Skuibakkens
Venner
Årbok Skuibakken 2018
Hva skjedde?
MED INVITASJON

Tirsdag 26. mars 2019- Skui Grendehus, Salen
Kl 19.00

Åpent årsmøte.
- Foredrag:
THOR GOTAAS"Før og etter
WIRKOLA”
--Norsk hoppsport
fra 1940 til 1990

|

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

PROGRAM
ÅRSMØTE tirsdag 26. mars 2019 Skui Grendehus.
 kl 19:00 Årsmøte 2019 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.

 Foredrag

Thor Gotaas
"Før og etter Wirkola"
Norsk hoppsport fra 1949 - 1990"
Thor Gotaas, født i 1965, er fra Brumunddal. Han er
folkeminnegransker, forfatter og foredragsholder.
Han har skrevet 28 bøker, deriblant "Femmila" (2013),
"Birken" (2015), "Mitt liv som middels langrennsløper"
2016), og ikke minst:
"Før og etter Wirkola" (2017).
Denne boka handler om skihopping i Norge fra 1940 fram
til 1990 før den moderne V-stilen.
Her er i tillegg til Bjørn Wirkola hoppere som Toralf
Engan, Torgeir Brandtzæg. Roger Ruud, Per Bergerud og mange andre del av hopphistorien.
Gotaas beskriver tiden på en levende måte med mange anekdoter. Han har blikk for ikke bare
prestasjonene, men også skihoppingens sjel.

 Spørsmål fra publikum
 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
Forside: Bilde bokomslag Peter Stoltze
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Styrets beretning
3.1 ÅRSBERETNING SKUIBAKKENS VENNER 2018
STYRETS SAMMENSETNING
2018-2019

Etter årsmøtet 11. april 2018 har det vært følgende
tillitsvalgte:

Styre og tillitsvalgte 2018-2019
- 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 A. Tandberg
Ole Kristoffersen
Kåre Smeland

- 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
970 71 054
913 17 328

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
olekri45@gmail.com
kaa-sme@online.no

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 fem personer)
- Tore Berger
Skuibakken arrangement
- 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
Avløsning:

Vi takker Odd Hammernes for 10 år i rådet!

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
- 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
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Styrets beretning 2018
Styre- og komitémøter, dugnader og arrangementer
Ni styremøter har vært avholdt. I tillegg har de enkelte komiteer hatt egne arbeidsmøter.
604 dugnadstimer har vært utført på 27 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. 25 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 årsmøte var 7. mai 2008 hvor hopperen og kombinertløperen Arne Larsen fortalte om
Skuibakken. Skuibakken ble fredet av Riksantikvaren 24.februar 2009.
På årsmøtet 6. mai 2009. fortalte hopperen Odd Hammernes om sine opplevelser i bakken.
2. desember 2009 overtok Skuibakkens Venner eierskapet til Skuibakken fra Bærums Skiklub og inngikk
bruksrettsavtale til grunnen med Bærum kommune.
På årsmøtet 24.3.2010 fortalte Per Jorsett om «Norske skibragder fra 1924-1940.»
På årsmøtet 23. mars 2011 var det besøk av direktør for Skimuseet Karin Berg som foredro over ”Hopp jenter
Hopp” og ”Foret i Kongens jakke”.
På årsmøtet 19. april 2012 fortalte Ole Gunnar Fidjestøl om «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 markedssjef 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”
90 Års jubileumsutstilling 11. april 2018: Heldagsutstilling, besøk av Skui Skoles elever samt publikum.
På 90 års Jubileums og årsmøtet 2018:
- Jubileumshilsen fra Bærum kommune v/Svein Finnanger, tjenesteleder Natur og Idrett
- Kulturminnefondet v/Einar Engen overrakte "Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid."
- Tidl. skihopper Øyvind Berg holdt foredrag "Overgang fra klassisk til moderne hoppteknikk. Norsk hoppsport
gjennom 90 år."
Det har i 2018 vært god aktivitet i alle komiteer, som beskrevet i oppsummering og egne rapporter.
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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- Arrangementskomiteen.
Skuibakken kan fortsatt benyttes til hopprenn (for eksempel type showrenn)
I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling av fredningen av Skuibakken har det blitt dokumentert
at Skuibakkens profil og manglende FIS-sertifikat ikke er til hinder for å avholde hopprenn. Det er blitt
spesifisert de krav som stilles og som i alt vesentlig går på sikkerhet. Når bakken er ferdig restaurert vil disse
krav i all hovedsak være imøtekommet.
Dette ble også bekreftet av sporsetter Jon Servold (VM2011 i Holmenkollen) som har hoppet i Skuibakken og
som i 2011 var på to befaringer i Skuibakken.
Vi merker en økt interesse for å få til et showrenn og veteranrenn i Skuibakken fra hoppmiljøer. De sier
«Skuibakken er morsom å hoppe i». Flere av de som var med å arrangere i Skuibakken har tatt kontakt og er
med i det videre arbeidet.
Skuirennet 1. mars 2018 – for barn – Meget god deltagelse
For syvende gang ble det arrangert Skuirenn på småhopp, av
forskjellig størrelse i overgangen for barn i aldersgruppen 5-14 år.
Det var skikkelig snøvinter og 35 barn deltok. Alle fikk prøve
hoppski velvillig utlånt fra IL Jardar, Fossum IL og Lommedalen
IL. Alle fikk hoppmedalje om halsen.
Jubileumsfeiring Skuibakken 90 år 11. april 2018
Hopphistorisk utstilling om Skuibakken var montert i salen i Skui Grendehus. Dagen ble innledet med besøk av
Skui Skole i fire puljer til Skuibakken hopphistorisk utstilling med bilder ski og utstyr. Det ble vist video og
fortalt om Skuibakkens historie ved "lærere" for en dag: Arne Vaaler og Harald Kolstad og Morten Heldal
Haugerud. Elvene syntes det var kjempegøy. Utstillingen ble åpnet for allmenheten på ettermiddagen
Årsmøtet Skuibakkens Venner 90 år 11. april 2018
- Etter årsmøtet var det foredrag «10.år med Skuibakkens Venner» ved leder
Morten Heldal Haugerud.
- Kulturminnefondet v/ Einar Engen kom overaskende på møtet og overrakte
Skuibakkens Venner «Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid».
- Jubileumshilsen fra Bærum kommune v/ Svein Finnanger som så tilbake på
da bevaringsarbeidet begynte og slik bakken nå fremstår. Her er utført
«forbilledlig restaureringsarbeid», uttrykte han.
- Jubileumsforedrag: «Overgang fra klassisk til moderne hoppstil
Opplevelser i Skuibakken og bakkens rolle i hoppsportens utvikling. v/Øyvind
Berg
Meget interessent foredrag som ga godt inntrykk av utviklingen i sporten og
bruk av både vitenskap og prøving og feiling for å finne nytt utstyr og nye
metoder som gjør at en kan hoppe både lengere og tryggere.
Kulturminnevandring søndag 14. oktober. ”Fra Franskleiv til
Skuibakken”
I samarbeid med Skui vel ble arrangert den 10. kulturhistoriske vandring fra Skuibakken. Med Harald Kolstad
som turleder gikk årets tur med buss til Franskleiv så videre til Haugsvollen, Rolighølet, Ståvivollen,
Langåshytta hvor det var rast med skaukaffe og varm grill. Derfra videre ned Peters Klev, Skosliteren, Ursdalen
og så tilbake til Skuibakken. En interessent og godt besøkt tur med ca. 60 deltagere.

Juletretenning 2. desember.
Første søndag i advent 2. desember var bakken i fullt
flomlys. Da det er blitt mange kommersielle tilbud den
dagen har deltagelsen sunket de siste årene og vi valgte å
holde en enkel tenning av årets juletre. Med sine 1000
LED lys synes treet på kulen godt og vi får mange
hyggelig tilbakemeldinger om lyset høyt opp i mørket.
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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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 nærmere 600 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. Tidligere
rennleder Tore Berger holdt nyttårstale. «Skautrollet i Svartoråsen»
hadde meldt sin ankomst til skrekkblandet fryd og nysgjerrighet blant
barna. Arrangementet er det eneste fellesarrangement med fyrverkeri
Vardebål og juletre i Skuibakken
i Bærum nyttårsaften. Det store fyrverkeriet ble støttet av SVEA, og
ble sendt opp fra sletta pga. det noe disige været mot normalt fra toppen av stillaset.

