disse.

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 årsmøtet 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 «Opplevelser og erfaringer i Skuibakken og
Vikersundbakken»
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 - - .
På årsmøtet 14. april 2015 holdt forfatteren Hans L. Werp foredraget 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.
På årsmøtet 19. april 2016 holdt tidl. skihopper, nå markedsjef NSF, Bjørn Einar Romøren foredrag med foto
og video: ”Fra Skuibakken til Planica - En hoppsport i utvikling - -”
På årsmøtet 2. mai 2017 holdt tidl. skihopper, Geir Ove Berg- foredrag ”Fra Skuibakken til Oberstdorf”
Det har i 2017 vært god aktivitet i alle komiteer, som beskrevet i oppsummering og egne rapporter.
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018

www.skuibakken.no

5

- 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 9. febr 2017 – for barn – Avlyst pga snemangel
For sjette gang Skulle det arrangert Skuirenn på småhopp, av
forskjellig størrelse i overgangen for barn i aldersgruppen 5-14 år. Men
snemangelen gjorde det umulig, så rennet ble avlyst.
Kulturminnevandring søndag 15. oktober. ”Fra Bråtan til Skuibakken”
I samarbeid med Skui vel arrangert kulturhistorisk vandring fra Skuibakken. Med Harald Kolstad som turleder
gikk årets tur fra Bråtan til Lindeberget, Damefallet, Burås, Mikkelsbånn med kafferast, Svartvannshytta,
Kastethytta Starkad, Ursdalen tilbake til Skuibakken. En interessent og godt besøkt tur med ca. 80 deltagere.
Boklansering "Skuibakken - en kongelig hoppbakke" ble lansert på Skui Grendehus 31.10.17 med full sal

Juletretenning 3. desember.
1. søndag i advent 3. desember var det tradisjonell
juletretenning med julekonsert av Skui Brass
nisseorkester med bakken i fullt flomlys. Det var resymé
av årets begivenheter i Skuibakken og god stemning.
Nytt av året var juletre med over 1000 LED lys heist på
flaggstang. Skulle vi fortsette med gran, måtte det
kranbil til. Komiteen kunne ikke ofre ryggene.

Årsmøte 2. mai 2017: Foredrag: Geir Ove Berg
”Fra Skuibakken til Oberstdorf”

Flere Skuibakkenhoppere var tilstede: Fra venstre:
Jonny Otnes, IL Jutul
Leif Gundersrud
Gjert Andersen, ILStabekk??
Arne Larsen, Heggedal
Ottar Kirkeby Lommedalen IL
Geir Ove Berg,

Geir Ove Berg fortalt om sitt WR hopp
på 173 m i Obersdorf og opplevelser fra
Skuibakken. Interessent var innblikket i
hoppsportens utvikling og utstyrets og
teknikkens betydning. Her forklarer han
dynamikken og kreftene i et skihopp.

NORWEGIAN SKIJUMPS: s
Fotograf Espen Tveit presenterte sin fotobok med fartsstillaset til 54 norske hoppbakker 2014-15. Flere nedlagt.
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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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 ble
besøksrekord med over 500 deltagere som møtte opp på sletta for å gå
fakkeltog opp trappene i Skuibakken til vardebålet på kulen og
varmende julegløgg. Skui Brass spilte fra Kongetribunen. Leder av
Asker og Bærum Historielag, Bjørn Frodahl, holdt nyttårstale
Arrangementet er det eneste fellesarrangement med fyrverkeri i
Bærum nyttårsaften. Det store fyrverkeriet, ble støttet av SVEA, og
ble sendt opp fra sletta pga. det noe disige været–

Vardebål og juletre i Skuibakken

- Vedlikeholds- og dugnadskomiteen.
Aktiviteter i bakken er avhengige av at bakken er i god stand..
Hovedoppgavene har i 2017 vært
- Konge og Pressetribune: Vaske, oljet og oljebeiset 2 strøk
- Erosjonsikringen av unnarennet fortsatte med opptrekking og
utlegging av stein og pukk.
- Skaffe oss oversikt over nødlysets tilstand.
- Det er utført dugnadsarbeider med rydding og kvisting. Mindre
reparasjoner er utført. Snerydding og klargjøring av bakken for
arrangementer er også en del av dugnadene.
- 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 systematiser, digitalisere og arkivere bakkens historie slik at kan
finne igjen informasjon og ha oversikt over gjenstander. Arkivet vil være digitalt med muligheter for krysssøk. Det arbeides med å komplettere oversikt over deltagere og resultater for rennene som er avholdt i
bakken. Skuibakkens profil med forskjellen i profilen i starten, 1928, og i dag er dokumentert. 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.
- Økonomikomiteen. Det er skaffet midler fra Bærum kommune og fra Akershus fylkeskommune.
Skuibakken er et populært turmål og brukes daglig til trim og mosjonstrening. Trappene som brukes som
trimtrappene 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 er i
tillegg til spesielle prosjekter som det søkes om separat.
-

-

PR komiteen. Interessen for bakken har medført flere avisoppslag i Budstikka og Aftenposten.
DVD-samling er utvidet med opptak av to hele Skuirenn, 1981 og 1991 og kan kjøpes.
Foredrag: Det ble holdt foredrag om Skuibakken på Bærum Vest Rotaryklubb 20.mars 2017 ved SBV
leder Morten Heldal Haugerud

-

Bok om Skuibakken; Skuibakken – en kongelig hoppbakke. Ble gitt ut. Lanseringsmøte var 31.10.17
- GeoCatch. For turorientering interesserte: Det ligger en post ved Skuibakken.
- Medlemsinfo
-

-

Medlemsinfo samt invitasjoner til alle arrangementer er lagt ut på nettsiden www.skuibakken.no.
-

