Skuibakkens
Venner
Årbok Skuibakken 2019
Hva skjedde?
MED INVITASJON

Tirsdag 31. mars 2020 - Skui Grendehus, Salen
Kl 19.00 Åpent årsmøte.
- Foredrag: Merete Kristiansen
- Første norske kvinne som hopper 100 meter,
det skjedde i Skuibakken 1985!
- Hvordan var det å være jentehopper på 1980 tallet?

---

Foto: Svein Ivar
Klokkervold

Merete
Kristiansen
setter norsk
rekord med
100 m i
norgescuprennet i
Skuibakken
17.3.1985.
Foto:
Tore Skaar

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

PROGRAM
ÅPENT ÅRSMØTE tirsdag 31. mars 2020 Skui Grendehus.
kl 19:00 Årsmøte 2020 Skuibakkens Venner
 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

Merete Kristiansen
- Hoppbakken jeg aldri glemmer!
- Hvordan var det å være jentehopper i et guttemiljø på 1980 tallet?

Merete Kristiansen 2020

Ca. 1987
Foto Hans Werp

Merete Kristiansen 108 m i The 59th International Miyasama Ski
Games i Okurayama bakken i Sapporo, 4.3.1988 Foto: Japan

Merete Kristiansen fra Klæbu i Trøndelag er født 1968 og begynte med skihopping i 1979. Hun hoppet
med guttene, det var ingen jenteklasse. Faren og skihopperen Arne var trener og Merete ble stadig
bedre og vant flere renn. I Norgescuprennet 17. mars 1985 i Skuibakken satte hun norgesrekord med
100 meter, som den første norske kvinne over «drømmegrensen for kvinner» - 100 meter!
8. januar 1988 satte hun uoffisiell verdensrekord med 112,5 meter i Balbergbakken (K120) (Fåberg) og
fulgte opp med offisiell verdensrekord på 111 meter i Odnesbakken 22. januar 1989. (Søndre Land)

 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
Facebook: Søk på «Skuibakkens Venner»
Foto om ikke annet er angitt: Morten Heldal Haugerud
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Styrets beretning
3.1 ÅRSBERETNING SKUIBAKKENS VENNER 2019
STYRETS SAMMENSETNING
2019-2020

Etter årsmøtet 26. mars 2019 har Skuibakkens Venner
(SBV) hatt følgende tillitsvalgte:

Styre og tillitsvalgte 2019-2020
- 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
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

Følgende komiteer ble oppnevnt av styret:
(Se neste side)
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- SBV 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
- Marit 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 flere SBV medlemmer
Informasjons og PR-komité
- Viggo Kristiansen
- Bjørn Boberg
I tillegg har leder M.H. Haugerud deltatt i
alle komiteer
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Årsberetning 2019.
Styre- og komitémøter, dugnader og arrangementer
Fem styremøter har vært avholdt. I tillegg har de enkelte komiteene hatt egne arbeidsmøter.
648 dugnadstimer har vært utført på 42 større og mindre dugnader og befaringer inklusivt befaring fra statlige
og kommunale myndigheter, samt forberedelse til fire større arrangementer som har vært avholdt i bakken i
perioden. 26 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 interessant
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 foredrag "Overgang fra klassisk til moderne hoppteknikk. Norsk hoppsport
gjennom 90 år."
På årsmøtet 26.mars 2019 Forfatter Thor Gotaas "Før og etter Wirkola Norsk hoppsport fra 1949 - 1990"
Det har i 2019 vært god aktivitet i alle komiteer, som beskrevet i oppsummering og egne rapporter.
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- Arrangementskomitéen.
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 (VM 2011 i Holmenkollen) som har hoppet i Skuibakken og
som i 2011 var på to befaringer i Skuibakken.
Det er interesse for å få til et showrenn og veteranrenn i Skuibakken. Hopperne 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 7. mars 2019– for barn
For åttende gang ble det arrangert Skuirenn på småhopp, av
forskjellig størrelse i overgangen for barn i aldersgruppen 5-14 år.
Værgudene var ikke på parti med de voksne – det ble regnvær.
Men barna brydde seg ikke om det. Det var jo snø og bakkene var
fint preppet! De hoppet med liv og lyst – til de voksne var blitt våte
nok. Alle fikk prøve hoppski velvillig utlånt fra IL Jardar, og
Fossum IL. Og alle fikk Skuibakkens hoppmedalje om halsen.
Årsmøtet Skuibakkens Venner 26. mars 2019
- Etter årsmøtet var det foredrag ved forfatter og folkeminnegransker Thor Gotaas «Før og etter Wirkola»
«Norsk hoppsport fra 1940 til 1990»
Det var meget godt besøkt og tilhørerne fikk en meget humørfylt og informativ opplevelse.
Kulturminnevandring søndag 13. oktober. ”Fra Haugsvollen over Ramsåsen til Skuibakken”
I samarbeid med Skui vel ble den 11. kulturhistoriske vandring fra Skuibakken arrangert. Med Harald Kolstad
som turleder gikk årets tur med buss til Franskleiv så videre til fots til Haugsvollen, Ramsåshytta, Ramsåsen
naturreservat med «Haralds Plass», Ramsåsutsikten, Tjennshaugputten, Øvre Vad, Starkadhytta på
Risfjellkastet hvor det var rast med skaukaffe og varm grill. Derfra videre ned langs Urselva med demning og
rester etter sirkelsag forbi Persbråten gård ned Ursdalen forbi Lindbråten og så tilbake til Skuibakken. En
interessant og godt besøkt tur med ca. 60 deltagere.

Juletretenning 1. desember.
Første søndag i advent, 1. desember, var bakken i fullt
flomlys. Det er blitt mange tilbud den dagen som det er
krevende å konkurrere med, men juletreet i Skuibakken
skal tennes og lyse! Med sine 1000 LED lys er treet på
kulen godt synlig og vi får mange hyggelig
tilbakemeldinger om lyset høyt oppe i mørket.