- Vedlikeholds- og dugnadskomiteen.
Aktiviteter i bakken er avhengige av at bakken er i god stand.
Hovedoppgavene har i 2018 vært
- Konge og Pressetribune: påført et tredje strøk oljedekkbeis.
- Erosjonsikringen av unnarennet er ferdigstilt med påføring av
stein, pukk og jord, sikret med geonett. Tilsådd og dekket med
kokosmatter.
- Nødlysets tilstand er klarlagt og kontrollenhet, batterier, kabler og
lamper må fornyes.
- Det er utført dugnadsarbeid med rydding og kvisting. Mindre
reparasjoner er utført. Snørydding og klargjøring av bakken for
arrangementer er også en del av dugnadene.
- Råtne gulvbord i Kongetribunen er skiftet og taket på pressetribunene har fått tidsriktige sinusprofilerte
takplater av stål.

- Historiekomiteen har arbeidet med å systematisere, 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
trimtrapper er tiltak som derfor kommer allmennheten til gode. Bærum kommunes årlige støtte på 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. Sammen med historiekomiteen ble det arbeidet med jubileumsutstillingen Skuibakken 90
år. Interessen for bakken har medført flere avisoppslag i Budstikka. DVD-samling er utvidet med opptak av
to hele Skuirenn, 1981 og 1991 og kan kjøpes.
Foredrag: Det ble holdt flere foredrag om Skuibakken på Jubileumsutstillingen Skuibakken 90 år
11.4.2018 ved SBV-leder Morten Heldal Haugerud.

-

Skuibakkenboken; Jubileumstilbud: "Skuibakken – en kongelig hoppbakke" som ble lansert i 2017.
- GeoCatch. For turorientering interesserte: Det ligger en post ved Skuibakken.
- Medlemsinfo Medlemsinfo og invitasjon til 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 104000 besøk siden den ble opprettet i 2009.
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Eksterne publikasjoner og noen omtaler av Skuibakken i 2018
Skuibakken var omtalt ca. 22 ganger i Budstikka i 2018. Her nevnes noen:
- "Viktig kulturhistorie samlet hundrevis i Skuibakken. Over 500 til nyttårsfyrverkeri. 2.01.2018
- "For 50 år siden: Olympiahoppere vil bli å finne i Skuibakken søndag til et siste renn før man setter
nesen sørover til Grenoble og vinterlekene 1968" 5.01.2018
- "Klart for hopprenn i Skuibakken. nå kan du igjen oppleve hopprenn i det som en gang var regnet som
verdens største hoppbakke. Skuibakkens Venner inviterer til Skuirennet for barn 17.02.2018
- " SKUIRENNET FOR BARN Skuibakkens Venner inviterer jenter og gutter 5-14 år Hva skjer 26.02.2018
- "God deltagelse i Skuirennet for barn, som ble arrangert av Skuibakkens Venner. 10.03.2018
- "90 år med Skuibakken Det var ikke alltid mer snø før. Selv ikke i Skuibakken" 17.03.2018
- "Feirer 90 år for Skuibakken" 04.04.2018
- "Skuibakken er 90 år i 2018 og det feires på Skui Grendehus onsdag, klokken 17.00" 11.04.2018
- " Får 250.000 til Skuibakken - skal stanse og hindre forfall av anlegget," 14. april 2018,
- "Skuibakkens Venner fikk plakett av Kulturminnefondet - Hedret for arbeidet 16.04.2018
- "Kulturvandring i Vestmarka Skuibakkens Venner og Skui vel inviterer søndag 14. oktober til
kulturminnevandring fra Vestmarksetra til Skuibakken. 11.10.2018
- "Vestmarka med utgangspunkt i Skuibakken Hva skjer 12.10.2018
- «Kultur: Vandring i Vestmarka, oppmøte på sletta til Skuibakken « 13.10.2018
- "Skuibakkens Venner inviterer til nyttårsfeiring Skuibakken kl. 16.00 Hva skjer. 28.12.2018
- "Nyttårsfeiring i Skuibakken mandag klokken 16.00". 29.12.2018
- "Nyttårsfeiring med bål, fakler, høye smell – og troll" 31. 12.2018
- "Se bildene av nyttårsfeiringen i Vollen og Skuibakken» 31. 12.2018
Bildeserie: https://www.budstikka.no/bildeserier/nyttarsaften/vollen/se-bildene-av-nyttarsfeiringen-i-vollenog-skuibakken/g/5-55-783063
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
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 gir spennende arkitektoniske effekter.
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 100 m 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 2018, årsmøte 2019
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ÅRSBERETNING FRA
ØKONOMI-KOMITEEN
FOR 2018
Komiteen har hatt følgende sammensetning:
Per Chr. Olander (kasserer og leder)
Paul Geir Kaasa
Økonomirapport 2018
Skuibakkens Venner har ved utgangen av 2018 150
betalende medlemmer. Det er en voksen medlemsmasse
selv om noen faller fra hvert år. Heldigvis kommer det
også nye medlemmer til slik at antallet er rimelig stabilt.
Regnskapet for 2018 er gjort opp med et resultat på kr
42 952,55. Vedlikehold og drift av bakken er mulig
gjennom bidrag fra Akershus fylkeskommune som for
2018 innvilget kr. 250 000, Bærum Kommune som innvilget kr 100 000 fordelt med kr 70 000 på prosjekt og kr
30 000 til drift. I tillegg kommer kr. 4 000 for kulturformål, medlemskontingent, Grasrotmidler og dugnads
arbeid. Regnskapet føres 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 før året etter. Det samme gjelder tilsvarende utgifter. I posten arrangementer
er inntektsført bidrag fra Bærum kommune til nyttårs arrangementet både for 2017 og 2018. Overføringer på
VIPPS føres med nettobeløp inn på konto. VIPPS-gebyrer til bank er derfor ikke spesifisert i regnskapet
Vi har ubenyttet kr. 9 878,00 fra Akershus fylkeskommune som er søkt overført til 2019. Etterslepet av
ubenyttede midler er innhentet. Det er fortsatt ett etterslep når det gjelder bruk av midler fra Bærum kommune.
Totalt er det påløpt kostnader på kr 8 084,24 utover bevilget kr. 70 000,00 i 2018 slik at etterslepet er redusert
til kr 67 454,26. Dette vil bli benyttet i prosjekter i 2019.
Det er i løpet av 2018 utført et omfattende arbeid i bakken. Hovedfokus er etter avtale med Akershus
fylkeskommune tiltak i unnarennet for å hindre utglidning av masse. Det ble startet i 2016, videreført i 2017 og
avsluttet i 2018. Det er tilført betydelig mengder med steinmasser for å stabilisere unnarennet, finere
steinmasser og jordmasser er lagt over. Dette er sikret med stålprofiler boltet til fjell, to lag geonett også sikret
til fjell og dekket til med kokosmatter som er festet i underlaget og tilsådd. Til tross for en veldig tørr sommer
ble store deler av det «nye» unnarennet grønt i løpet av høsten. Det har vært et komplisert og omfattende
håndarbeid som nå er ferdig.
Det er innbetalt kr 5 712,59 Grasrotmidler gjennom Norsk Tipping AS i 2018. Det kommer også inn midler fra
siste del av 2018 i januar.2019. SBV takker for disse bidragene.
Boken "Skuibakken-En Kongelig hoppbakke". Det er solgt ca. 500 stk. inkl. salget i 2017. Totalt har vi i dag kr
126 566,81. på reservekontoen. Dette er midler fra boksalget, Grasrotmidlene og bidrag fra støttebedrifter og
personer. SBV har en god økonomi, men er som nevnt tidligere helt avhengig av støtte fra fylke og kommune.
Det søkes om midler til løpende og nye prosjekter i 2019 fra Akershus fylkeskommune og Bærum kommune
Viser for øvrig til årsregnskapet for 2018
Skui 20.01.19

Per Chr. Olander kasserer

Punkt 3.2

REGNSKAP SKUIBAKKENS VENNER 2018
Inntekter

2018
28 036,00
23 618,15
467 694,37
70 000,00
30 000,00
28 127,80
5712,59

Medlemskontingent
Arrangementer-salg cd,bøker og fakler
Tilskudd Akershus fylkeskommune
Tilskudd Bærum kommune prosjekt
Tilskudd Bærum kommune drift
Inntekt bokprosjekt
Annen innt. Lions Club, Rykkinn,Grasrot etc

Tot Inntekter 2018
Kostnader
Utgifter bokprosjekt
Utgifter arrangementer
Prosjekt Akershus fylkeskommune - utgifter

653 188,91
1 138,00
21 800,25
476 394,83
70 000,00
28 242,91
12 953,35
49,25

Prosjekt Bærum kommune - utgifter
Driftsutgifter
Utgifter årsmøter
Bankgebyrer
Totale kostnader

610 578,59

Finansinntekter/finanskostnader
Renteinntekter

342,23

42 952,55

Resultat 2018

Balanse 2018

31.12.2018

Eiendeler
DNB Bedrift 5083.06.74427
LK Bank Sparekonto 9365.15.10218
Sum eiendeler
Gjeld
2400 Udisponerte midler Bærum kommune

301 619,96
126 566,81
428 186,77
Note 1

Egenkapital 01.01.18
Overskudd 2018
Egenkapital 31.12.18
Gjeld og Egenkapital 31.12.18

-67 454,26
-317 779,76
-42 952,55
-360 732,31
-428 186,77

Noter:
Note 1;Udisponerte midler Bærum kommune
Beløpet er redusert med kr 8 084,24 fra
kr 75 538,50 i 2017

Skui 20.01.19
Per Christian Olander (Sign.)
Kasserer
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Punkt 4. Forslag til ”Arbeidsprogram for 2019-2020”
Fram til neste årsmøte i 2020 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: 2019:
Det er ikke laget noe budsjett for 2019 fordi vi ikke vet hvilke midler vi har til disposisjon da søknader er under
behandling og svar derved ikke mottatt.