Websiden

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 93300 besøk siden den ble opprettet i 2009.
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Eksterne publikasjoner og noen omtaler av Skuibakken i 2017
Skuibakken var omtalt ca. 25 ganger i Budstikka i 2017. Her nevnes noen:
- ”Lyste opp det nye året” Budstikka, 2.1.2017
- "Hugo Persson" nekrolog Budstikka 27.02.2016
- "Frykter fro økogården Ringeriksbanen" Budstikka 27.04.2017
- ”Årsmøte med Geir Ove Berg” Budstikka 28.4.2017
- ”Jubileumsrenn i gammel stil?" Budstikka 24.6.2017
- ”Sommersidene” Budstikka 11.8.2017
- ”Kulturminnetur fra Bråtan til Skuibakken " Budstikka 12.10.2017 og «Hva skjer?» 13.10.2017
- ”Kongebakken får bok" Budstikka 24.10.2017.
- ”Boklansering" «Hva skjer» Budstikka 30.10.2017.
- ”Boken «Skuibakken – en kongelig hoppbakke lanseres 31.10»" Budstikka 31.10.2017.
- ”Stor interesse for bok om Skuibakken" Budstikka 7.11.2017.
- ”Juletretenning i Skuibakken" «hva skjer» Budstikka 1.12.2017 og under «Hva skjer»
- ”Tenner julegranen i Skuibakken" Budstikka 2.12.2017.
- ”Inviterer til nyttårsfeiring" Budstikka 27.12.2016 og under «Hva skjer»
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. 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. 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. med ny bakkerekord på 122 m av Pål Hansen, IL Stålkameratene
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.
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018

www.skuibakken.no

8

ÅRSBERETNING FRA
ØKONOMI-KOMITEEN
FOR 2017
Komiteen har hatt følgende sammensetning:
Per Chr. Olander (kasserer og leder)
Paul Geir Kaasa
Økonomirapport 2017
Skuibakkens Venner hadde ved utgangen av 2017 147
betalende medlemmer. Regnskapet for 2017 er gjort opp
med et overskudd på kr 110 110,02. Overskuddet kommer
i hovedsak fra salget av boka om Skuibakken. Vedlikehold
og drift av bakken er mulig gjennom bidrag fra Akershus
Fylke, Bærum Kommune, medlemskontingent,
grasrotmidler og dugnads arbeide.
Årets regnskap er ført slik at inntekter og utgifter følger kalenderåret når de går ut og inn av konto. Det
innebærer at f.eks. inntekter fra salg av fakler etc. nyttårsaften, bidrag fra Bærum kommune til arrangementet
ikke kommer inn før i regnskapet for 2018, det samme gjelder tilhørende utgifter. Posten arrangementer viser
derfor et noe større avvik enn tidligere siden inntekten nå kommer på regnskapet for 2018. Overføringer på
VIPS føres med nettobeløp inn på konto. VIPS gebyrer til bank er derfor ikke tatt med i regnskapet.
Vi har til gode kr. 72 427,63 fra Akershus Fylke for utført arbeide i 2017.
Bærum kommune bevilget for 2017 kr. 100 000,00. Dette er fordelt med kr. 60 000 til prosjekter, kr. 30 000 til
drift og etter avtale kr. 10 000 til bok prosjektet. Det er fortsatt ett etterslep når det gjelder prosjekter som er
lagt inn med bidrag fra Bærum kommune. Vi regner med å hente inn dette i løpet av 2018. Totalt er det påløpt
inn kostnader på kr. 104 000 i 2017 slik at etterslepet er redusert til kr 75 538,50.
Det er i løpet av 2017 utført et omfattende arbeid i bakken. - Hovedfokus er etter avtale med fylket tiltak i
unnarennet for å hindre utglidning av masser. Det ble startet i 2016, videreført i 2017. Vi kom ikke i gang før
utpå høsten grunnet mannskapsmangel hos entreprenør. Det er tilført betydelig mengder med steinmasser for å
stabilisere unnarennet. Dette er et komplisert og omfattende håndarbeid som ikke ble ferdig. Det gjenstår noe
steinarbeid, påfylling av jordmasser og matter som deretter skal tilsås. Forventes ferdig i 2018. Arbeidet er også
kostnadskrevende og betydelig over budsjett. - Tribuner er høytrykkspylt, grunnet og oljebeiset 2 ganger.
Vi har opprettet en egen Fyrverkerikonto hvor interesserte kan bidra med tilskudd til nyttårsfyrverkeriet. Her
kan interesserte overføre ekstra midler til fyrverkeriet Det kom inn ca. kr. 2000 fra hyggelig givere som setter
pris på dette arrangement. Videre er det kommet inn ca. kr 2500 grasrotmidler.
Boken «Skuibakken-En Kongelig hoppbakke». v/forfatter Hans L. Werp ble lansert 31. oktober ved en vellykket
tilstelning i Skui Grendehus. Boken er gjort mulig gjennom sponsorstøtte fra industri, organisasjoner i
nærmiljøet, Bærum Kommune og Kulturminnefondet. Overskuddet overføres til reserve/sikkerhets kontoen i
2018 hvor gaver, donasjoner og grasrotmidler føres inn.
Skuibakkens Venner har en tilfredsstillende økonomi. I denne sammenheng påpekes at regnskapsmessig
overskudd mye skyldes prosjekter som ikke er avsluttet.
Det søkes om midler til løpende og nye prosjekter i 2018 fra Akershus fylkeskommune og Bærum kommune.
Viser for øvrig til årsregnskapet for 2017
Skui 20.02.18

Per Chr. Olander kasserer

Punkt 3.2

REGNSKAP SKUIBAKKENS VENNER 2017
Inntekter

2017
-29 066,00
-11 913,25
-322 427,63
-60 000,00
-30 000,00
-10 000,00
-190 030,58
-4 667,26

Medlemskontingent
Arrangementer-salg DVD, bøker, fakler
Tilskudd Akerhus fylkeskommune
Tilskudd Bærum kommune prosjekt
Tilskudd Bærum kommune drift
Tilskudd Bærum kommune kultur
Bokprosjekt
Annen innt. Lions Club Rykkinn, Grasrot etc.

Tot Inntekter 2017
Kostnader

-658 104,72

Utgifter bokprosjekt
Utgifter arrangementer
Prosjekt Bærum kommune - utgifter
Prosjekt Akershus fylkeskommune - utgifter
Driftsutgifter
Utgifter årsmøte
Bankgebyrer
Totale kostnader

129 699,05
13 147,00
322 427,63
51 381,86
19 439,59
12 125,00
150,00

548 370,13

Finansinntekter/finanskostnader
Renteinntekter

-375,43

Resultat 2017

-110 110,02

Balanse 2017

31.12.2017

Eiendeler
DNB Bedrift 5083.06.74427
LK Bank Sparekonto 9365.15.10218
Til gode Akershus fylkeskommune
Sum eiendeler
Gjeld
Udisponerte midler Bærum kommune

271 246,34
49 644,29
72 427,63
393 318,26

Note 1

Note 2

Egenkapital 01.01.17
Overskudd 2017
Korrigering
Egenkapital 31.12.17
Gjeld og Egenkapital 31.12.17

-75 538,50
-207 668,24
-110 110,02
-1,50
-317 779,76

317 779,76
393 318,26

Noter:
1. Akershus fylkeskommune Utført arbeid-etterbetales
2. Ikke disponerte midler
Skui 20.02.18
Per Christian Olander (Sign.)
Kasserer

Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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Punkt 4. Forslag til ”Arbeidsprogram for 2018-2019”
Fram til neste årsmøte i 2018 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. Arbeide for rekruttering av yngre medlemmer for å få kontinuitet i driften.