Nyttårsfest med 10 årsjubileum og gigantisk fyrverkeri.
I 2019 var det 10 år siden Skuibakken ble fredet av Riksantikvaren.
Det ble markert av Linda Veiby, avd.dir. Riksantikvaren, i årets
nyttårsappell fra hoppkanten. "Skuibakken er ett av fellesskapets
kulturminner og formålet med fredningen er å sikre at bakken fortsatt
skal kunne oppleves som det stykke ingeniørkunst, idretts- og
samfunnshistorie den er". Veiby berømmet Skuibakkens Venner for
godt restaureringsarbeide og for å ha fått til god bruk med flere
samlende aktiviteter rundt Skuibakken.
Feiringen startet like før kl. 16. Da flammet vardebålet opp mens
Nyttårsaften på hoppet i Skuibakken
fakkeltoget, akkompagnert av passende marsjer, gikk opp
unnarennet til varm solbergtoddy på kulen. Skui Brass holdt konsert fra kongetribunen. De mange barna var
spente på om trollet kom, og plutselig kom «Skautrollet i Svartoråsen» buldrende frem, før det med et brak
slukket alt lys og forsvant inn i åsen igjen.
Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020
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Nyttårsarrangement ble støttet av Bærum kommune. Budstikka hadde både forhåndsomtale og reportasje og det
ble nok en gang ny besøksrekord med drøyt 700 deltagere. Arrangementet er det eneste fellesarrangement med
fyrverkeri i Bærum nyttårsaften. Det hittil største fyrverkeriet i flere puljer ble støttet av SVEA,

- Vedlikeholds- og dugnadkomitéen.
Aktiviteter i bakken er avhengige av at bakken er i god stand.
Hovedoppgavene har i 2019 vært
- Restaurere og utbedre bomavsatser øverst i tilløpet
- Igangsette produksjon av startbommer og festebeslag.
- Støpe betongforankring for permanent plassering av
prepareringsrulla.
- Olje og lakkere gulv i kongetribunen etter reparasjon.
- Hugge farlige, store trær og åpne siktelinjene i unnarennet.
- Montere nye nødlyskastere. Tilkoblingen gjøres i 2020.
- 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.
- Lage nye bokstavskilt for dommerluker.
- Løfte og rette opp skjev ståltrapp til dommerhuset og
kongetribunen.

Vedlikehold av rekkverk fartstillaset i
Skuibakken

- Historiekomiteen arbeider med å systematisere, digitalisere og arkivere bakkens historie slik at
informasjon er søkbar og ha register over gjenstander. Arkivet vil være digitalt med muligheter for krysssøk. Det ønskes å ha komplett 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. I tillegg søkes
det om støtte til prosjekter.
-

PR komiteen. Interessen for bakken har medført flere avisoppslag i Budstikka. DVD-samlingen er
utvidet med opptak av to hele Skuirenn, 1981 og 1991. Denne er etterspurt og kan kjøpes til selvkost eller
en donasjon.

-

-

-

Foredrag: Det ble holdt befaringer og orienteringer om Skuibakken, bl. for Pilegrimsledere, ved SBVleder Morten Heldal Haugerud.
Filminnspilling: Skuibakken ble brukt for innspilling av en episode i NRK spenningsfilmen «Skitten snø»
av Miso film AS.
Boklansering: Boken «Tanumplatået» har eget kapittel:
«Skuibakken: populær storbakke blant hopperne og publikum» v/ Morten Heldal Haugerud.

Medlemssalg; "Skuibakken – en kongelig hoppbakke" og andre hoppbøker og bøker fra nærområdet
inklusivt boken "Tanumplatået" selges av Skuibakkens Venner.
Medlemsinfo Medlemsinformasjon 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 fin innsats med dette. H. C. Thaugland er også sponsor av vår nettside.
Websiden www.skuibakken.no har nå hatt over 110000 besøk siden den ble opprettet i 2009.
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Eksterne publikasjoner og noen omtaler av Skuibakken i 2019
Skuibakken var nevnt eller omtalt ca. 25 ganger i Budstikka i 2019. Her nevnes noen:
- "STEMNINGSFULLT: I Skuibakken ble vardebålet tent…. ca 600 til nyttårsfyrverkeri. 2.01.2019
- "Dette er en fin familietur hvor store og små kan bli med. SKUIBAKKEN: Et lite folkehav på hoppkanten
i tåkehavet på nyttårsvorspiel." 5.01.2019
- 75 år siden «Dagens uheldigste mann i Skuibakken? Hoppmåleren som lekte bikkja i bakken.-.5.2.2019
- "Inviterer til SKUIRENNET FOR BARN 7. mars i Skuibakken. 18.2.2019
- "SKUIRENNET FOR BARN Skuibakkens Venner inviterer jenter og gutter 5-14 år Hva skjer 4.03.2019
- "Skuibakkens Venner inviterer til åpent årsmøte og foredrag om norsk hoppsport ved Thor Gotaas.
Årsmøtet holdes ved foten av Skuibakken, i Skui Grendehus tirsdag 26. mars kl 19" 23.03.2019
- "Skuibakkens Venner årsmøte og foredrag om norsk hoppsport ved Thor Gotaas. «Hva skjer» 25.3.2019
- " Får 450.000 til Skuibakken - skal stanse og hindre forfall av anlegget," 11. april 2019,
- "Tanum hylles i ny bok med Skuibakken hvor Merete Kristiansen først over 100m 15.06.2019
- "Sommerquiz Hvilket år var siste renn i Skuibakken?" 2.07.2019
- "Sommerquiz Hva er bakkerekorden i Skuibakken?" 7.08.2019
- "Skuibakkens Venner inviterer til den 11. kulturminnevandringen med utgangspunkt i Skuibakken.
søndag 13. oktober Fra Haugsvollen over Ramsåsen til Skuibakken. 10.9.2019
- "Kulturminnevandring Vestmarka med utgangspunkt i Skuibakken" «Hva skjer» 1.10.2019
- "Folk: Inviterer til vandring i Vestmarka, oppmøte på sletta til Skuibakken" 07.10.2019
- "Kultur: Kultur på tur i Vestmarka», oppmøte på sletta til Skuibakken" 12.10.2019
- "Pilegrimledsagere på tur med avslutning i Skuibakken", 24.10.2019
- "Odd A Brevik til minne" Ansatte i Budstikka, 24.10.2019
- "Odd A Brevik til minne" Bærums Skiklub, 05.11.2019
- "Inviterer til nyttårsfeiring i Skuibakken kl. 16.00" Hva skjer. 15.12.2019
- "Skuibakkens Venner inviterer til nyttårsfest i Skuibakken klokken 16.00". 31.12.2019
- "Og på Skui ble Skuibakken 10 år siden fredning feiret med appell fra Riksantikvaren" 31. 12.2019
- "Feiret Skuibakken og nytt år med gigantisk fyrverkeri, 10 år etter fredning 31. 12.2019
- https://www.budstikka.no/bildeserier/feiret-skuibakken-og-nytt-ar-med-gigantisk-fyrverkeri/559039!/
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. Åtte NM
ble arrangert: 1950, 1965, 1968, 1971, 1975, 1979, 1985 og 1991. Fra 1965 NM i ”Stor bakke”. Første TVsendte hopprenn i Norge i 1960. To WC-renn (1981 og 1983). Rennet i 1983 var verdens første WC-renn i
flomlys. Siste rennet 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 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
Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020
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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.