Fastsettelse av kontingent for 2019
Styret foreslår at kontingenten holdes på dagen nivå kr 200,-

Punkt 6.

Innkomne forslag.

Det er ikke kommet inn forslag.

DVD 2018 med klipp fra Skuibakkens historie selges til inntekt for Skuibakken
Nytt opptak: Skuirennet 1955 og flere forbedringer.
Vi har også lagd doble DVD’er for Skuirennene:
NM 1985 og NM 1991!
Ta kontakt!
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Utfyllende beretninger fra de enkelte komiteer:
ÅRSBERETNING FRA
Arrangementskomiteen
FOR 2018
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 1. mars
God deltagelse i Skuirenn i kuldegrader og bitende vind.
Tekst Viggo Kristiansen. Foto: Morten Heldal Haugerud
Selv om kuldegradene var mange og vinden bitende, stilte over 35 barn i alderen 5-14 år til start i Skuirennet som
ble avviklet i overgangen til den gamle storbakken 1. mars.
Hoppsporten er ikke lenger så utbredt som før, færre får mulighet til å prøve hvordan det er å sveve noen meter
gjennom lufta. Men dette har Skuibakkens Venner ønsket å gjøre noe med. Når hopprennet avvikles i Skuibakken,
får barna låne hoppski utlånt fra IL Jardar, Fossum IF og Lommedalen IL. Dette tilbudet er det stadig flere som
benytter seg av. Hoppe på ordentlige hoppski er stas.
Påfallende var det hvor forsiktig de
fleste
var
i
starten
av
prøvehoppingen, men det varte
ikke lenge før alle ville ha toppfart.
Og i selve rennet ble det satset
skikkelig friskt. Rennet ble greit
avviklet i to bakker samtidig, den
ene litt større enn den andre. At en
hopper benyttet sjansen til å trikse
på hoppkanten, men ta en
horisontal 360 rotasjon med fjellstø
landing, skapte jubel.
Både rennleder, lengdemålere,
dommer og bakkemannskaper var
på plass. Men det ble ingen
trompetfanfarer på hoppkanten i
år, når det var klart for å sette
Lillian Buszko HOPPER i STORBAKKE Jentene er gode!
utfor. Det var rett og slett for kaldt.
Men tiltros for kulda holdt ikke bare deltakerne, også foreldre og besteforeldre ut til siste slutt.
Her dro det selvfølgelig at det etter rennet var utdeling av medaljer og varme pølser med lompe til deltakerne.
Noen syntes det var så gøy at de fortsatte å hoppe – med medaljen rundt halsen!

Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Eldar Nakstad trekker opp

Eldar Seim Idsø i perfekt klassisk stil 18-19-19,5, 19

Sigurd Luksengård i svevet i stor bakke

Også i liten bakke var det det mange som ville
hoppe. Jacob Øvergaard-Olsen er klar.

Klar for premieutdeling – alle fikk Skuibakken hoppmedalje
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Dommerrapport
Sted: SKUIBAKKEN
Tid: Torsdag den 1. mars 2018. Start kl 1800
Vær: Klart, bitende sur nordavind, temperatur rundt minus 12 gr.
Skuirennet for barn i alderen 5-14 år er blitt en tradisjon.
Regien har Skuibakkens Venner med lederen Morten Heldal Haugerud som primus motor og inspirator
for et korps av frivillige.
Deltagelsen var god med 39 påmeldte kvinnelige og mannlige hoppere. Ti hoppere stilte ikke til start,
formodentlig på grunn av den sure vinden og kulden.
Som i tidligere år var de to bakkene, den lille og den store bygget opp av snø og godt preparert. Verken
flagg eller markeringer med granbar manglet.
Fallinjen derimot var noe uklart definert. Følgelig ble det opp til dommeren å vurdere et hopp som
stående eller fall. Da avviklingen av rennet gikk i stor fart med hopp i den lille og den store bakken om
en annen, ble det en krevende oppgave for dommeren å vurdere om et hopp skulle dømmes som
stående eller fall.
Det ble utvist mye god og dristig hopping. Særlig ble det lagt merke til en hopper som tok en
horisontal 360 graders rotasjon med fjellstø landing. I et «normalt» hopprenn ville nok dommeren ha
bedømt dette hoppet som kvalifisert til fall. I kveldens renn derimot, som ikke fulgte Norges
Skiforbunds reglement til punkt og prikke, anså dommeren dette hopp til 20 i stil. Men dommeren vil
ikke anbefale at slike hopp utføres i f.eks. 90 meters bakker eller større.
Informasjon til publikum ble gitt fortløpende via et utmerket høyttaleranlegg av en inspirerende
speaker. Dessverre ble det ikke gitt hornsignal i år til hver startende, men det skyltes kulden som var
for sterk for trompetisten.
Etter rennet ble det servert pølse og lompe til hopperne. Premieutdelingen fant sted umiddelbart etter at

rennet var over, og alle mottok en fortjent medalje til stor applaus fra det fremmøtte publikum.
Dommeren vil håpe at dette arrangementet føres videre i kommende år. Det er kanskje blant dagens
deltakere at vi finner morgendagens menn og kvinner som han føre Norges stolte hopptradisjoner
videre?
Bærum 20. mars 2018
.

Kristoffer Olerud tar en 360 og lander
stødig til 20 i stil-

Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Jubileumsfeiring - Skuibakken 90 år
11. april 2018
Det var satt opp et omfattende heldagsprogram for
markering av at Skuibakken var 90 år 18. mars 2018.
Innvielses- rennet var 18. mars 1928.
Forberedelsene hadde foregått i lang tid og materialiserte
seg dagen før ved opprigging av hopphistorisk utstilling:
«Skuibakken gjennom 90 år»,

Kl 9:30 – 15.00 Besøk fra Skui Skole.
I samarbeid med Skui Skole kom alle elevene i fire
puljer, totalt 350 elever, til foredrag, film og
utstilling.
Masse
ivrige og
interesserte barn.
Det måtte
settes inn
flere stoler
da det
kom over
100 på en gang. De kom fra skolen i samlet flokk,
ble stilt opp på geledd av lærerne og kom inn når
vi sa det var OK: Veldig ivrige. De fremste radene
ble okkupert først - ikke som med voksne som
gjerne setter seg beskjedent bakerst.
«Lærerne» Arne Vaaler, Harald Kolstad og
Morten Heldal Haugerud hadde forberedt en
presentasjon med film, bilder og historier hvor de
tre utfylte hverandre.
Det begynte med klipp fra Bærumsfilmen som
viste Solbergbakken og Skuibakken samt klipp fra
NM 1950 (NRK) med både hopp i Skuibakken og
langrenn fra Valler og Asker som bokstavelig talt
gikk gjennom busk og kratt, totalt annerledes enn i
dag, men farten var det ingenting å si på. Elevene
fikk spørre om ting forutsatt de rakte opp hånden
og den ble flittig brukt, og de fikk forklart det
meste.
De tre «lærerne» fortalte både om hoppprestasjoner, folkelivet og hvordan det var å være
ekte amatør med ansvar for alt selv. - Biler var det
lite av, folk gikk fra Kolsås og fra andre steder.
Kolsåstrikken hadde tatt ut setene så det var ståvogn fra Oslo til Kolsås – folk stod og gikk hele
dagen! Folkelivet og det spektakulære ved hopping
i Skuibakken og utvikling av hoppstilen og utstyr
fikk de vitebegjærlige elvene innblikk i. Det ble
spørsmål om det meste fra forskjellen mellom Vstil og klassisk, samlede ski til K-punkt mv.
Elevene kunne ta med en quiz som de kunne levere inn og bli med på trekning av boken om Skuibakken.
"Dette var kjempekult" Tusen takk for at vi fikk komme!" fikk vi som hyggelig tilbakemelding.
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Etterpå fikk de litt tid til å se på utstillingen med masse bilder, hoppefekter og
utstyr som ski og skidresser.
Plakaten fra 1973 tegnet av Skui Skole elev, 6. klassingen Bjørn Erik Sæter
etter at Bærums Skiklub ga Skui Skole konkurransen å tegne årets plakat til
Skuirennet.
Utstillingen av tunge og stive hoppski fra forskjellige tiår vakte interesse og
spørsmål.
Og alle fikk nybakte boller sponset av KIWI, Prix og Meny på veien ut!