Punkt 5. Budsjett og kontingent
Budsjett: 2018:
Det er ikke laget noe budsjett for 2018 fordi vi ikke vet hvilke midler vi har til disposisjon da søknader er under
behandling og svar derved ikke mottatt.

Fastsettelse av kontingent for 2018
Styret foreslår at kontingenten holdes på dagen nivå kr 200,-

Punkt 6.

Innkomne forslag.

Det er ikke kommet inn forslag.

NY UTVIDET DVD 2018 med klipp fra Skuibakkens historie selges til inntekt for Skuibakken
Nytt opptak: Skuirennet 1955 og flere forbedringer.
NYTT: Vi har nå lagd egne doble DVD’er for Skuirennene: NM 1985 og NM 1991!
Ta kontakt!
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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Utfyllende beretninger fra de enkelte komiteer:
ÅRSBERETNING FRA
Arrangementskomiteen
FOR 2017
Komiteen har hatt følgende sammensetning:
Ordstyrer :
Knut Woxman
Pennefører: Arne Vaaler
Ideskapere : Kåre Smeland
Sidsel Kolberg
Arnfinn Otterstad
Svein Otto Solberg
Tore Berger med flere
GENERELT
Det har i år vært 4 arrangementer i Skuibakken og et som
måtte avlyses i 2017.

Leder og vardebygger Knut Woxman
Foto: Karl Braanaas Budstikka

Skuirennet 9. februar Avlyst pga. snemangel
Vinteren var meget snefattig og det var ikke nok sne å arrangere på planlagt dato. Det ble i først omgang utsatt,
men måtte til slutt avlyses.

KULTURMINNEVANDRING søndag 15. oktober

Kulturminnevandring fra
Bråtan til Skuibakken

Årets kulturminnevandring i regi av
Skuibakkens Venner og Skui Vel ble
som vanlig arrangert i midten av
oktober med Harald Kolstad som
turleder og guide. i fint høstvær.
Turen vist som stiplet rød strek og var på 10 km

Etter frammøte på Skuibakkensletta gikk ferden med
busser til finneskaugården Bråtan nord i Vestmarka. Der
sto bonden Hans Petter Fredriksen klar og fortalte om
familiegården sin, om elgjakta og annet.

Lang-lang rekke fra Bråtan
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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Like ved var vi innom "Potetbråtan", en liten potetåker som hans bestefar brøt opp i Bærumsverkets skog.

Flokken på rundt 80 stykker gikk så videre til Lindeberget. Der hadde Karl Thoresen drevet sin gård også med
servering til turister. Han ble kalt Bustenskjold fordi skikkelsen med lang bart lignet den populære
tegneseriefigur Jens von Bustenskjold, skrevet av Sigurd Lybeck fra Etnedal, i Arbeidermagasinet og nå i avisa
Valdres. En vinterdag i 1941 brant huset hans opp. Det var ikke forsikret. En innsamling ga bidrag til
gjenoppbyggingen, men likevel slet han hardt før han kunne betale tilbake alt han hadde lånt.
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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Neste stopp var leilendingsplassen Burås, også kalt Baronburås etter baron Harald Wedel Jarlsberg (18111897), som eide og drev Bærums Verk. Han var den siste mann bosatt i Norge som hadde rett til å bære en
norsk adelstittel. Vår olympiske slalåmvinner fra 1994 «Burre» Burås har sine familiære røtter på denne
skauplassen.

Turen gikk videre langs den gamle nå nedlagte skiløypa via "Damefallet"
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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Snart var vi på Mikkelsbånn. Denne gamle milebånnen er nå bygget opp til å bli et helt sentralt møte og
hvilested for mange både skiløyper og skiløpere i Vestmarka. Men her er fint på andre årstider også. Stedet er
blitt en studie i tradisjonelt norsk byggeteknikk med buer i laft og stavlaft.

"Grillgutta" Kåre og Kjell var som vanlig klar med grillen og meget velsmakende skaukaffe fra svartkjelene.
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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På vei mot Svartvann kunne en både gå rundt myrhull eller hoppe sprettent over.

Neste stopp var den idylliske Svartvannshytta. Den gamle hytta ble brent opp av tyskerne på jakt etter major
Dæhli, milorgsjefen i Bærum. Det var opprinnelig sportshytta til Hornigårdene.
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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Etter litt rusling langs veien til Økrisetra passerte vi Røverkulåsen med sin 5 bronsealderrøyser, De lå ved
ferdselsvei fra Holsfjorden til Wøyen på den tiden. Hvem som ble begravet der vet vi ikke, men antagelig
høvdinger som da kunne se utover «sitt rike».