Faksimile: Budstikka 20.januar 2018

Faksimile: Budstikka 25. januar 2018

Faksimile: Budstikka 23.januar 2019
Faksimile: Budstikka 1. februar 2019
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ÅRSBERETNING FRA
ØKONOMI-KOMITEEN
FOR 2019
Komiteen har hatt følgende sammensetning:
Per Chr. Olander (kasserer og leder)
Paul Geir Kaasa

Skuibakkens Venner (SBV) har ved utgangen av 2019
145 betalende medlemmer. Det er en liten nedgang fra
2018. Det er en aldersmessig voksen medlemsmasse
og det er derfor noen som faller fra hvert år. Heldigvis
er det også noen nye medlemmer som kommer til slik
at antall medlemmer over tid er rimelig stabilt. SBV vil
øke arbeidet med å få flere medlemmer.
Regnskapet er gjort opp med et overskudd kr 46 511,58. Vedlikehold av bakken muliggjøres gjennom
bevilgninger fra Akershus fylkeskommune (Viken Fylkeskommune fra 2020) og Bærum kommune. Fra
Akershus fylkeskommune ble det for 2019 gitt et tilsagn på kr. 450 000. Av disse er kr. 127 410,67 benyttet
mens øvrig del av bevilgningen er godkjent overført til 2020. Dette beror på å finne en løsning på
sporsettingsprosjektet i tilløpet som var mer omfattende enn planlagt, men startes opp i 2020. Det er søkt om
nye midler for 2020. Akershus fylkeskommune utbetaler i ettertid etter innlevert regnskap. Bærum kommune
bevilget kr. 100 000 hvorav kr. 70 000 til vedlikehold/prosjekter og kr. 30 000 til drift. Her står det totalt kr.
80 837,06 som ikke er benyttet. Dette er et overheng fra 2018 og 2019 som vil bli benyttet i 2020.
SBV arrangerer flere aktiviteter i løpet av året hvorav høydepunktet er markering av Nytt År med fakler, bål
/fyrverkeri, musikk og nyttårsappell. I år var det 10 år siden bakken ble fredet og Linda Veiby fra
Riksantikvaren holdt appellen fra hoppkanten. Vi anslår at ca. 600-700 store og små var tilstede. SBV
arrangerer skirenn (når mulig) for de yngste i unnarennet.
Kulturminnevandringene i området med utgangspunkt i Skuibakken er også populære. I tillegg kommer godt
besøkte årsmøter med gode og relevante foredragsholdere. Dette er aktiviteter som gjøres opp med et
underskudd, men er viktige for å holde oppe interessen for Skuibakken, spre informasjon og formidle
opplevelser. Nettsiden har siden oppstart hatt over 120 000 besøkende.
Av andre inntektskilder er i år innbetalt kr. 19 267 fra Norsk Tipping/Grasrotandelen, Miso film Norge AS for
leie av stillaset i bakken (NRK TV serie), Pilegrimsvandrerne for donasjon. Vi takker for disse midlene. Netto
inntekt for bokprosjektet, Skuibakken – en kongelig hoppbakke, i 2019 er kr. 14 000. Vi har fortsatt en del
bøker til salgs for medlemmene. Boken ligger også ute i lokale bokhandlere. Disse midler går inn på SBVs
reservekonto hvor det står kr. 146 569,24.
Økonomien i SBV er god. Målsettingen er å benytte de midler vi har til disposisjon og det som det er søkt om
for 2020 for å utbedre og sikre Skuibakken som det skihistoriske byggverket den er.

20.01.20
Økonomikomiteen
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Punkt 3.2

REGNSKAP SKUIBAKKENS VENNER 2019
Inntekter

2019
28 993,00
16 699,08
127 411,00
56 617,20
30 000,00
16 035,39

Medlemskontingent
Arrangementer – salg, DVD, ,bøker, fakler
Tilskudd Akershus fylkeskommune
Tilskudd Bærum kommune prosjekt
Tilskudd Bærum kommune drift
Inntekt bokprosjekt
Annen inntekt. Grasrotandelen, Donasjon,
utleie Miso film AS, Bærum kommune-Kultur

19 110,97

Tot Inntekter 2019
Kostnader

294 886,64

Utgifter bokprosjekt
Utgifter arrangementer

2 206,08
27 244,75

Prosjekt Akershus fylkeskommune - utgifter
Prosjekt Bærum kommune - utgifter
Driftsutgifter
Utgifter årsmøter
Bankgebyrer

127 410,67
56 617,20
36 720,20
11 455,62
240,00

Totale kostnader

261 894,52

Finansinntekter/finanskostnader
Renteinntekter

429,66

33 401,78

Resultat 2019

Balanse 2019

31.12.2019

Eiendeler
DNB Bedrift 5083.06.74427
LK Bank Sparekonto 9365.15.10218
Sum eiendeler
Gjeld

328 402,11
146 569,24
474 971,35

Egenkapital 01.01.19
Overskudd 2019
Egenkapital 31.12.19
Gjeld og Egenkapital 31.12.19 Note 1

-360 732,31
-33 401,78
-394 134,09

-474 971,55

Noter: Note 1
I egenkapitalen ligger
Udisponerte midler Bærum kommune

Underforbruk av bevilgede beløp Bærum kommune
på kr. 80 837,06 fra Bærum kommune. Blir benyttet i 2020
Skui 20.01.20
Per Christian Olander (Sign.)
Kasserer
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Punkt 4. Forslag til ”Arbeidsprogram for 2020-2021”
Fram til neste årsmøte i 2021 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 interessant for nye generasjoner.
5. Arbeide for rekruttering av nye medlemmer for å få kontinuitet i driften.

Punkt 5. Budsjett og kontingent
Budsjett: 2020:
Det er ikke laget noe budsjett for 2020 fordi vi ikke vet hvilke midler vi har til disposisjon da søknader er under
behandling og svar derved ikke mottatt.

Fastsettelse av kontingent for 2020
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 2019, årsmøte 2020
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Utfyllende beretninger fra de enkelte komiteer:
ÅRSBERETNING FRA
Arrangementskomiteen
FOR 2019
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 vært fire arrangementer i Skuibakken i 2019.