Kl 17: Utstillingen åpnet
Publikum ble møtt av
orkesteret «Økri
Oldtimers» som holdet
konsert som det virkelig
svingte av i vestibylen.
De konkurrerer nå
definitivt med
tradisjonelle marsjer som
hoppmusikk. At
Foto Per Håkon Nervold
medlemmer av orkesteret
også er medlemmer av Skuibakkens Venner skal ikke underslås.
Utstillingen var godt besøkt og ca. 50 besøkende studerte både foto,
plakater, avissider, hoppski og hoppantrekk. Det var flere positive
kommentarer og vakte tydelig minner for flere. Her var lagt ned et
stort arbeide både i å velge ut, skaffe utstillings-objekter og montere
det på en informativ måte. Takk til alle som lånte ut fra egne
samlinger.
Samtidig ble det vist opptak av NM 1991 begge omganger, hvor Espen
Bredesen vant. Et renn hvor også kveldens foredragsholder Øyvind
Berg var med å kjempe om topplasseringene.

Kl 18:30 Årsmøtet Skuibakkens Venner
Ref. Protokoll fra Årsmøtet 2018.

Kl 19:00 10 år med Skuibakkens Venner.
Leder Morten Heldal Haugerud fortalte om gleder og overraskelser i tiden med å ta vare på Skuibakken. Både
hvordan det begynte og all støtten som dukket opp og overraskelsen over at Riksantikvaren foreslo å frede
bakken. Han viste bilder av en nær gjengrodd bakke frem til dagens godt synlige bakke, hvor mer og mer
kommer på plass.
At årene også hadde gitt større overraskelser og utfordringer enn de tenkte seg, la han ikke skjul på, men med
entusiasme og pågangsmot fra mange medlemmer og økonomisk støtte fra både stat, fylke, kommune og
privatpersoner var utfordringen blitt løst, eller var i ferd med å bli løst. For det er fortsatt prosjekter som
gjenstår før det kan gå over i en «vanlig vedlikeholdsfase»
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Påskjønnelse fra Kulturminnefondet v/ Einar Engen
En hyggelig overraskelse var Kulturminnefondet som stilte opp ens ærend fra Røros ved kontorsjef Einar
Engen.
Bevaring av Skuibakken var og er et helt spesielt prosjekt fremholdt han. Om en i innlandet spør om hva som er
kulturminner, så blir det helst pekt på gamle tømmerbygninger og stabbur. Så det å ta vare på en hoppbakke var
noe helt nytt, men desto mer spennende.
Han fortsatte: Kulturminnefondet har et særlig blikk på det som er annerledes og som er umistelig, for den
dagen vi river den siste hoppbakken da har vi mistet det umistelige. Skuibakken tilhører sin tidsperiode - andre
hoppbakker andre perioder Alt som tilhører fortiden er et kulturminner. Skuibakken var i 2008 den første
hoppbakken som fikk midler fra Kulturminnefondet og den representerer en spennende kulturarv.
Engen gratulerte med jubileet og sa at det er faktisk veldig sjelden de deler ut plakett og det er svært få
kulturminner som har fått den, så Skuibakken og Skuibakkens Venner er derved i en eksklusiv gruppe.
Han overleverte derved innrammet plakett og en plakett i aluminium til å montere et passende sted i bakken,
samt bok om Kulturminnearbeid, riktignok uten hoppbakker, men med mye bygninger.
Inskripsjonen på plaketten lyder:
KULTURMINNEFONDETS PLAKETT
FOR GODT BEVARINGSARBEID

Tildeles:
Skuibakken og Skuibakkens Venner
For bevaring av en viktig historisk
nasjonal skiarena.
Gjennom arrangementer som
barneskirenn, nyttårsfeiring og historiske
omvisinger i bakken, har allmenheten
stor glede av dette kulturminnet.
Simen Bjørgen
direktør, Norsk Kulturminnefond

Pause med jubileumskake
Det ble servert en stor marsipankake med Skuibakkens Venners logo, mens
utstillingen ble ytterligere gjennomgått og
Jubileumskaken falt i smak
episoder som bildene refererte til ble kommentert.
Foto: Per Håkon Nervold

Jubileumshilsen fra Bærum kommune
v/ Svein Finnanger
Svein Finnanger, tjenesteleder i Natur og Idrett, har vært en sentral kontakt for
Skuibakkens Venner i Bærum kommune siden foreningen startet. Han fortalte
om hele prosessen fra rivningsvarsel og frem til i dag.
Det hadde vært utfordringer underveis. Men da
det ble politisk vedtatt at bakken skulle tas vare
på og det ble gitt en fast årlig støtte på kr 30.000,
løsnet det. Utfordrende var det også høsten 2008
da Riksantikvaren foreslo fredning og Bærum
kommune ble spurt om å legge opp til et løp frem
til 24. februar 2009. Det kunne gå om alt gikk på
skinner og det gjorde det.
Han berømmet Skuibakkens Venner for en
konstruktiv innsats og godt samarbeid hele veien
og var imponert over hva som venneforeningen
har fått til. Her er utført «forbilledlig
restaureringsarbeid», uttrykte han.

Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Jubileumsforedrag:
Overgang fra klassisk til moderne hoppstil
Opplevelser i Skuibakken og bakkens rolle i hoppsportens utvikling.
v/Øyvind Berg
Øyvind Berg var det interessant og artig å høre
på. Han ga hopperne et menneskelig ansikt og vi
kom "litt" på innsiden av en fasinerende sport
med masse hemmeligheter. Norge ligger i dag
langt fremme i forskningen og nå er det
østerrikerne som lurer på hva som er den norske
hemmeligheten, og ikke omvendt.
Han fortalte om opp- og nedturer. Øyvind Berg
har flere gull i laghopp og hadde flere av sine
beste resultater på slutten av 80-tallet og
begynnelsen av 90-tallet. Det var tiden da også
Espen Bredesen var på sitt beste. Berg opplevde
overgangen fra klassisk til V-stil.
I hoppsporten er det små detaljer som gjør store
utslag og aerodynamikk har fått et større og større
fokus.
Han forklarte hvordan hoppsporten er blitt
vesentlig sikrere ved at hastigheten på
hoppkanten har gått ned, mens forbedret
svevteknikk har gjort at lengdene har økt.
Luftmotstanden øker med kvadratet av
hastigheten, så en liten hastighetsøkning har stor
innvirkning på luftpresset hopperen og skiene
møter når han forlater hoppkanten. Jo større
Øyvind Berg: Norgesmester på plast i Marikollen
hastighet - jo mer påpasselig og riktig timet må
hopperen være i det han gjør i overgangen til svevet.
Øyvind Berg har god oversikt over hoppsporten også i dag da han er ekspertkommentator på Eurosport.
Boksalg mm. på Jubileumsmøtet:
- «Skuibakken - en kongelig hoppbakke» av Hans L. Werp

- «Erling Kroken Storhopperen fra Vadsroa» og «Halvor Næs, Trysilgutten» av Hans L. Werp,
- «En Barkbille i champagnen» og «Har du sett PIN-koden min» av Fred G. Bergersens,
- «Asker og Bærum i nye og gamle bilder» av Morten Larsen.
- «Men gulveisen blomstrer enda» av Knut Wøllo
- ”Norwegian skijumps” av Espen Tveit
- ”DVD – Skuibakken, historiske filmklipp”
Disse selges til hyggelig inntekt for Skuibakken:
Kontakt: E-post: morten@skuibakken.no Telefon: 95757236/67133418
Møtet ble avsluttet ca. kl. 22
Skui 20.04.2018
Morten Heldal Haugerud
Foto hvor ikke annet er angitt: Morten Heldal Haugerud
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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KULTURMINNEVANDRING søndag 14. oktober - Fra Franskleiv til Skuibakken
Den 10. vandringen regi av Skuibakkens Venner med Harald Kolstad som guide og historieforteller startet
med busstur for de drøyt 60 deltagerne fra
Skuibakken til Franskleiv ved Vestmarksetra. Den
har riktignok aldri har vært seter, men serveringsted.
Det var bonde Sigurd Holo som bygget stedet i
1937, og startet kafeservering. Familien drev stedet
til langt ut på 1970 tallet. Det er enda spor etter
hoppbakken hvor det ble arrangert påskerenn.
Vestmarkssetra var bygget etter modell av
sportskafeene som ble bygget på flere steder rundt
Oslo på slutten av 1800 tallet.