Vi fulgte stien som går bratt nedover fra røysene og var vi innom Risfjellkastet med sin flotte utsikt. Hytta
tilhører skiklubben Starkad og ble bygget i årene1902-1903, senere påbygget.
Etter lett nedstigning til Nedre Vad går vi langs gamlestien innunder syddelen av Risfjellet. Denne stien ligger
på en flate/hylle (geologisk: peneplan) som er lagd ved lang tids erosjon og kan vise et tidligere havnivå. Vi
fulgte stien og snart landet vi i Ursdalen.
Så fikk vi Skuibakkens høye stillas i sikte, gikk deretter trappene fra kulen og ned til bilene våre på Sletta. Det
var den niende årlige rusleturen fra Hoppbakken vår.
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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LANSERING AV BOKEN "Skuibakken – en kongelig hoppbakke" 31. oktober.
Det ble «stinn brakke» da boken om Skuibakken ble lansert. Full sal med nærmer 100 tilhørere.
Forfatter Hans L. Werp fortalte om bokprosjektet som han satte
pris på å ha fått som oppdrag fra Skuibakkens Venner. En omfattende
oppgave, men Aftenposten og Budstikka hadde vært til stor hjelp da
de den gang hadde fyldige reparasjoner og fullstendige resultatlister.
At boken har mange bilder er takket være aviser, kontakter og
Skuibakkens Venner som har samlet mye.
Skuibakkens venner takket alle de i Bærums Skiklub som med
utrettelig innsats hadde skapt Skuibakken og bakkens renommé på en
måte som gjorde det verdifullt å ta vare på. Venneforeningen rettet en
takk til bidragsytere og ikke minst de mange sponsorene som hadde
gjort bokprosjektet mulig.
Det skjer også nå spennende ting i Skuibakken, men ved denne boklanseringen er det en historie som skal
fortelles om flotte idrettsprestasjoner, innsats og dramatikk fra da bakken var i drift, ordet ble gitt til forfatter
Hans Werp som fortalte om mange høydepunkter i bakken gjennom nesten 80 år.
Pål Troye ga et innblikk i skihopping internasjonalt sett med mellomeuropeiske øyne hvor østerrikerne
hadde startet med eksperimentering og forskning på utstyr og hoppstil, og da i perioder fikk bedre resultater enn
Norge.
Etter pause med kringle og kaffe ble det fortalt mange morsomme historier fra Skuibakken ved så vel
hopperne selv som fra Bærums Skiklub som alltid presenterte Skuibakken i utmerket og velpreparert stand.
Og det var tidvis kø for å kjøpe boken. Boken kan kjøpes direkte fra Skuibakkens venner, pco@skuibakken.no
eller morten@skuibakken.no (95757236) eller i bokhandelen.
Neste år blir Skuibakken 90 år. Det markeres 11. april 2018 og da blir fokus på «Skuibakkens andre liv» så vel
som historien.

Stor interesse for boken
Skuibakken - en kongelig
hoppbakke.
Hoppere og representanter for
Bærums Skiklub, som drev
Skuibakken, fortalte om
opplevelser i bakken.
Fra v: Tore Berger BSK,
Odd Grette,
Dag Rogstad som i 1984 satte
bakkerekord 117,5m,
Gjert Andersen med mikrofonen,
Carl Erick F. Fuglesang og
Håvard Lillegård BSK.
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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.JULETRETENNING første søndag i advent 3. desember.
Det var god førjulsstemning med Skuibakken i fullt flomlys, gløgg og pepperkaker til de mange fremmøtte og
smågodt til barna. Skui Brass holdt en fin adventkonsert.
SVB leder fortalte om "rikets tilstand" og hvorfor vi feirer advent. Han fortalte også om boken "Skuibakken- en
kongelig hoppbakke" som ble lansert i oktober. Flere benyttet anledningen til å kjøpe boken.
Så ble flomlyset slukket og etter noen spennende sekunder tente et nytt stort juletre opp på kulen og lyste opp
høyt oppe i mørket med over 1000 LED pærer, mens Skui Brass som vanlig avsluttet med «Du grønne glitrende
tre» og Deilig er jorden. Advent og julestemningen var skapt.
Nok en gang takk til Skui Brass som var med å skapte julestemning med kjente julesanger denne fine
førjulskvelden

Skui Brass skapte god førjulsstemning med
bakken i fullt flomlys - og så ble juletreet tent
høyt oppe i mørket.

Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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NYTTÅRSFEIRING I SKUIBAKKEN 31.desember 2017. ”Et sted med sjel”
Nyttårsarrangementet 2017 med nok en publikumsrekord.
Det ble både publikumsrekord og fyrverkeri i toppklasse da Skuibakkens Venner (SBV) nok en gang hadde
invitert til nyttårsfeiring i Skuibakken. Det er tydelig at arrangementet etter hvert får stadig mer tak på
publikum i store deler av Bærum. Ikke minst barna
synes det er artig med raketter, fakler, bål og litt
snøballkasting på årets siste dag.
Det var stille før stormen før publikumsinnrykket satte
inn, men plutselig svingte den første bilen inn på
parkeringsplassen. Og mange andre fulgte etter. Salget
av fakler på sletta gikk greit unna. Og en lang rekke av
barn og voksne, hver med sin fakkel, bølget snart
oppover trappen med totatl 393 trinn ved siden av
unnarennet mens kjente hoppmarsjer tonte ut over
høyttaleranlegget, og det store varde bålet ble tent på
hoppkulen. Et stemningsfullt syn i den mørke
nyttårskvelden.

Nyttårsfeiring i Skuibakken.
Fakkeltog opp til vardebål og samling ved hoppet.
Foto Odd Tore Saugerud
Skui Brass var klar på Kongetribunen og da de fleste
var kommet opp holdt de en vakker og variert
julekonsert godt introdusert av speaker og
konferansier Knut Woxman som holdt full kontroll
fra hoppkanten.

Spente barn med fakler

Lederen i SBV Morten Heldal Haugerud ønsket
velkommen der publikum hadde samlet seg på veien
under hoppet i det som i mange år var en av landets
største hoppbakker og fortalte om
restaureringsarbeidene som pågår, nå særlig i
unnarennet.
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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Han introduserte kveldens
hovedtaler: Bjørn Frodahl, leder
av Asker og Bærum Historielag.
Han startet med å spørre hvor
mange av barna som hadde
hoppet – det var det ikke så
mange som ville innrømme selv
om «alle har hoppet på en liten
haug i bakken. Skuibakkens
venner og Historielaget jobbet på
mange måte med det samme. - å
formidle historien fremholdt han
og sparte ikke på superlativene for
å karakterisere det som har vært
gjort etter at bakken ble fredet
som kulturminne i 2009 og
Skuibakkens Venner overtok
eierskapet.
Bjørn Frodahls tale er gjengitt i
sin helhet nedenfor.

Fyrverkeri, som på grunn av lavt
skydekke var flyttet ned på sletta
denne gang, var siste post på
programmet. Og hvilket
fyrverkeri! Etter at den siste
raketten var fyrt opp, var
publikum klar for å markere
slutten på det gamle og
overgangen til det nye år.
Drøyt 500 mennesker hadde
funnet veien til Skuibakken.
Rekord!

Med takk til alle fremmøtte og medhjelpere for å få til et flott Nyttårsarrangement ønskers dere alle
Et GODT NYTT ÅR!

Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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Nyttårstale Skuibakken 31.12.2017 – Bjørn Frodahl, leder Asker og Bærum Historielag

Bjørn Frodahl, leder av Asker og Bærum Historielag berømmet Skuibakkens Venner for å ta vare på bakken
på en forbilledlig måte og fortelle en historien. Ikke for sin egen skyld men for å overlevere anlegget og alt
det som skjedde her til dere som er yngre. Det har med både identitet og hvor vi kommer fra å gjøre.
Bjørn Frodahls tale gjengitt etter manus:
Kjære venner av Skuibakken.
Jeg må starte med et spørsmål: Hvem av dere unge hopper på ski? Langrenn? Slalåm?
For en som burde være medlem av Kulhoppernes Landsforbund (Viggo Sandvik) med en personlig rekord på
ca. 15 meter fra store Tjernslibakken på Sollihøgda på slalåmski med kryssreimer en gang på 50-tallet, er det en
svimlende opplevelse å stå her oppe. Det var vel omtrent på den tid rekorden i denne bakken lød på 85 – 86
meter. Mine slalåmski var kjøpt av Borghild Niskinn og som dere sikkert forstår var det Kirkerudbakken som
var min bakke i den perioden. En Kirkerudbakke uten lift som medførte en klatring på 20 minutter mellom hver
tur. Fin trening det også.
Jeg representerer Asker og Bærum Historielag og vår hovedmålsetning er å
verne om kulturminnene i de to kommunene og spre kunnskap om områdets
fortid. Vi er altså en: opptatt av å verne om kulturminner og to: formidling
av hva som har skjedd i bygdene våre både i fjern og ikke minst i nær fortid.
For å ta det siste først; vi samler inn lokalhistorie – alt det som har opptatt
folk flest – alt fra de små historier og overleveringer til de mer konkrete og
forskningsbaserte fakta.
Det mest synlige resultatet av dette arbeidet er årbøkene vår – som her
2017-utgaven med Skuibakken på forsiden.
Vern av kulturminner er altså det andre vi jobber med. Alt fra støtte til
verne- og fredningssaker til konkrete objekter som eksempelvis den
nyrestaurerte Vøiensmia i Asker, vedlikeholdet av Ulvegrava rett her oppe
på Isi og Pilgrimsleden fra Lysaker til Langebru på Krokskogen.
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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Tilbake til Skuibakken.
Det vi opplever her i og med Skuibakken er det samme – her ivaretas et kulturminne, det er restaurert, det er
fredet og her formidles kunnskapen om hva som skjedde her.
Stopp litt. Er sport kultur? Dere har selvsagt hørt spørsmålet. La oss imidlertid slå fast – sport er kultur og da
må historiske anlegg hvor denne sporten ble utført pr. definisjon være et kulturminne. Enig?
Riksantikvarens skriver i sitt fredningstilsagn:
«Formålet med fredningen er å bevare Skuibakken som en idrettshistorisk viktig eksempel på utviklingen av
våre nasjonalidretter gjennom å sikre bevaringen av et komplett anlegg for slik virksomhet.»
Skuibakken – ja, hele dette anlegget som om få timer går inn i sitt 90. år er både et minne om en idrettskultur og
idrettshistorie.
Alt dette kan vi takke Skuibakkens Venner for. I de siste 10-årene har en gruppe entusiastisk, energiske,
kreative personer lykkes i denne historiske fredningen. Og mer enn det – anlegget er restaurert på en
forbilledlig måte og historiene rundt aktivitetene er behørig skriftlig dokumentert. Budstikka, Historielaget har
skrevet om bakken i flere årbøker og nå senest årets spennende bok utgitt av Skuibakkens Venner.
Her er det mannsminnehistorikk. Det er oversikter over renn,
vinnere, bakkerekorder, vær og vind og ikke minst publikum.
Tenk 30 000 tilskuere i 1950 med kronprins og Bærums – så langt
– siste AP-ordfører, første TV-overførte hopprenn, Lohre som
satte bakkerekord men brakk begge bena, flere besøk av
kongefamilien. Ja, historiene fortsetter; køene fra Kolsås stasjon
og Meieriet, ungdommene som solgte appelsiner og saft langs
veien til bakken, varmeflasker som inneholdt mye sterkere saker
enn saft, osv. osv.
Ja, Skuibakken har betydd mye for mange og Skuibakkens
Venner skal ha all ære av å ha sikret anlegget og dets historie for
ettertiden.
Men hvorfor er det viktig at alt dette blir bevart?
I Historielaget sier vi «vi bevarer fortiden for fremtiden». I
praksis er det nøyaktige det samme dere i Skuibakkens Venner
gjør.
Vi tar – med andre ord – ikke vare på ting, historier - i dette
tilfelle et anlegg - for vår egen skyld.
Vi gjør det for dere yngre, dere unge slik at dere skal se hvordan
det var før, hva far og mor, bestemor og bestefar og generasjonene
før dem hadde det. Det er viktig og lærerikt for alle selv om noen kanskje ikke ser det med det samme.
Det er et viktig moment til: Historie har noe med identitet å gjøre. Det gir oss holdepunkter for hvor vi
kommer fra og hva vi gjorde. Eksempel norskamerikanerne som kommer i flokk og følge for å oppsøke stedene
i Norge hvor deres forfedre kom fra. De jakter sin identitet.
Et anlegg som Skuibakken har også med identitet å gjøre, det medvirket og fortsetter å medvirke til å sette
Skui, Vestre Bærum og Bærum for den saks skyld på kartet som stedet med landets, ja en av verdens største og
mest spennende hoppbakke.
Derfor er historie viktig for oss alle og ikke minst for dere som overtar etter oss. Derfor er det viktig at vi
engasjerer oss - ikke bare de godt modne - som utgjør interessegrupper som Skuibakkens Venner og
Historielaget for den saks skyld.
Mitt nyttårsønske er derfor at alle fortsetter å bidra til å bevare fortiden for ettertiden.
I vår urolige og stadig mer omskiftelige verden er nettopp røtter og identitet viktig.
Jeg ønsker dere alle en riktig hyggelig nyttårsaften og en god inngang i det nye året.

GODT NYTT ÅR!
Bjørn Frodahl
leder Asker og Bærum historielag
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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Så var det tid for alle barns høydepunkt: Fyrverkeri!