Leder og vardebygger Knut Woxman
Foto: Karl Braanaas Budstikka

Skuirennet 7. mars
Skuirenn i nysnø og regnvær, men med glade barn!
Selv om kuldegradene var byttet ut med mildvær og regn, stilte 19 barn i alderen 4-12 år til start da Skuirennet
ble avviklet i overgangen til den gamle storbakken 1. mars.
De færreste har hoppski så i Skuirennet kan
alle komme med det de har. MEN alle får
låne hoppski og det har vist seg svært
populært og gir færre fall, større sikkerhet
og større hoppglede. Barnehoppski med
langrennsbinding er velvilligst utlånt fra IL
Jardar, Fossum IF og Lommedalen IL /
Kollenhopp.
I tillegg til regnvær var det dessverre
kollisjon med åpen dag i SFO på Skui
skole. Det reduserte deltagelsen, men stor
takk til IL Jutul Idrettsskole som stilte
meget godt opp.
To hoppbakker var gjort klare ved god
hjelp av Bærum kommunes preppemaskin
Forventningsfull deltager nr. 1 Henrik Aa Otterstad innvier
og
dugnadsgjengen med spader og river.
Skuibakkens Venners nye starttrøyer!
Bakkene var fin tråkket og med spor i
ovarennet. Det er ganske bratt i tilløpet så det ble rigget til startbommer. Da var det mye lettere å finne balansen
i tilløpet og riktig stilling i satsen på hoppkanten.
Speaker i bakken, musikk med «hoppmarsjer», lengdemåler og dommer var på plass.
Etter flere treningsrunder var det renn med to omganger hvor det ble satset med liv og lyst, enten det var i stor
eller liten bakke. Innsatsen og lengden var upåklagelig. Imidlertid ble det for vått for dommeren så den vanlige
dommerrapporten rant bokstavelig talt bort. Men varme pølser med lompe var det til alle deltakerne. Og til slutt
premieutdeling med hoppmedalje i norske farger til alle.
Noen syntes det var så gøy at de fortsatte å hoppe – med medaljen rundt halsen. – At det fortsatt regnet brydde
ikke ungene seg om - men noen foreldre synes visst det det ble «litt vått « etter hvert.
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Isak Pettersen klar på startbommen

Det ble hoppet både i liten og stor bakke

Nr 15 Jacob Øvergård Olsen i svevet

Nr 16 Adrian Gieras i fin stil

Klar for premieutdeling – alle fikk Skuibakken hoppmedalje
.
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Årsmøtet Skuibakkens Venner 26. mars 2019
Ref protokoll Årsmøtet 2019

- Foredrag:
«Før og etter Wirkola» «Norsk hoppsport fra 1940 til 1990» v/ Thor Gotaas
Thor Gotaas er forfatter og folkeminnegransker med en levende og meget engasjerende evne til å formidle.
Møtet var spesielt godt besøkt og tilhørerne fikk en meget humørfylt og informativ opplevelse. Thor Gotaas,
som sier selv han ikke har greie på hoppsport, holdt ett levende foredrag krydret med utallige anekdoter.

En stor kveld for de mange tilhørerne.
Thor Gotaas tok utgangspunkt i sine opplevelser med
hopprenn fra sin hjembygd Brumunddal hvor alle, som ikke
var syke eller døende, var tilstede, ekstra-billetter måtte
trykkes og kongen kom. Skihoppere var luftens akrobater
og gladiatorer. Hopperne var stilige karer med slips og
bakoversveis, mens langrennsløpere var svette og snørrete.
Boken «Før og etter Wirkola» dekker perioden 1940-1990,
for rundt 1940 kan fortsatt noen fortelle om, mens i 1990 så
overtok Bokløv. Skihopping var en publikumsmagnet og
Holmenkollen, skisportens Olympia, hadde enromet med
publikum, ikke minst etter krigen. Anleggene var ellers ofte
gebrekkelige som bilder av fartstillaser på Kongsberg som
arbeidstilsynet i dag aldri ville ha godkjent. «Den gang var ingenting "fali" - i dag er alt "fali"» sa Gotaas.
Likevel, i Norge fikk en lenge ikke lov til å hoppe over 100 m, da det kunne være farlig, på grunn av en «fysisk
grense». Kongsbergknekkens historie fikk vi høre om. Forsking viste dog at Kongsbergknekken ikke er så
effektiv – se bare hva fugler som stuper gjør med vingene – de legger de bakover kroppen. I 1943 kom
"finnestilen" og utviklingen fortsatte. Det var mange artige navn på skibakker som, "Tryner’n",
"Selvmordbakken", "Døden"-bakker var det flere av, "Blodfallet" mfl. som viste at det var tøft å hoppe der.
Mange jenter hoppet, men fikk ikke lov til å konkurrere. Likevel - det var en blind kvinnelig skihopper fra
Sørlandet, imponerende. Jentene sluttet å hoppe i puberteten, da de ble fortalt at de kunne ødelegge livmoren
eller fremskaffe kreft i nedslaget og det som verre var. Langrenn og skihopping var likevel de mest utbredte
vinteridrettene.
I 1920-30 årene var skihopping noe veldig spektakulært og risikofylt, men det gikk tydeligvis an. Det ble
arrangert hopprenn i Paris i 30 varmegrader, i USA i New York og Los Angelos, Edinburgh, London osv.
Arnfinn Bergman i Oslo OL 1952 var smart og valgte sporet i midten med mest gli og vant i Holmenkollen.
Bergman hoppet alltid med slips og hadde for anledningen tyvlånt slipset til Halvor Næss, da han ikke fant sitt
eget. Næss ble for øvrig nr. 4, i samme OL-renn i Kollen.
Jenter hadde en kamp også for å få gå langrenn da langrenn kunne
ødelegge lungene, ble det sagt. Jentene har alltid hatt en kamp - - .
Han filosoferte over den perfekte stilen og nevnte finnen Juhani
Kärkinen som ble berømt for sine stilhopp.
Stein Berg, Østlendingen, fikk tatt berømte bilder av Inge Lindquist i
Falun som mistet den ene skien i lufta og stod!.
Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020
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Toralf Engans berømte svev i Svenska Skidspelen 1962 hvor han fikk 3 x 19.5 i stil av dommerne, var det bare
å bøye seg i støvet for - ingen kommentar - bare vakkert! «Hvorfor hopper du så pent?» ble Engan spurt. «Bare
flaks» svarte Engan som var i overkant beskjeden. Det går ikke an å hoppe penere på ski enn Engan, mente
Gotaas. Gotaas gikk gjennom "finnestil" og begynnende V-stil med hode mellom skituppene og glassfiberski
som utkonkurrerte treskiene. Wirkola ble stødig da han trente mye i dårlig lys som gutt (stearinlys). Han var
rolig og kald, pulsen sank på hoppkanten! Og han var også god til å psyke ut konkurrentene med replikker.
Så var vi fremme ved et svevbilde av Bokløv i V-stil, og der sluttet foredraget – uten ytterligere kommentarer.
Godtaas mente at et godt foredrag er som et miniskjørt, så langt at det dekker det viktigste, men så kort at du får
lyst på mer!

Thor Gotaas formidlet tidsbilder og anekdoter fra hoppsportens fargerike historie!
Et meget morsomt foredrag fult av anekdoter og fremført i høyt tempo med et utpreget humoristisk tilsnitt.
Latteren satt meget løst.
Gotaas hadde med seg flere av sine bøker og boksalget gikk strykende!
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 2019, årsmøte 2020
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KULTURMINNEVANDRING søndag 13. oktober - Fra Haugsvollen til Skuibakken
Den 11. vandringen regi av Skuibakkens Venner med Harald Kolstad som guide og historieforteller startet
med busstur for de drøyt 60 deltagerne fra Skuibakken til Franskleiv derfra en raske spasertur til Haugsvollen
hvor turen egentlig startet. I dag er det en åpen voll med bålplass.