Ved tuften etter seter på Haugsvollen
Vandringen fulgte blåmerket sti til Haugsvollen,
tidligere seter for flere gårder i Vestre Bærum. Siste
hus ble fjernet ca. 1910, tuftene fortsatt kan sees.
Videre nordover gikk turen innom Rolighølet,
husmannsplass for Øvre Ringi gård og ryddet på
1840 tallet. Senere ble den hytte for pikespeiderne.
Rolighølet siste husmannens gravstein er fredet ved
Tanum kirke.

Turen vist som grønn strek og var på ca. 8 km

Rolighølet ryddet ca 1840 an Hans Larsen. Sønnen
Lars overtok plassen i 1856 og levde der med kona
Ragnhild Sørensdatter fra Krokskogen, til han som
gammel måtte flyttet derfra i 1908.
Under deres tid ble Rolighølet et av de første
steder i marka en kunne få en kopp kaffe og noe å
bite i.
Harald Kolstad forteller om «Lars i Rolihøle»
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Så videre til Ståvivollen, den siste seter i drift i Vestmarka, var tidligere seter for Ståvi, Kveise og Butterud
gårdene. Hver gård hadde egne
fjøs som alle nå er revet. Det
eldste seterfolket en kjenner på
Stovivollen er Johanne
Jørgensdatter ca. 1755. Anders
Tysland var den siste som setret
der. Stovivollen ligger i dag på
Staver gårds grunn mens
stærhuset eies av Næss på vestre
Ståvi gård. I dag er det Jong
speiderne som disponerer
stærhuset. Uthuset er en gammel
stall flyttet fra Vensås gård i
Lommedalen av speiderne og satt
på tuftene etter et tidligere fjøs. Et
av fjøsene, "Ståvifjøset" ble revet
i 1956 og satt opp som hytte litt
lenger nord og kalt "Jan Mayen".
Stovivollen har en lange historie som seter for mange gårder.
Vi fulgte blåmerket sti vest av Ramsåsen frem til Langåshytta, som var en av MILORGs skjulesteder under
krigen, men som aldri ble avslørt. Hytta ble opprinnelig bygget som husvære for tømmerhuggere i 1934. Nå
utleid til IL Jutul hvor "gamlekara" holder den vedlike. Her var flagget oppe, grillen varm for å grille medbrakt
og bålkaffe ble servert.

Kafferast med servering av bålkaffe og varm grill for grilling av medbragt på Langåshytta som var under
krigen en av flere skjulesteder for Milorg avsnitt 13300. (Den gang kalt Ramsåshytta). Skjulestedet ble aldri
avslørt.
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Vi gikk stien nedover og passerte stedet "Peters Klev" med grov ur hvor Peter Olsen Ringeneie med øks drepte
sin hustru Anne Larsdatter som var
på vei til sine foreldre som bodde på
Jammerdalen nord på Risfjellet.
Drapet som i starten så ut til å være
en ulykke ble etter hvert mistenkelig
da det kom frem at Peter hadde et
forhold til Birgithe Aslesdatter,
tjenestejente på Ringi. Han ble
arrestert mistenkt for drapet. Hans
sjelelige kontakt var prost og
sognepresten Alexander Lange, som
også skulle gi Peter sjelebot, men
også forsøke å få frem sannheten.
Han fikk frem sterke
samvittighetskvaler hos Peter som da
etterhvert tilstod drapet. Som den
siste i Asker og Bærum, ble Peter
Ned sti med grov ur og stein hvor Anne Larsdatter ble funnet død og Olsen Ringeneie henrettet på en løkke
ved Østre Jong gård i Sandvika fredag
ektemannen Peter Olsen Ringeneie ble dømt for å ha drept henne.
22. oktober 1847.
Videre nedover møtte vi snart den
lystelige klukkingen og bruset fra
Urselven som vi fulgte ned
Skosliteren, en bratt klev bygget for
tømmerkjøring ca. 1880. Å kjøre ned
Skosliteren på ski var en utfordring,
særlig når det ble kjørt tømmer der. I
mye nysnø er det greiere. Skosliteren
er den raskeste veien opp og ned fra
Vestmarka til Skui. Skosliteren
oppover ble brukt som trase i flere
offisielle skirenn på 1950-70 tallet.
Det er lite lys i den juvaktige
østvendte dalen og trærne blir høye og
slanke. Det var stedet hvor folk i
vestre Bærum fant flaggstangemner.
På toppen av Skosliteren er
det et mosegrodd navneberg
til venstre. Navnebergene lå
alltid ved et naturlig
hvilested. Navnet
Skosliteren er sannsynlig et
påfunn for å beskrive den
bratte steinete veien.
Enevold Falsen Schrøder, en
av byguttene på
Starkadhytta, skal ha funnet
på navnet

Nedover Skosliteren

Urselven i v-dalen med både
fossefall og stryk, demning
for vannledning med
Demningen i Urselven for tilleggsvann til Stovivannet. Bygget på1950 tallet.
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019

www.skuibakken.no

23

Remskive og kjerne i skovlehjulet til Urselvsagen som ble bygget og brukt under
siste krig. Selve sagen stod opp til høyre ble rundt 1950 demontert og flyttet.

tilleggsvann til
Ståvivannet som ble
forsøkt på 1950 tallet,
men gitt opp da
vannføringen ikke var
stabil. Det gikk den
gang en vannledning
ned i Ursdalen over
Svartoråsen til
nordenden av
Ståvivannet. Ledningen
ble demontert på 1960tallet.
Litt lenger ned står
rester av sagbruk med
sirkelsag bygget og
brukt fra krigen på
1940 tallet Å sage
tømmeret selv var den
gang greiest måten å få
materialer på, Sagen har
mye å fortelle.

Etter ca. 1km var vi nede ved gamle Persbråten gård og tok veien nordover gjennom den fredelige og
stemningsfulle Ursdalen, med kulturlandskap og dyr på beite. En liten og fantastisk dal, som et stykke Bærum
før urbaniseringen. I nord skimtes Johans nye gård, der han driver stort med sau og storfe.
Videre langs Urselva forbi Lindbråtan. Snart var vi ved Skuibakken med sin 90 årige historie og med vidt utsyn
over Vestre Bærum. Trappene ned langs et nyrestaurert unnarenn brakte oss tilbake til utgangsstedet.

Siste del av turen gikk ned trappene langs et nyrestaurerte unnarennet i Skuibakken
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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.JULETRETENNING første søndag i advent, 2. desember.
Advent ble innledet med tenning av juletreet på kulen i Skuibakken første
søndag i advent. Det er på denne tiden mange kommersielle og
konkurrerende arrangementer rundt om i området slik at deltagerantallet
har vist en synkendetendens. Treet ble derfor tent ved en enkel seremoni.
At treet blir satt pris på og lyser opp i adventstiden har vi fått mange
hyggelige tilbakemeldinger om.

NYTTÅRSFEIRING I SKUIBAKKEN 31.desember 2018. ”Et sted med sjel”
Nyttårsarrangementet 2018 med nok en publikumsrekord.

«Skautrollet fra Svartoråsen» viste seg i nyttårsfeiring i Skuibakken.
At tåken til tider lå lavt ga ingen demper på deltagelsen i Skuibakken nyttårsaften. Godt før kl 16 var det jevn
tilstrømning. De fleste av de ca. 600 deltagerne klarte å komme seg opp trappene i unnarennet til fengende
marsjer fra Gardemusikken over høyttalerene som seg hør og bør en hoppbakke av Skuibakkens kaliber.
Samtidig ble vardebålet tent. Konferansier Knut Woxman introduserte Skui Brass som fra Kongetribunen holdt
nyttårskonsert med fengende melodier og skapte god jul- og nyttårstemning. Arrangementet ble støttet av
Bærum kommune.
Alle trappene var i bruk og også det nyrestaurerte unnarennet hvor smårollingene like greit gikk og krabbet rett
opp!
Det er populært med gløgg og pepperkaker etter å ha gått de 393 trinnene opp til veien under hoppet.

Fakkeltog oppover alle trapper nyttårsaften 2018
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Fakkeltog i trappene –Egir (4) og Alfred (7) Bjørnebo Rokseth gikk forbi køen og unnarennet rett opp.

Vardebål på kulen
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Alle fikk gløgg og pepperkaker å styrke seg på etter fakkeltoget opp unnarennet.

Faklene lyste opp
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Skui Brass med ni blåsere samt slagverk holdt fengende konsert fra Kongetribunen
Leder av Skuibakkens Venner, Morten Heldal Haugerud, takket Skui Brass for konserten. I 2018 er Skuibakken
90 år og Skuibakkens Venner 10 år og mye har skjedd takket være god støtte fra myndigheter og medlemmer.
Til glede for skientusiaster er unnarennet igjen åpnet for frikjøring etter omfattende restaurering.
Han introdusert så nok en jubilant, kveldens hovedtaler, tidligere rennleder Tore Berger, oppvokst i
Skuibakken, og også godt kjent for sitt OL-gull i firer-kajakk, K4 1000m i Mexico 1968, det er nå 50 år siden!