Fyrverkeriet fra Skuibakken sletta – du ser rett inn i det -

Skuibakkens Venner ønsker alle Et Godt
Nytt År.
- Vi takker:’
 Bærum kommune for arrangementsstøtte og
 SVEA for hyggelig bidrag til flott fyrverkeri.
www.sveafireworks.no
Takk til alle som deltok i forberedelsene og hjulpet til
under arrangementet.

Velkommen til Skuibakken kulturarena Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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ÅRSBERETNING FRA
VEDLIKEHOLDS- og DUGNADS KOMITEEN
FOR 2016
Ole Kristoffersen og Per Håkon Nervold (co-ledere) Morten Heldal Haugerud (nestleder), Knut Woxman,
Sverre Tverli, Kåre Smeland, Widar Tandberg Arne Vaaler, Harald Kolstad, Tor Samuelsen, Alf Skovli, Per.
Chr. Olander, Sidsel Kolberg, mfl
I 2017 var viktigste restaurerings og vedlikeholdsoppgaver
- Vask, oljeimpregnering og oljebeising av pressetribune, rekkverk og trapper trengte sårt til utvendig
vedlikehold. Det var flere tiår siden sist.
- Erosjonsikring av unnarenn.
- Vannbord/gesimsbeslag på tak av dommerhusets gamle del.
- Undersøke tilstand på nødlys og mulig reparasjon.
På grunn av skade ved erosjonen i unnarennet som medfører at stein ruller ned unnarennet samt utglidning pga
frostsprengning var erosjonsikring og jevne ut unnarennet, også i 2017 prioritert oppgave.
For alle arbeidene er det foretatt flere befaringer.
De bygningsmessige arbeidene er alle igangsatt etter konsultasjon og godkjenning av Akershus fylkeskommune
v/ Edvard Undall.
Videre restaurering planlegges i 2018 Det er fortsatt en del arbeid som gjenstår før restaureringen er kommet
opp på et nivå som tilsier normalt vedlikehold.
Skuibakken er likevel 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.
Riksantikvaren setter ved fredningen av hoppbakken krav om å beholde eksisterende elementer så godt det lar
seg gjøre og støtter utbedringsarbeidene som holder anlegget vedlike og i funksjonell og sikker stand. 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.
Konge og pressetribuner. Vask og maling utvendig av Konge- og pressetribune med rekkverk.

Konge og pressetribuner utvendig med bærendekonstruksjon,
rekkverk på tilførselstrapper og gangveier ble vasket, oljet og
gitt 2 strøk oljedekkbeis i original farge. Metallplater på
Kongetribunens front og østside ble malt med i rød
originalfarge.
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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Unnarenn og erosjonsikring
Arbeidet med å stoppe og utbedre erosjonsskader i unnarennet var største oppgave i 2017. Den valgte metoden
for å frakte stein og jord opp i ovarennet skulle utprøves på forsommeren, men ble utsatt til ettersommeren da
bestilt wire med tilstrekkelig lengde, 150 m, ble forsinket.

Prinsippet som ble brukt var å laste stein og jord i storsekk 1/2 til 2/3 full, som så ble løftet opp på slodd festet
til en lang wire som via en kastblokk, festet i fjell oppe i unnarennet, ble trukket opp i unnarennet av en traktor
som kjørte bortover sletta. Metoden fungerte utmerket. Testingen ble gjort i samarbeid med fagfolk som skulle
gjøre arbeidet slik at alle var kjent med metoden.

Arbeidet kom i gang sent i oktober. Det trengtes større mengder stein enn det som var bestilt, slik at det måtte
bestilles stein i flere omganger.
Arbeidet var tidkrevende da tømmingen av storsekkene med stein måtte gjøres med hånd i det bratte
unnarennet. Steinene ble håndlagt oppå geonett og mot autofenderne slik at massene ikke kan skli eller trille
nedover.

Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018

www.skuibakken.no

27

Over steinassen ble lagt pukk. Arbeidet fortsatte til frosten kom. Det gjenstår noe stein som må trekkes opp i
2018. Det skal etterpå dekkes med sikkerhets nett som dekkes med jord og det legges på kokosmatte og nytt
sikkerhetsnett. Det hele tilsås.
Unnarennet vil da ha fått tilbake sin profil og blir grønt igjen og arbeidet vil ikke synes.

Geonett som blir hengt opp i fjell og boltet i
bakken sikrer, sammen med autofendre
opphengt med kjetting til fjell, at de tilførte
maserne holder seg på plass.
For å få råd og hjelp ble ekspertise på sikring av bratt terreng, Geosyntia AS kontaktet. Representanten var selv
tidligere skihopper og hadde forståelse for erosjonsproblemene i Skuibakken.
Problemene skyldes at varme fra fjell medfører hyppig smelting og tining om vinteren. Det ble derfor anbefalt å
benytte stålfendre forankret i fjell for å holde på massene, både gamle og ikke minst nye masser. Denne måten å
sikre masser på er tidligere brukt i Skuibakken.
I 2016 ble det i alle groper er lagt geonett som forankres i fjell. Nedenfor gropene ble gravd ned
stålbjelker/fendere som også er forankret til fjell. Det fylt på steinmasser i gradasjon 4-60 mm. Over dette skal i
2018 legges nytt geonett, jord og kokosnett for å holde på jordmassene til nytt gress har satt seg godt. Den nye
massen vil være mer drenerende og ikke inneholde store stein som kan komme opp ved frostsprengning. Et par
større erosjonshull ved søndre vant, under trappene, er sikret med stålfendere og fylt igjen.
Når det er fylt på jord som gror til vil arbeidene ikke synes og bakken fremstår som tidligopprinnelig med et
jevnt unnarenn.
Vi håper derved ikke bare å stoppe erosjonsproblemet, men også forhindre at store steiner ruller ned i
overgangen.
Alt grunnarbeidet med å sikre stålfendere og geonett til fjell er utført i 2016. Påfylling av steinmasser har pågått
i 2017 og toppsikring med geonett og jord samt kokosnett før det har grodd til vil bli utført i 2018.
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Øverst: Det er håndarbeid å legge ut stein og pukk i unnarennet, etter at det er trukket opp..
Nederst: Vinteren er i anmarsj og halvparten av det oppfylte område er dekket av sne.
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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El anlegg
Flomlyset har et nødlys anlegg som går på 24V batteri og automatisk slås på om strømmen går. Dette har blitt
sjekket, men fungerte ikke. Det undersøkes hvordan dette det kan utbedres og bli operativt.