Turen vist som grønn strek og røde piler fra
Haugsvollen over Ramsåsen til Skuibakken var på ca.
8 km

Pipa og taket på Ramsåshytta er ikke lett å se

Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020

Harald Kolstad forteller om Haugsvollen som gikk
fra å være seter på 1700 tallet til husmannsplass i
1825. I dag populært turmål og bålplass.
Men Haugsvollen er opprinnelig en setervoll fra
1700 tallet. 1 1774 hadde Jong, Aas, Togerud,
Grienie, Kirkerud fra vestre Bærum samt Berger og
Aastad i Asker krøtter her. «Høksvollen», som den
lokalt ble kalt, ble i 1825 husmannsplass under Ringi
gård. I 1845 flyttet Peder Olsen Ringieie inn med
hustru Anne Larsdatter fra Jammerdal. En
kjærlighets historie gjorde at han slo sin kone i hjel
med øks i ura i det som nå kalles «Peters Klev» nord
på Ramsåsen. For udåden ble han den siste i Bærum
som 22.10.1847 ble henrettet. Historien finnes i
boken «Hustrumordet» av politimannen Stein Ryan
og selges i Høvik bokhandel.
Så sent som i 1902 var det beboer på Haugsvollen.
Siste hus ble fjernet ca. 1910, men tuftene kan
fortsatt sees. Haugsvollen er et bevaringsverdig
eksempel på en seter som har gått over til å bli
husmannsplass, fortalte Kolstad blant annet.
Nå gikk vandringen på sti gjennom variert skog og
kupert terreng opp til den bortgjemte Ramsåshytta.
som du ikke oppdager før du nesten går ut på taket.
Den bortgjemte hytta ble bygget i 1944 av brødrene
Winsnes som privat skjulested under krigen for å
komme unna arbeidstjeneste. Den ble ikke brukt av
Milorg. Hytta ble aldri avslørt. Etter krigen fikk
speiderpatruljen Bever i 1. Sandvika speidertropp
tilbud om å få lå den, om de fant den. Og det gjorde
de. Etter flere år ble den mindre brukt og forfalt.
Gaupepatruljen i 1. Sandvika speidertropp fant igjen
hytta midt på 1960 tallet og laftet den opp igjen med
tørrgran hugget på stedet etter avtale med grunneier
Østensen på Ringi. Tørrgran er ikke spesielt holdbart
og på 1980 tallet tok 1. Sandvika igjen tak og laftet
hytta opp for tredje gang slik den står i dag.
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Opp bratt skrent fra Ramsåsdalen.

Ramsåenutsikten.. Ståvivannet midt på Tanumplatået.
Kolsås i det fjerne og Holmenkollen i blånene.

Etter en kort vandring krysset vi Ramsåsdalen og kom inn på gammel tømmervei anlagt av Bærum kommunes
skogsjef Figenschau på 1970-tallet og fulgte den til toppen av Kantebakk og på folkemunne kalt «Haralds
plass» da Harald Kolstad hadde en større feiring av sin 50 års dag der. Her er mål for IL Jutuls motbakkeløpet
«Kantebakk Opp» Det er så bratt at man lett blir gående på alle fire. Rekorden fra Jordbru og opp er likevel
imponerende 11 min. 24 sek.

Utsikt mot Tanum kirke, Sandvika og Bærums øyene.
videre mot Nesodden og Bunnefjorden i det fjerne.

Tjennshaugputten, myrtjern uten fisk. Her og på
Breimåsan var det storfugl lek. Kanskje kommer
den tilbake når Ramsåsen naturreservat blir
utvidet.
Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020

Ramsåsutsikten har et vidt utsyn. Her ut Oslofjorden
mot Langåra, Håøya og Drøbak
Litt lenger nord gikk vi ut på Ramsåsutsikten med et
imponerende utsyn over Vestre Bærum fra
Bærumsmarka og utover fjorden. Her er du høyere enn
Kolsåstoppen. Videre inn til idylliske Tjennshaugputten
ved Ramsåsens høyeste punkt 420 moh (Kolsås er 379
moh) dog uten fisk. Breimåsan i nærheten var kjent for
sin storfuglleik, men skogsdriften har gjort at leiken har
vært borte i mange år. Men kanskje det nå er håp da
området kan bli en del av Ramsåsen naturreservat eller
frivillig vern av skog.
Derfra fulgte vi god blåmerket sti ned mot Øvre Vad.
På veien var det flere ivrige soppsankere som benyttet
sjansen. Øvre Vad er et av to vadesteder over Urselva.
Vannføringen var god, men hjelpsomme turmedlemmer
hjalp hverandre over elven.
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På Kastet sørget Skuibakkens Venners dugnadsgjeng for at var grillen varm og skaukaffen klar.

Harald Kolstad forteller om Risfjellkastet og
Starkadhyttas lange historie både i fredstid og krig.

På Kastethytta til skiklubben Starkad var grillen og skaukaffen varm og det ble en god rast i strålende høstsol.
Vi fikk høre om hvordan stedet som var en husmannsplass ble en sportshytte. Og Johan Persbråten fortalte
historier om sin oldefar som bygget hytta og stabburet. Oldefaren var venstrepolitiker og kjent for sine
maleriske opplevelseshistorier fra marka, også i kommunestyret.
Nedover langs Urselva ligger det en
liten dam. Dette var dammen etter
forsøket på å øke vanntilførselen til
Stovivannet på slutten av 1950. Den
gang var Ståvivannet hovedvannkilden
for Vestre Bærum via Silhuset ved
Ståvibekkens utløp fra Ståvivannet. Det
var rørgate nedover i bygda mot
Sandvika.
Anlegget ble nedlagt da Aurevannanlegget kom i drift. Ståvivannet ble da
reservevannkilde for gårdene rundt.

Demningen fra da det på 1950 tallet ble forsøkt å øke
vanntilførselen i Ståvivannet da det var drikkevannskilde.

Lenger nede ses remskiven og restene
av skovlehjulet til sirkelsagen som var i
bruk under krigen for skjæring av
materialer til lokalt behov. Sagen ble
bygget av grunneier Ludvik Persbråten,
Ragnar Jensen, Sigurd Luksengård og
sagmester Martin Lia som ledet
arbeidet. Det var en utfordring under
krigen, men med lokale kontakter ble
deler til en sag samlet sammen. Rundt
1950 ble sagen demontert og bygget om
til traktordrift og flyttet.
Restene av skovlehjulet og
remskiven som drev sirkelsagen
som stod oppe på land ved
Urselven.
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Nå gikk vandringen ned
gjennom Ursdalen forbi
gamle Persbråten gård.
Gårdsdriften, basert på
sau, storfe og grønnsaker,
er flyttet til nyere hus og
driftsbygning lenger inn i
Ursdalen.
Slik så Persbråten
gården ut før låven
brant ned nyttårsaften
1930. Mange eldre
husker den lille lettbente
Ludvig Persbråten som
dyktig
gårdbruker,
modig støttespiller for
Milorg og hestepasser
på Vestmarka i 20 år
(Harald Kolstad)
Tilbake i Skuibakken ga leder av Skuibakkens Venner et
«skråblikk» på de 10 år som var gått siden fredningen med både
gleder og overraskelser, mest gleder!