Skuibakken 90 år. Tore Berger, tidligere rennleder i Skuibakken holder jubileums og nyttårstale
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Tore Berger benyttet anledningen til å fortelle om noen hovedpunkter i Skuibakkens 90 årige historie, sett både
som medhjelper til sin far, skihopperen Otto Berger, og senere som medansvarlig for flere ombygninger og
mange store arrangementer både Word Cup og NM og setter stor pris på at bakken nå er i bedre stand enn da
bakken mistet sitt sertifikat.

Nyttårstale Skuibakken 31.12.2018 – Tore Berger, tidligere rennleder i Skuibakken
Hei alle Skuivenner
Når vi er her i dag er Skuibakken 90 år og den er like fin og mer trimmet enn den var når den ble hoppet i 50-,
60, 70 og 80 årene.
Det var Per Kleiva og Harald Økern som fant hoppemnet her i Svartpråsen. Bærums Skiklub ville gjerne ha en
større bakke enn Solbergbakken. I 1927 begynte de på bakkeemnet og 18. mars 1928 var åpningsrennet med 14
deltagere. Bakken var den gang den største og brattest i landet. Bakkerekorden ble 67,5 m satt av Ivar Stendahl.
Helningen i unnarennet var 45o og nå er den 34o .
Det ble stadig gjort forbedringer i 30 årene, og i 1940 var bakkerekorden 80m satt av Einar Horn.
I 1950 ble Skuibakken og Bærums Skiklub tildelt NM i hopp sammen med Asker Skiklubb som hadde
langrenn. Skuibakken var pyntet med rød duk på tribuner og ovarenn og ellers med granbar. Det var 30 000
tilskuere som kom fra Oslo og hele Bærum. Torbjørn Falkanger vant. 8 NM er avholdt i Skui.
Vi ungene var i bakken etter skoletid når det var trening. Stort sett en uke før rennet. Mange sklei ned
unnarennet etter rennet.
Mange år var det den Norske Hoppuke hvor Skui var en av bakkene. Vi hadde godt samarbeid med Drafnkollen i Drammen. Der var det renn lørdag og Skui søndag. Flere av gården rundt her hadde hoppere boende
hos seg. Finnene var på Kirkerud. Frogner Østre hadde Simon Slåttvik og Sverre Kronvoll bodde hos oss på
Hamang.
Etter ombygningen i 1963 ble det kritiske punkt på 103m. Etter ny ombygning ble det økt til 110m og i 1981
ble det flomlys i bakken, hvor det ble arrangert World Cup i 1981 og 1983.
I 1973 var det bart over hele Bærum, men i Skuibakken var det snø. Det ble kjørt snø fra Sollihøgda hele uken
før rennet. Alle de beste hopperne likte Skui. Olympiamestere og verdensmestere kom.
FIS-sertifikatet til Skui gikk ut 1977, men vi fikk forlenget det av Skiforbundet. Så ble det etter hvert
«Bokløvstilen» som kom. Da ble bakken gammeldags. 1996 var siste rennet med bakkerekord satt av Pål
Hansen med 122m.
Det begynte nå å bli få hoppere i bygda. Bakken var for umoderne til den nye hoppstilen. Bærums Skiklub ble
enig med kommunen at bakken skulle rives. Men da ble det liv i innbyggerne og vellet her på Skui. Det ble
dannet en forening Skuibakkens Venner som ville ta vare på bakken.
Det er nå 10 år siden. Takk til vennene!
Og bakken ble fredet og vernet. Hadde det ikke vært for profilen kunne bakken fortsatt hatt sertifikat.
Skuibakkens Venner har holdt bakken vedlike, og som jeg har sagt før så er den finere nå enn den var da vi
drev på 90- tallet.

Gratulerer med 90 år og 10 år til Skuibakkens Venner.
GODT NYTT ÅR!
Tore Berger
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Da var det klart for kveldens overraskelse og med samstemte rop på «Skautrollet fra Svartoråsen» kom trollet
vaggende inn på hoppet til de dramatiske orkestertoner fra «Dovregubbens Hall» av Edward Grieg.
De minste syntes nok det var litt skummelt med de større var elleville og slettes ikke skremt selv om trollet var
både stort og sterkt med grankviser stikkende ut overalt og med røde blinkende øyne og ildrødt hår på et stort
hode.

"Skautrollet i Svartoråsen" kom fra skogen og ut på hoppkanten «Hva skjer her!?» Foto: Gunhild Varvin

"Skautrollet fra Svartoråsen" kom buldrende til musikken fra: "Dovregubbens Hall"
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Så var det tid for alle barns høydepunkt - Fyrverkeri!
Det hele ble avsluttet med fyrverkeri fra sletta, ikke fartstillaset denne gang, pga tåke. Fyrverkeriet varte lenge
med flere serier og som etter hvert jagde bort tåken til jubel fra de mange tilskuerne på hoppet og på sletta.
Mens vardebålet brant flott og stod stødig til siste slutt.

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.

Stjernefyrverkeri i tåke. Foto: Gunhild Varvin

Velkommen til Skuibakken kulturarena Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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ÅRSBERETNING FRA
VEDLIKEHOLDS- og DUGNADS KOMITEEN
FOR 2018
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 2018 var de største viktigste restaurerings og vedlikeholdsoppgaver
- Konge og pressetribune fikk et tredje strøk med oljedekkbeis på fronten mot bakken.
- Erosjonsikring av unnarenn.
Alt grunnarbeidet med å sikre stålfendere og geonett til fjell er utført i 2016. Påfylling av steinmasser
pågikk i 2017 og toppsikring med geonett og jord samt kokosnett med tilsåing ble utført i 2018.
- Hele unnarennet ble klippet med ryddesag og dumper på kulen og unnarenn fylt med stein og jord.
- Nytt bølgeblikktak godkjent av Akershus fylkeskommune ble lagt på tribunetaket nedenfor
kongetribunen som erstattet trapesformete takplater, slik at taket ble tidsriktig sinusprofil i stål.
- Kongetribunen. De ca fem ytterste bordbredder av råteskadet gulvplank ble byttet ut med nye. Videre
ble gammel isolasjon fjernet som tidligere var en av årsakene til råteskadene da holdt på fuktigheten
som kom inn på gulvet.
- Beskyttelsesgardin foran åpningene på Kongetribunen er anskaffet og montert på dugnad.
- Undersøke tilstand på nødlys for om mulig reparasjon, eller erstattes med annet.
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 2019 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
Edvard Undall fra Akershus fylkeskommune
om å beholde eksisterende elementer så godt det lar seg gjøre
på befaring i unnarennet.
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 - maling.
Konge- og pressetribuner utvendig med bærende
konstruksjon, rekkverk på tilførselstrapper og gangveier
ble i 2017 vasket, oljet og gitt to strøk oljedekkbeis i
original farge. Et ekstra strøk ble påført på fronten mot
bakken i 2018.
Metallplater på Kongetribunens front og østside ble malt
med rød originalfarge.
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Unnarenn og erosjonsikring
På grunn av skade ved erosjonen i unnarennet
som medfører at stein ruller ned unnarennet samt
utglidning pga. frostsprengning var erosjonssikring og jevne ut unnarennet, også i 2018 en
prioritert oppgave. Dette ble ferdigstilt på
forsommeren.
Det meste av steinmassene ble trukket opp i 2017.
Det gjenstod noe stein samt jord som ble trukket
opp i 2018. Stein med pukk lagt på toppen, ble
dekket med nytt lag geonett som igjen ble dekket
med jord. Over jorden ble lagt et nytt geonett med
kokosmatter på toppen. Det hele ble tilsådd.
Unnarennet vil da ha fått tilbake sin profil og
begynte å bli grønt igjen. Etter en tid vil arbeidet
ikke synes, men unnarennet er blitt mye jevnere.
Vi håper derved ikke bare å stoppe
erosjonsproblemet, men også forhindre at store
steiner ruller ned i overgangen.

Geonett levert av Geosyntia ble 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.
Ekstra lag med geonett ble også lagt oppå stein og
jord.

Sprengstein og pukk er fylt på og dekket med geonett for å holde massene på plass.
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Geonett forankret til fjell lagt ut på toppen av stein og pukk.

Foto: Pawel

Steinmassene dekkes med jord som trekkes opp i storsekk på slodd, som det ble gjort med steinmassene.
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Jordmassen ble siktet for røtter og større stein.

Lang wire gjennom kasteblokk festet i fjell for å trekke
opp massene trukket av en liten traktor på sletta.

Steinmassene dekkes med jord som trekkes opp i storsekk på slodd, som det ble gjort med stein.
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Kokosmatter legges over jord som er tilsådd for å forhindre erosjon ved styrtregn

Unnarennet er tilbakeført uten groper og gror til.
Kokosmattene forsvinner etter som nye gress og engplanter binder jorden.
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Gulv på Kongetribunen var delvis råtne opp.