Dommerhuset.
Det manglet sinkbeslag på vannbord og takgesimser på det flate taket etter at det hadde fått ny papp. Dette er
blitt utført i 2018 slik at Dommerhuset nå bør være bedre sikret mot vanninntrenging.

Dommerhuset. Vannbord og takgesimser er igjen dekket av godt tilpassede sinkbeslag. Totalt sett har taket
nå fått ny takpapp, vasket og malt og alle vinduer er gått over og enten skiftet eller restaurert.
2017 var derved igjen et aktivt år for vedlikeholdskomitéen med flere større og varierte oppgaver. Alle
arbeidene må utføres i den varme årstiden og flere arbeider som stod på planen er utsatt til 2018, da arbeidet
med erosjonsikring viste seg mer tidkrevende enn antatt. Faglig hjelp er ofte ikke tilgjengelig når det er
planlagt.

Dugnader gjennomført i 2017
Flere dugnader med: - Kvisting og felling av trær, - opprydding og bortkjøring, - malerarbeid, - lage bord til
rasteplass, - legge ut jord ved kulen og infoskiltet med benk, - reparere trinn i preppetrapper i ovarenn, - måke
trapper, - dugnader i forbindelse med arrangementer, - diverse ettersyn, befaringer og mindre
vedlikeholdsarbeider. Skaffe materialer wire, kasteblokk, kjettingløkker med justerbare låsekoblinger og sjakler
for å trekke slodd med masser i storsekk opp i unnarennet.
Det er gjort et betydelig arbeid ved dugnadsinnsats med mange deltagere (Ref. årsmeldingen foran).
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Stålfendere hentet for erosjonsikring i unnarennet

Jord lagt ut, jevnet ut og tilsådd på kulen.

Arbeid med rastebord av stedegne stokker.

Det ble raskt meget frodig gress.

Over: Rydding av kvist og svartelistet gullris
som står i fare får å fortrenge tidligere
blomstereng på kulen.

Til venstre: Vasking av rekkverk ved trapper og
gangveier til Konge- og pressetribuner før oljeimpregnering og oljebeising med riktig farge.
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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Rasteplassbord av stedegen gran som har stått ved Kongetribunen er klart til montering.

Nytt men større, lettere og demonterbart juletrelys 10 m høyt med 1000 LED pærer, er håndterbart manuelt.

Flere trappetrinn som hadde løsnet i tilløp, er reparert. Kvisting og rydding er en viktig dugnadsoppgave

Impregnerte
tømmerstokker
lagt ut og festet
til grunnen for å
hindre bilkjøring
onn på
grøntområde og
på sletta eller i
overgangen

VEL MØTT TIL NYE DUGNADER I 2018
Skuibakkens
Venners
Årbok 2017, årsmøte
2018
Reparasjon
av preppetrapper
i ovarennet
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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!
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NYE OPPGAVER 2018
o Unnarennet: Ferdigstille erosjonsikring ved å fylle på gradert
stein geonett og jord slik at erosjonsikringen dekkes og bakken
får 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 et tredje strøk med oljedekkbeis.
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. Aktuelt for å minne om tidligere glansdager i
Skuibakken.
o Hoppteknisk utstyr: Se også neste side
o Sporsetter.

Sporsetter
overtatt fra
Marikollen

Trykkeritjenesten til årboken er levert av:
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o Restaurere hoppteknisk utstyr, deriblant:
o Prepareringsutstyr. Arbeid videre med restaurering av prepareringsrulle, vinsj mv.

o Lengdeanvisningskasser med lengdesiffere og
roterende arrangement.
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o

Restaurere og skaffe startbomsystem.
Vanger for sporsetter for å lage spor i ovarennet
Skifte 5 gulvbord i Kongtribunen som er råtne.
Montere skjerming for å beskutte Kongetribunens
åpninger mot regn og sne.
Poeng-anviserkasser med tallplater på roterende
hjul under dommerhuset. Gjennomgang og skaffe
manglende utstyr. Bygge opp fundamenter der de
stod.
Skilt A-E for dommerluker utvendig.
Montere manglende skilthylser for
lengdeanvisning i søndre og nordre måletrapp.
Restaurere/lage manglende meterskilt i unnarennet
stil- og lengdeanvisningsutstyr,
kommunikasjonsutstyr og signalanlegg mv.
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 Kongetribunen. Dette var
ifølge Riksantikvaren ikke historisk korrekt, det
skulle vært brukt galvaniserte sinusprofilstålplater
som tidligere. Dette beklages. Men slike plater lages ikke lenger og det har så langt ikke lykkes å få tak i.
Det er søkt om at dette utestår til plater ev forefinnes.
Historiske ”blåskilt” som viser Skuibakken som kulturminne. Mulig plassering ved foten av bakken og
ved hoppkanten. Skiltene kan også kombineres med informasjonstavlene om Skuibakken.
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..
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. Det er utarbeidet
økonomiske kalkyler for de ulike planlagte arbeidene.
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.
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.
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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ÅRSBERETNING FRA
HISTORIEKOMITEEN
FOR 2017

Harald Kolstad (leder)
Alfred Andersen
Sidsel Kolberg

Arne Vaaler
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 materiellet som er overlevert og som vi har fått del i fra:
Fam. Tore Chr Fossen, Odd A Brevik, Arne Larsen, Odd Hammernes, fam. Asbjørn Osnes og Carl Erick
Fuglesang, med flere.
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 enda mye.
Skuibakken blir bok:
I 2016 er det arbeidet med å bistå forfatter Hans L. Werp i hans arbeid med den kommende Skuibakkenboken
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, program 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, 2. mars 2017