En flott tur - som borger for ny tur neste år!

Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020
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PR komiteen:
Det arbeides kontinuerlig med å spre informasjon om Skuibakken både ved arrangementer, i media og å skrive
om Skuibakken og holde foredrag og omvisninger. Noen aktiviteter i 2019 var:

Boken «Tanumplatået – Bærums vakre og innholdsrike kulturlandskap»»
- Boken kom ut juni 2019 med en omfattende beskrivelse av Tanumplatået med kulturhistorie og gårdsdrift,
natur dyreliv, Tanum kirke, Ståvivannet, friluftsliv, årstidene og opplevelser fra Åstadbakken i Asker til
Skuibakken i Bærum. Eget kapittel om Skuibakken: «Skuibakken: populær hoppbakke blant hopperne og
publikum» v/Morten Heldal Haugerud, leder Skuibakkens Venner. Utgitt av Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus. Og mange medforfattere. (Se omtale på slutten av årboken)

Filminnspilling
Våren 2019 leide Miso film
Norge AS fartstillaset i
Skuibakken for filminnspilling av en scene i
spenningsfilmen «Skitten
snø» for NRK/TV.
Da dramatikken foregikk i
fartstillaset krevde det en del
sikkerhets utstyr og
midlertidig fjerning av
rekkverk. Innspillingen gikk
fint og alt ble selvfølgelig
tilbakeført umiddelbart etter
innspillingen var ferdig.

Besøk med omvisning: Pilegrimer på tur!
16. oktober fikk vi besøk av pilegrimer som var på
rundtur i Asker og Bærum og avsluttet dagen med
besøk i Skuibakken.
Selv om pilegrimer er tøffe og går i allslags vær
fristet ikke dagens vedvarende regnvær til «langtur i
anlegget». Foredrag på pressetribunen om
Skuibakkens historie ispedd anekdoter og om hva
som skjer, sammen med lette forfriskninger, ble et
godt alternativ. Herfra hadde gjestene også god
oversikt over store deler av anlegget.
Vi takker for hyggelig donasjon til støtte for videre
arbeid med bakken.
Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020
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.JULETRETENNING første søndag i advent, 1. 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 synkende
tendens. Treet ble derfor i år som i fjor 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 2019. ”Et sted med sjel”
Nyttårsfest med 10 - årsjubileum og gigantisk fyrverkeri i Skuibakken nyttårsaften 2019.
I 2019 var det 10 år siden Skuibakken ble fredet av Riksantikvaren.
Det ble markert av Linda Veiby, avd. dir. Riksantikvaren, som holdt årets nyttårsappell fra hoppkanten.
Skuibakken er et av fellesskapets kulturminner og formålet med fredningen er å sikre at bakken fortsatt skal
kunne oppleves som det stykke ingeniørkunst, idretts- og samfunnshistorie den er. Veiby berømmet Skuibakkens
Venner for restaureringsarbeidet og for å ha fått til god bruk med flere samlende aktiviteter rundt Skuibakken.
Fjorårets tåkehav var avløst av et klarvær av de sjeldne!
Feiringen startet like før kl. 16. Da flammet
vardebålet opp mens fakkeltoget, ble
akkompagnert av kjente hoppmarsjer. Vel
oppe de 393 trinnene i unnarennet ble de
ønsket velkommen til pepperkaker og varm
solbærtoddy på kulen. Det var en jevn
tilstrømming av besøkene på sletta hvor
parkeringsvaktene holdt god orden og alt
gikk greit.
Skui Brass ga en meget variert konsert fra
kongetribunen med kjente og fengende
melodier, behørig introdusert av kveldens
konferansier og speaker Knut Woxman.
Fra hoppkanten takket leder av Skuibakkens
Venner for konserten med å berømme et
godt og hyggelig samarbeid med
Riksantikvaren, spesielt at Riksantikvaren er
positiv til reversible endringer i bakken som
kan gi muligheter for ny aktivitet ikke minst
ski- og gjerne hoppaktivitet. Så introduserte
han Linda Veiby, avd. dir. Riksantikvaren,
som ga årets nyttårsappell fra hoppkanten.
En tale som vi har fått mange positive og
hyggelige tilbakemeldinger på. (Gjengitt
nedenfor)
Nyttårsarrangement ble støttet av Bærum
kommune.
Budstikka hadde både forhåndsomtale og
reportasje og det ble nok en gang ny
besøksrekord med 600-700 deltagere.

Fakkeltog går oppover alle trapper i unnarennet nyttårsaften.
Foto: Bjørn Frodahl
Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020

Arrangementet er det eneste
fellesarrangement med fyrverkeri i Bærum
nyttårsaften.
Det hittil største fyrverkeriet i flere puljer
ble støttet av SVEA,
.
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Faklene lyste opp og barna lekte under hoppet

Fakkeltog i trappene –Egir (4) og Alfred (7) Bjørnebo Rokseth gikk forbi køen og unnarennet rett opp.

Mens vardebålet flammet opp lyste også nymånen opp

Skui Brass holdt en variert og fengende konsert fra Kongetribunen
Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020
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Mange fremmøtte og tilhørere i Skuibakken
Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020
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Nyttårs-appeller:
Leder av Skuibakkens Venner, Morten Heldal Haugerud takket Skui Brass for en flott konsert og minnet
om:
I år er et spesielt år da det er 10 år siden Skuibakken ble fredet av Riksantikvaren 24.2.2009!
Det har vært ti år med både gleder og
overraskelser. Mest gleder og det skylles
ikke minst god støtte fra Riksantikvaren
og Akershus fylkeskommune og Bærum
kommune og alle dere medlemmer og
støttespillere som er med og hjelper til
på mange måter.
Samarbeidet med Riksantikvaren og
Akershus fylkeskommune har vært både
positivt og konstruktivt.
Spesielt setter vi stor pris på at
Riksantikvaren og fylkeskommunen er
positive til å sette bakken i en slik stand
at det er mulig å avholde hopp-showrenn
og andre skiarrangementer etter hvert.
Leder av Skuibakkens Venner takket Riksantikvaren ved Linda
Veiby for godt og konstruktivt samarbeid i de 10 årene som er gått.
Foto: Kim van der Linden / Budstikka

Det er en hyggelig utfordring når
hopperne kommer til oss og spør: «Når
er den klar???»