Råtne gulvbord i Kongetribunene er skiftet og isolasjon under gulvet som holdt på fuktigheten er fjernet.
Bordene er oljet. Ytterligere og avsluttende overflate-behandling gjøres på forsommeren 2019.

Takplater på de to pressetribunene er skiftet.

Takplatene på pressetribunene er skiftet til sinusplater i stål med sinkbelegg (alusink).
De to nedre takene, i bildet til venstre, er derved tilbakeført til takplater i stål med samme sinus profil som
de opprinnelige. Bilde t.h. Taket på pressetribunen nærmest Kongetribunen.

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. Konklusjonen er at det må skaffes/bygges en ny kontrollenhet med ladning og
automatisk omkobling til nødlys om strømmen går, det må skifte batteribank og skaffe nye nødlyskastere.

2018 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 2019. Faglig hjelp er
ofte ikke tilgjengelig når det er planlagt.

Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Dugnader gjennomført i 2018
Flere dugnader med både vedlikehold og ettersyn i bakken og i forbindelse med arrangementer er avholdt.
Det ble avholdt flere enkelt dugnader og en større fellesdugnad angående vedlikehold i Skuibakken
Følgende aktiviteter har blitt utført
• Rydde bort div materialer på kulen og stein i overgangen i unnarennet.
• Rydding av småskog bak og rundt Kongetribunen.
• Rydding av skog og kvist i og rundt alle trapper/reproer.
• Reparere/feste løse trinn. Gamle spikere kommer ut og medfører en sikkerhetsrisiko som hender og føtter
kan hekte seg i. Skruer er derfor sikrere.
• Sikre håndrekker i gangtrapp
• Rydding av søppel kvist etc.
• Vinsjen ble demontert og transportert for reparasjon.
• Overhaling og bytte av bremsebelegg ble utført. Tidlig sist høst ble vinsjen igjen installert med
etterfølgende prøve-kjøring, foreløpig uten belastning.
• Montert beskyttelsesgardin på Kongetribunen for å holde regne og snø ute, og derved forhindre fuktighetsinntrenging i gulv med påfølgende råte.
• Arbeid på rasteplass ved hoppet.
• Montere beskyttelsesgardiner foran tilskueråpningene på Kongetribunen
• Sage hull i winsjekassen. (ble utsatt til senere)
Det er gjort et betydelig arbeid ved dugnadsinnsats med mange deltagere (Ref. årsmeldingen foran).
Elektrobremsen på winsjen for prepareringsrullen er reparert
Tv.Den elektriske vinsjbremsen til høyre i bildet, er
reparert. Vinsjen benyttes for å trekke og holde
prepareringsrulla ved preparering av unnarennnet.

Nederst venstre: Bremseko er demontert og det
elektromekaniske bremsen kontrollert.
Nederst høyre: Bremsebånd er skiftet på
winsjbremsen. Mekanikken er smurt opp og fjærer
justert.
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Det gror fort i
Skuibakken så det har
vært flere dugnader
med rydding og
klipping, oppsyn og
småreparasjoner med
trappe, rekkverk og
anlegget generelt.
Dugnader for
arrangementer med å
fjerne is og snø i
trapper, bygge
vardebål, sette opp
juletreet, lage
utstillinger, skrive
artikler og drive PR
m.v. hører også med.
Beskyttelsesgardiner
montert på
Kongetribunen.

VEL MØTT TIL NYE DUGNADER I 2019
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Foto: Øverst utvendig
Per Håkon Nervold
Foto: Nederst innvendig
Ole Kristoffersen
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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 2019
o Unnarennet: Tilsåing ev etterfylling av jord.
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 Flomlysanlegget: Det gjenstår rehabilitering av nødlys og
utskifting i innfesting av noen løse kabler. Her må skaffes ny
kontrollenhet, batteribank og lamper skiftes ut.
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 Undersøke høyttaler-clusteret ved overgangen
o Hoppteknisk utstyr: Se også neste side
o Sporsetter.

Sporsetter
overtatt fra
Marikollen

Trykkeritjenesten til årboken er levert av:
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Restaurere hoppteknisk utstyr, deriblant:

Prepareringsutstyr. Arbeid videre med
restaurering av prepareringsrulle, vinsj m.v.
o Lengdeanvisningskasser med lengdesiffere og
roterende arrangement.

o

o Restaurere og skaffe startbomsystem.
o Vanger for sporsetter 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 Skilt A-E for dommerluker utvendig.
o Montere manglende skilthylser for
lengdeanvisning i søndre og nordre måletrapp.
o Restaurere/lage manglende meterskilt i
unnarennet stil- og lengdeanvisningsutstyr,
kommunikasjonsutstyr og signalanlegg mv.
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..
Arbeid som er utført med 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.
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ÅRSBERETNING FRA
HISTORIEKOMITEEN
FOR 2018
Harald Kolstad (leder)
Alfred Andersen
Arne Vaaler
Sidsel Kolberg
Randi Økern
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 takknemlige for det omfattende materiellet som er overlevert og som vi tidligere har fått fra:
Fam. Tore Chr Fossen, Odd A Brevik, Arne Larsen, Odd Hammernes, fam. Asbjørn Osnes og Carl Erick
Fuglesang, med flere. I 2018 har vi fått mer fra Bærums Skiklub og fra fam Tore Berger.
HAR DU TRYKT MATERIELL, FILM eller FOTO mv. FRA SKUIBAKKEN, SÅ TA KONTAKT
Vi tar gjerne kopi om du ønsker å beholde originalen.
Skuibakkenboken ga et viktig tilskudd, men det finnes mer som vi gjerne ville få overtatt eller tatt kopi.
Største oppgave i 2018 var forberedelse og gjennomføringen av Skuibakken 90 år Jubileumsutstillingen.
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.
KONKRETE ÅRVISE 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 forskjellige 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. Regionalpolitikk -  Andre aktiviteter som var i bakken: Hanggliding, bueskyting, fotball på sletta, øvelsesskyting for politi.
 Lagringssystem og arkivering av vårt materiell.
Harald Kolstad, 20. februar 2018

Sammenligning mellom opprinnelig
profilen i 1928 og dagens profil i 1963
er tegnet opp og vist på
informasjonstavlene i bakken.
Profilsammenligning utarbeidet av
historiekomiteen.
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Intervju med Tore Berger
Tidligere rennleder i Skuibakken
Arne Vaaler 25.01.2019

Tore Berger– oppvokst i og med Skuibakken
Tore vokste opp på Hamang gård og gikk på Evje skole. Som andre
gutter på den tiden startet han med skihopping tidlig og deltok i mange
renn for Bærums Skiklub, men uten å slå i gjennom.
Etter hvert som junior trente han i Solbergbakken sammen med bl.a
Odd A Brevik, Erling Kroken og Hugo Persson.
Han deltok i renn bl.a. Midstubakken med lengste hopp på 65 m og ga
seg da han var 16 år.

Tore Berger Foto: Svein Ola
Hope
Hans far Otto Berger var en habil hopper i trettiårene og ble tidlig aktiv i Skuibakken. Han jobbet som
bakkemannskap og ble bakkesjef fra
1950 til 1957 etter Harald Økern.
Otto Berger var rennleder under NM
i 1950. 41 år senere var det sønnen
Tore som var rennleder under NM i
1991.
Tore gjorde en solid innsats for
Skuibakken og var bakkemannskap i
30 år og rennleder i 10 år.
I alle disse årene jobbet Tor med
preparering av bakken sammen med
Kåre Hagen. De var ofte tre stykker
som preparerte bakken fra måking,
beintråkking og tråkking med ski,
det var tøff jobbing avhengig av
snømengdene
Tore Bergers far Otto var en anerkjent hopper. Her i Holmenkollen
På 1960 tallet fikk de
Familien Bergers album
prepareringsrullen i Skuibakken.
Det var et helt nytt hjelpemiddel og spesielt fenomen i bakken. Ideen og konstruksjonen er signert Erland
Paulsen og var den første i sitt slag. Gjennom årene sparte den bakkemannskapene for utrolig mye arbeid.
Et år kom det 40 cm snø om natten. Kl 0600 var Tore og Kåre i bakken og ryddet opp ved hjelp av
prepareringsrullen.
Tore var med i Evje guttemusikk og spilte trompet. I alderen 9 til 13 blåste han klarsignal på hoppet i
Skuibakken. På femtitallet pleide barna å skli i unnarennet i bakken etter rennet. Tore fikk fem kroner for å skli
på trompetkofferten.
I 1950 var han i bakken, ikke alltid greit å være liten gutt, det var kaldt og Tore "gjorde fra seg " i buksa. Men
han fikk komme inn på til Bredesen på Nordre Skui gård, (der Skui Grendehus ligger i dag) hvor han fikk
varmet seg og fru Bredesen ryddet opp i buksene hans.
I 1957 var det renn i Drafnkollen i Drammen da uhellet skjedde. Tribunen med tilskuere raste sammen, men
heldigvis med lite personskader. Journalister kalte det skandale med store overskrifter.
Noen dager etter fikk Otto Berger besøk av en journalist i Skuibakken som sparket i treverket og skrev at
tribunen var i ferd med å falle sammen, hvilket ikke var tilfellet. Da sa Otto Berger at nok er nok og jobbet ikke
mer i bakken etter det. Ifølge Tore gikk dette veldig innpå Otto.
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Måldommerne var autoriserte hoppdommere fra Oslo krets og Asker og Bærum krets. Lengden ble vist på
tavler i bakken som ble dreiet rundt. Stilkarakterene ble vist på taket av dommertribunen. Tavler viste også
startnummer på neste hopper, på femtitallet var det manuell utregning som tok tid.
Legendariske Nic Larsen fra "Sleaskjulet" Lommedalen, var i mange år lengdemåler i Kollen og Skuibakken og
ville helst stå ved enden av målebåndet. Han likte å mål de lange lengdene.
Noen stygge fall i bakken på femtitallet
skyldes ifølge Tore menneskelige feil. Spesielt
Vidar Wilhelmsens fall i 1956 som skyldtes for
stramme bindinger.
Etter siste ombygging av bakken i 1963 ble
unnarennet flatere og mer moderne og mer
tilpasset "finnestilen" dvs. litt mer
aerodynamisk.
Tore var som rennleder ansvarlig for farten og
formann i juryen sammen med dommer A og
en trener.