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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I anledning 90 års jubileet: Klippet fra boken «Skuibakken - en kongelig hoppbakke» av Hans L Werp.
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13 åring tegnet plakaten til Skuirennet 1973.
Det var tradisjon for å tegne en ny plakat
til Skuirennet hvert år. Gjennom tidene har
plakaten har vært lagd av flere kjente
tegnere.
I 1973 utlyste Bærums Skiklub
tegnekonkurranse på Skui Skole, 6.klasse,
for plakaten til årets Skuirenn.
Etter vurdering av flere innsendte forslag
var det 6. klassingen Bjørn Erik Sæther
som vant, 13. år gammel.
Bjørn Erik forteller:
"Jeg møtte opp på
Skuirennet og ble
introdusert over
høyttaler anlegget og
måtte komme opp på
Kongetribunen. Der
fikk jeg premie av
kong Olav, en BSK
gravert krystallvase.
Jeg fikk også plass på
tribunen under hele
rennet og det var stor
stas. Det å få hilse på
kongen var det
mange som var
opptatt av, meg selv
inkludert, og det var
nok ikke mange som
fikk den muligheten
på den tiden".
Han husker at kongen
var interessert og i
godt humør med sin
karakteristiske latter.
Bjørn Erik bukket så
dypt at han forsvant
bak rekkverket, så
han ble ikke med på
fotoet moren tok fra
utsiden.
I tillegg fikk også
medelevene:
Elisabeth Windenes,
Lars Eivind
Christensen og Anne
Løvstad være med å
hilse på kongen.
Skuibakkens Venners Årbok 2017, årsmøte 2018
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Skuibakken på 1950 tallet slik bakken var med et lite fartsstillas etter 2. ombygning til NM1950.
frem til 3. ombygning 1963. På bildet er slalåmgruppen i Bærums Skiklub i gang med tråkking.
Faksimile fra: Seks binds verket: "Norske Skihoppere" – kapittel:"Asker og Bærum Skikrets" s.692
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Ny bok 2017
Skuibakken - en kongelig hoppbakke
Skuibakken var i flere generasjoner helt sentral i
Bærums Skiklub etter at Solbergbakken var blitt
for liten.
Etter Holmenkollen var Skuibakken en av
Norges mest kjente hoppbakker og har en
spennende historie siden den ble innviet 13.
mars 1928 som en av landets største og den
gang desidert bratteste hoppbakker.
Den er internasjonalt anerkjent og har vært
verdens største. I 2009 ble Skuibakken fredet av
Riksantikvaren som sikrer at bakken, ved
Skuibakkens Venner, blir restaurert og tatt vare
på. Samtidig som det ikke til hinder for at
bakken fortsatt kan brukes og også hoppes i
(showrenn). Skuibakkens Venner overtok
anlegget fra Bærums Skiklub i 2009.
Boken, utgitt av Skuibakkens Venner, er på ca.
200 sider og omhandler bakkens snart 90 årige
historie.
Den forteller om bakkens liv fra 1928 og frem til i dag.
Du finner stoff om våre hoppere opp gjennom tidene, livet rundt og i bakken og ildsjeler som
skapte og drev bakken og som har vært sentrale i bakkens historie.
Her beskrives store idrettsprestasjoner, spektakulære hopp og dramatikk krydret med artige
episoder, humor og anekdoter.
Boken er rikholdig illustrert med foto, resultatlister og mye annet.

Pris: kr 350,- (+ ev porto) fra Skuibakkens Venner eller bokhandlene.
Overskuddet går til arbeidet med å holde Skuibakken i hevd
Kontakt:
pco@skuibakken.no
arne@skuibakken.no
gerd.pege@gmail.com
morten@skuibakken.no

Mob 90 78 04 64
Mob 90 57 81 63
Mob 90 16 02 20
Mob 95 75 72 36

Gamle Rykkinnvei 32, 1349 Rykkinn
Brenneveien 84, 1339 Vøyenenga
Vøyenengtunet 16, 1339 Vøyenenga
Horniveien 67, 1339 Vøyenenga

VIPPS: 15362 Skuibakkens Venner
Konto: 5083.06.74427 Skuibakkens Venner
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.

Skuibakkens historie er fortalt i større
illustrert artikkel i
Asker og Bærum Historielags Årbok
Skrift Nr. 57 – 2017
Boken fås bl.a. kjøpt i Høvik bokhandel som har
spesialisert seg på historiske bøker.
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Skuibakken i 1928
Bakken ble bygget på dugnad med håndkraft ,
hsag og øøks, hakke, spett og spade.
Den gang hadde en ikke lørdagsfri og maskiner
var for dyrt - om de fantes og kunne brukes i slikt
brattheng..
Bærumssamlingen – Bærum bibliotek
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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 Næs i Skuibakken NM 1968 med Kong Olav V
og nyforlovede Kronprins Harald med Sonja til stede

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

Halvor deltok og hoppet godt i Skuibakken 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 Skuibakken
og Holmenkollen 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.
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 sønnen Bjarne Næs. Femmilsbygda ble dermed også
en hoppbygd. I dag 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,-
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Kjøp boken og støtt Skuibakken Bestilles: morten@skuibakken.no 95757236

Forfatter Hans L. Werp

Erling Kroken i Skui’n 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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NORWEGIAN SKIJUMPS
Fotobok av Espen Tvedt

Odnesbakken i Søndre
Skuibakken settgjennom furutrærne på Svartoråsen i 2013 fremstår
Land var nedgrodd i 2013
med restaurert ovarenn.
og er nå borte
Boken har svart-hvitt foto av fartstillaset til 54 hoppbakker flest på Østlandet.
Espen Tveit skriver: "Med Kulturdepartementets liste over idrettsanlegg med 900
hoppbakker reiste jeg omkring årene 2013-14. Bare 200 av de har fortsatt stillas. De gamle
hoppbakkene var mye brattere enn de nye. Det var alltid en glede å komme til en
hoppbakke hvor det var trapper i unnarennet – mange steder var de borte. Når noen på den
tiden spurte hvordan jeg hadde det svarte jeg at mitt liv var veldig opp og ned.
Det var vemodig å se alle hoppbakkene ute av sin tid. Flere jeg fotograferte er nå revet."

Boken fås hos Skuibakkens Venner - Pris kr. 400,Kjøp boken og støtt Skuibakken
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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 2017 som er beskrevet i årsberetning.
Årsmøtet 2017 blir avholdt 11. april og medlemskontingenten foreslås 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 93.500 besøkt vår hjemmeside www.skuibakken.no. Det ble også stilt
midler til disposisjon for restaureringsarbeider i 2017 gjennom Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og
Riksantikvaren. Det er søkt midler for 2018.
Styrets forslag til arbeidsprogram for 2018, og mer utfyllende informasjon, finner du i årsberetningen for 2017.
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:

Skuibakkens Venner
Postboks 61
1314 Vøyenenga
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Skuibakken innvies etter tredje store ombygging 24. mars 1963. Vinner ble Toralf Engan, Leik, mens
John C. Balfanz, USA, satte ny bakkerekord med 95 m. Det var 12000 tilskuere.
Foto: K Harstad
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