Tore Berger hopper som gutt i Lille Tjernslibakken på
Sollihøgda. Etter hvert hoppen han i 60m bakker.
Familien Bergers album

I 1973 var det ikke snø, den måtte hentes på
Sollihøgda. Snøen inneholdt en del stein som
det tok tid å fjerne.

Skuirennet ble arrangert i mars som regel
helgen etter "Kollen". Dette passet godt for da kom de fleste hopperne fra "Kollen" og deltok også i
Skuibakken. Hopperne likte Skuibakken som da var større enn Holmenkollen.
Innkvarteringen var ofte privat og utenlandske hoppere bodde på gårdene i nærheten. For eks. ble finnene
innkvartert på Kirkerud hvor det bodde en finsk dame. Simon Slåttvik bodde fast hos familien Berger.
Etter rennet var det middag for løperne og innbudte på Løkke Restaurant. Men var det NM var middagen i
Rådhuset hvor Kongen var med. Da var det taler og Odd Hammernes som både var talefør og morsom holdt
gjerne tale til Kongen på vegne av deltagerne. Under NM i 1950 inviterte også kronprins Olav til lunch på
Skaugum søndag 26.2. kl 11, etter gudstjenesten i Tanum kirke, her ble Otto Berger invitert.
På 80-90 tallet ble de teknisk systemene i
dommerhuset modernisert bl.a. ved hjelp av data,
raskere utregninger og bedre kommunikasjon.
I 1981 fikk Skuibakken flomlys og etterhvert ble
bakken åpen om kvelden to ganger i uken med lys og
hopperne betalte 100 kr pr treningskveld.
Startbom på stillaset kom etter hvert og åpningene til
avsatsene ble snekret igjen. Isteden kom det trapper til
startbomavsatsene. Etter hvert ble det hoppet så langt
at de måtte trekke startbommen godt nedenfor de
gamle avsatsene.
En av Tores høydepunkter og utfordringer var NM i
1991.Det var snømangel, men ved hjelp av snøkanon
fra Kirkerudbakken ble det laget snø i to netter med
påfølgende klager fra naboene pga støy. Det var mye
jobb da snøkanonen måtte flyttes oppover unnarennet
og det trengtes flere pumper for trykke vannet oppover.
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019

Som rennleder holdt Tore Berger Skuibakken i sin
hule hånd mange ganger.
Bakken øverst til venstre på bildet ser han
hjemmefra og kan følge med i hva som skjer – om
han ikke er i bakken.
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Det var mye arbeid med forberedelse til rennet også med organisasjonsmessige utfordringer hvor Tore som
rennleder selvfølgelig var svært involvert.
I et intervju med Tore må vi ta med hans padlerkarriere. Det startet med bading ved Danmark i Sandvika hvor
han kom inn i miljøet omkring 1958.
I 196I var han beste junior i Norge, samme år ble det bronse i tomannskajakk i nordisk mesterskap. Padlingen
utviklet seg videre i firer kajakk med flere topp-prestasjoner som resultat.
Mest berømt er den legendariske «Gullfireren» (firer kajakk) K-4 1000m i 1968 i OL i Mexico. Laget bestod
av Egil Sørby (Tønsberg Kajakklubb), Steinar Amundsen (Bærum Kajakklubb), Tore Berger (Bærum Kajakk
klubb) og Jan Johansen (Tønsberg Kajakklubb). Etter gullmedalje i K-4 1000m i OL i Mexico i 1968 ble de
utrolig populære.
Det samme laget tok også VM gull i firer kajakk K-4 10000m København 1970
Løpene kan sees som video på Bærum Kajakklubb.
https://www.baerumkajakklubb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948536012

I denne reportasjen fra fredag 1. februar 1991 skrives Budstikka
«Det er ikke få timer disse to har tilbragt i Skuibakken de siste to månedene. Bakkesjef Kåre Hagen (til
venstre) og rennleder Tore Berger – her fotografert på prepareringsrullen – har hovedæren for at
Skuibakken er «strøken» foran norgesmesterskapet søndag.»
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Hoppkameraters hilsen med takk og erkjentlighet til Otto Berger for innsatsen til NM1950
takk for innsatsen NM1950
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Jubileumsbok
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 250,- (+ 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
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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Forfatter
Hans L. Werp

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.

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

kr 250,Kjøp boken og støtt Skuibakken Bestilles: morten@skuibakken.no 95757236

«Trysilgutten»
Fortellingen om skihopperen Halvor Næs

Forfatter
Hans L. Werp

Av Hans L. Werp
Oslohopperne med Thorleif Schjelderup i spissen fikk seg en
overraskelse i 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.
...Han ble nr. 2 i OL mønstringen i Skui i april 1951 og premiert siste
gang i NM i Skui 1968. (25. plass). Han var prøvehopper i Skui og
Kollen 1973. Da var han 45 år – en lang hoppkarriere.
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 Næs signerer VG Pedros tegning av seg selv under
OL i Oslo 1952.

Bøkene er signert av Halvor.

Kr. 250,Kjøp boken og støtt Skuibakken Bestilles: morten@skuibakken.no 95757236
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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.

NORWEGIAN SKIJUMPS
Fotobok av Espen Tvedt

I Kulturdepartementets liste over
idrettsanlegg er det 900 hoppbakker
Bare 200 av de har fortsatt stillas.
Boken har svart-hvitt foto av fartstillaset
til 54 av de.

Pris kr. 400,Kjøp boken og støtt Skuibakken

NM 1968 - Barn kr 4.Kristin Oppegaard på Bjørum har tatt vare på begivenheter i sin barndom og
Skuibakkens Venner har fått overta hennes billett til NM 1968 i Skuibakken.
Da så hun Bjørn Wirkola vinne, som han også gjorde 28. januar samme år i
mønstrings rennet i Skuibakken for OL i Grenoble.
Hun så også Kronprins Harald og Sonja som nyforlovede på Kongetribunen.
Den ombygde Skuibakken ble den gang vurdert som en av landets beste
bakker å hoppe i.
Fra resultatlisten 31.mars 1968
1. Bjørn Wirkola, Alta (100.5-94.5) 225.3
2. Jan Olav Roaldseth, Hjelset-Fram (98.5-98.5) 225.1
3. Lars Grini, Lyn (102-96) 222.0
4. Knut Kongsgaard, Kongsberg (99-93.5) 217.8
5. Odd Vognild, Meldal (101-94) 217.3
6. Terje Holm, Røa (101-90) 212.7
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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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 2018 som er beskrevet i årsberetning.
Årsmøtet 2019 blir avholdt 26. mars 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 101.500 besøkt vår hjemmeside www.skuibakken.no. Det ble også stilt
midler til disposisjon for restaureringsarbeider i 2018 gjennom Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og
Riksantikvaren. Det er søkt midler for 2019.
Styrets forslag til arbeidsprogram for 2019, og mer utfyllende informasjon, finner du i årsberetningen for 2018.
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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www.skuibakken.no

5083.06.74427
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Skuibakken 1928, ved Nordre Skui gård, byget på dugnad med sag, hakke, spade og spett
Skuibakkens Venners Årbok 2018, årsmøte 2019
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