Noen utfordringer gjenstår, men unnarennet er allerede i bruk for frikjøring, det er også blitt mye jevnere etter
stabilisering av massene og påfylling. I trappene mosjoneres det hele året.
En ekstra takk for donasjon til «fyrverkerikontoen på Facebook» – Det får dere glede av i dag!!!
Skihopping er en dristig og spektakulær idrett og vi håper at Skuibakken kan inspirere yngre til både å drive
med skihopping og være med å holde Skuibakken, med sin store betydning for norsk hoppsport, i hevd.
Det skjer stadig noe nytt i Skuibakken.
Restaureringen gir «Skuibakken Kulturarena» nye muligheter for bruk.
I år er den til og med brukt i innspillingen av en norsk spenningsfilm ved Miso film/NRK.
Vi minner om boken «Skuibakken – en kongelig hoppbakke» med den spennende historien om Skuibakken fra
1928 til i dag.
Masse bilder, hvert år beskrevet, resultatlister, anekdoter og omtale av sentrale personer og hoppere i
Skuibakken.
Ta kontakt! Vi har flere andre bøker og DVD med filmopptak fra Skuirenn og begivenheter i bakken.
Og har du selv stoff, bilder og hendelser så hører vi gjerne fra deg!

Med å ønske dere alle et Riktig Godt Nytt År vil jeg nå
introdusere Linda Veiby som vil gi «årets Nyttårsappell»
Noe som er meget hyggelig å kunne gjøre nå under 10 årsmarkeringen for fredningen.
Ikke minst da Linda Veiby var Riksantikvarens prosjektleder for fredningsprosessen og er i dag avd. direktør
hos Riksantikvaren med ansvar for fredninger og ivaretagelse og arbeider med mange verdifulle og interessante
kulturminner fra nyere tid.

Velkommen Linda - hoppkanten er din!
Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020
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Nyttårsappell Skuibakken 31.12.2019 – avd. dir. Linda Veiby, Riksantikvaren
Skuibakken - et kulturminne for fremtiden!
Kjære alle sammen.
Riksantikvaren har fulgt Skuibakken og all aktiviteten som gjøres her
med beundring og begeistring både før, men også etter at baken ble
vedtatt fredet for ti år siden. Det er en stor glede få feire nyttårsaften
her sammen med dere, lokalmiljø, kulturminne og hopp-entusiaster,
det året Skuibakken markerer 10 år som fredet kulturminne.
Hvorfor fredet Riksantikvaren Skuibakken? I 2009 var det europeisk
Kulturminneår og året ble feiret med 12 fredninger av fellesskapets
kulturminner. Kulturminnene som ble valgt ut var spredt over hele
Norge, men hadde det til felles at de er steder eller anlegg mange har
tatt del i og har minner fra. Skuibakken var ett av disse. Målet med
fredningen er å sikre at bakken fortsatt skal kunne oppleves som det
stykke ingeniørkunst, idretts og samfunnshistorie den er.
Skuibakken ble innviet 18. mars 1928 og har i over 90 år vært et landemerke i Bærum og et monument over
norsk hoppsport. På 1900-tallet ble hoppsport folkesport, ikke bare for kongen og de djerveste, men for tusenvis
av unge gutter og etter hvert jenter. Blant landets over tusen hoppbakker var Skuibakken en av de viktigste
arenaene. Verdens bratteste. Rekorder i fleng. TV-sendinger, og ikke minst rammen om en av våre tydeligste
fellesreferanser som etter hvert ble et eget begrep - levedyktig i et halvt århundre. Det var nemlig i Skuibakken i
1965 at Toralf Engan var den som hoppet etter Wirkola.
Hopprennene i Skuibakken trakk titusener av mennesker som sammen opplevde spenning, dramatikk, folkefest
og idrett i ett og samme arrangement. I løpet av noen magiske sekunder har tilskuere forent seg i begeistring
over utallige gode idrettsprestasjoner som har funnet sted her.
Av de tusentalls hoppbakker vi har hatt i Norge, står kun et fåtall igjen. Idrettens kulturminner har høy
endringstakt. Det ligger i idrettens natur å jakte nye rekorder. De blir bygget om, endret eller tas ut av bruk om
de ikke lenger følger regelverk eller er mulige å sette neste rekord i.
Også er alt dette annerledes her. Jeg vil trekke frem bærumsfolks kreativitet og evne til å se muligheter selv
etter at FIS har trukket i håndbrekket. Jo visst, over tyve år er gått siden det siste ordinære hopprennet ble
avviklet her i bakken. Med ny bakkerekorden på respektable 122 meter satte et verdig punktum for bakkens
offisielle hopphistorie.
Men det ble ikke stille. Aktivitetsnivået er nærmest skrudd opp, med breddefokus, fra frikjøring, på barneski,
og annen moro som julegrantenning, vardebrenning og historiske omvisninger.
Vi ser bakken i dag, vakkert istandsatt. Med unnarennet nyrestaurert i fjor. Alt arbeidet som er nedlagt gjør at
Skuibakken er blitt et kjent og attraktivt sted for trening og tur. Alle trappene brukes daglig til trening, og det
har aldri har det vært så mye stier i anlegget som nå.
Og så må man jo bare si, at å ta vare på et anlegg som dette, det gjør seg ikke sjøl. Og et fredningsvedtak redder
ikke et kulturminne alene. Jeg vil benytte anledningen til å takke og kaste flomlys over Skuibakkens Venner for
de tusenvis av dugnadstimer, deres entusiasme, glød, gjennomføringsevne og seigheten som gjør at vi fortsatt
kan oppleve bakken som representerer hoppsportens gullalder. Med Bærum kommune, Akershus
fylkeskommune og flere andre sponsorer har man her fått til det man andre steder bare drømmer om.
Det er et kulturminne i bruk. Sånn skal det være!
Riksantikvaren takker for alle de gode kreftene som slutter opp om arbeidet her i Skuibakken, og gjør det ikke
bare til et fellesskapets kulturminne slik det var, men til et kulturminne for fremtiden.
Nå setter vi utfor. Hiver oss utfor kanten til 2020.

På vegne av Riksantikvaren ønsker jeg dere alle et godt nytt år!
Linda Veiby
Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020
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Linda Veiby avd. dir. Riksantikvaren holder åretes nyttårsappell fra hoppkanten.

Trollet i Svartoråsen – det kom!
De mange barna var spente på om trollet kom, og plutselig kom «Skautrollet i Svartoråsen» buldrende frem, før
det med et brak slukket alt lys og forsvant inn i åsen igjen. - -

"Skautrollet fra Svartoråsen" kom buldrende frem
til musikken fra: "Dovregubbens Hall"

Trollet var skummelt – det lyste av det!
Foto Allan Kvandahl

Da var det klart for alle barns høydepunkt - Fyrverkeri!
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.

Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020
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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.
Foto fyrverkeri. Allan Kvandahl:

Velkommen til Skuibakken kulturarena Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020
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ÅRSBERETNING FRA
VEDLIKEHOLDS- og DUGNADS KOMITEEN
FOR 2019
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
2019 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 2020. En del
oppgaver krever mye planlegging for å finne gode løsninger. I tillegge er kompetent håndverkshjelp ofte ikke
tilgjengelig når det er planlagt.
I 2019 var de største viktigste restaurerings og vedlikeholdsoppgaver
 I fartstillaset er bomavsatser med feste for startbommer på toppen reparer. Disse var tildels løsnet og i
dårlig stand. Dette var en forutsetning for å kunne montert startbommer tilsvarende de som var i bakken
da den var i drift. Deler av håndrekke på rekkverk i tilløpet er i tillegg reparert.
 Faste beslag for startbommer og noen startbommer er produsert og monteres i 2020.
 Kongetribunen: Montert utvendig «rullgardin» i UV-bestandig duk med lufteluker foran
tilskueråpningene i kongetribunen hvor kongefamilien stod under renn. Dette fungerer meget godt som
beskyttelse av den restaurerte tribunen.
 Kongetribunens gulv ble oljet og lakkert etter fjorårets utbytting av fem råtne gulvbord pga fuktskade.
 Unnarennet klippet for løvoppslag og ugress og ny tilsåing for å dempe tilgroing av uønskede arter.
Det er ønskelig at unnarennet fremstår gresskledd med engflora.
 Omfattende vedlikeholdshogst på begge sider av unnarennet er utført da de var gjengrodde med til dels
store og farlige trær bl.a. bjerk som var råtten i midten og tørrgran. Det er nå sikt fra dommerhuset og
konge- og pressetribunen ned på sletta og omgivelsene fremstår slik de var da bakken var i drift.
 Dommerhuset. Dommerlukene var markert utvending med bokstavene A, B, C, D og E for fem
dommere som er standard. Disse var alle unntagen en falt ned og ødelagt.
 Det er lagd nye bokstavplater med samme størrelse og font som tidligere og A, B, C, er hengt opp.
Imidlertid er det gjort endringer inne i bygget etter at bakken var lagt ned slik at luken D og E var
utilgjengelige fra innsiden. Vi vil nå finne ut hvordan bygget opprinnelig var innvendig og ønsker å
tilbakeføre det slik at dommerlukene er tilgjengelige igjen innenfra. Kongetribunen.
 Lysanlegget. Nye nødlyskastere (LED) anskaffet etter godkjennelse fra Akershus fylkeskommune.
Spesielle festbeslag ble lagd og lyskasterne ble montert i mastene ved hjelp av profesjonell klatrer. Elarbeidene utføres i 2020.
For alle arbeidene er det foretatt flere befaringer.
De bygningsmessige arbeidene er alle igangsatt
etter konsultasjon og godkjenning av Akershus
fylkeskommune v/ Gunnar Arnljot Birkeland.
Videre restaurering planlegges i 2020 Det er
fortsatt en del arbeid som gjenstår før
restaureringen er kommet opp på et nivå som
tilsier normalt vedlikehold.
Gunnar Arnljot Birkeland fra
Akershus fylkeskommune på befaring

Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020

www.skuibakken.no

30

Skuibakken er en solid og god konstruksjon med varmgalvanisert stål i fartsstillasets bærende deler (Norges
første). All bærende konstruksjon i kongetribune og dommerhus er i trykkimpregnert tre.
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
fellesskap. Det er en god og konstruktiv kommunikasjon med Akershus fylkeskommune.

Fartsstillaset. Avsatser for startbommer

Bomavsatser med feste for startbommer på toppen reparert. Disse var til dels løsnet og i dårlig stand. Dette var
en forutsetning for å kunne montere startbommer tilsvarende de som var i bakken da den var i drift. Deler av
håndrekke på rekkverk i tilløpet er i tillegg reparert.
Faste beslag for startbommer og noen startbommer planlegges montert i 2020

-Unnarennet tilgrodd og slått etter erosjonssikring. Trefelling og kvisting av kantsoner.
Arbeidene med å sikre
unnarennet mot utgliding ble
ferdig i 2018.
I 2019 hele unnarennet kvistet
for løvoppslag og klippet.
Det er også foretatt en
omfattende vedlikeholdshogst på utsiden av
unnarennet på begge sider
som var gjengrodd av til dels
store og farlige trør bl.a. bjerk
som var råtten i midten og
tørrgran. Det er nå sikt fra
dommerhuset og
kongetribunene også ned på
sletta .
Unnarennet er blitt grønt
igjen og er slått.
Kantsoner hogd og
kvistet slik at bakken
fremstår som den gjorde
da den var i drift.
Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020
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Hoppteknisk utstyr
Fundament og permanent plass for prepareringsrulla
I 2019 er det lagd et eget fundament, nedgrav i bakken, slik at prepareringsrulla vil kunne plasseres på det stedet den
vanligvis stod ved hoppkulen den gang bakken var i drift. Det vil da også gjøre det meget lettere å benytte rulla. Rulla vil
bli flyttet hit når det blir egnede snøforhold over nyttår 2020.

Støping og tildekking av nedgravd fundament for parkering og forankring av prepareringsrulla.

El-anlegg
Nye nødlys er montert i mastene. Da lyskasterne er lav-energi LED lys kan de også brukes som lys for
trimmere og mosjonister for sikker ferdsel i anlegget om
kvelden uten å benytte det store flomlyset

Nytt nødlys under de eksisterende lyskasterne,
øverst Mast 3, nederst Mast 1
Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020
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Dugnader gjennomført i 2019
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
• Flere ettersyn og befaringer.
• Rydde bort materialer etter arbeider og stein i overgangen i unnarennet.
• Rydding av småskog bak under fartsstillaset
• Rydding av skog og kvist i og rundt alle trapper og repos.
• 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.
• Jevne ut og tilså rundt forankringsplass for prepareringsrulle
• Test av nyrestaurert brems til vinsj og prepareringstrommel
• Montert beskyttelsesgardin på kongetribunen for å holde regn og snø ute, og derved forhindre
fuktighetsinntrenging i gulv med påfølgende råte.
• Lage nye plater med bokstavmarkering for dommerluker
• Arbeid på rasteplass ved hoppet.
• I tillegg er det er gjort et betydelig arbeid ved dugnadsinnsats ved arrangementer med mange deltagere
(Ref. årsmeldingen foran).

Kongetribunen - beskyttelsesgardiner for tilskuerluker.

Beskyttelsesgardiner montert og fungerer godt.

Beskyttelsesgardin innvendig. Foto Ole Kristoffersen.

Kongetribunen gulv

De råtne utskiftede gulvbordene er oljet og lakkert
og hele gulvet har fått et strøk ekstra.
Begge
foto: Ole Kristoffersen
.
Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020
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Reparasjon av trappetrinn er
vanlig rutine.

Forberedelse til Skuirennet for barn 7. mars 2019. Foto Harald Kolstad.

Det er lagd nye bokstavkodeskilt for dommerlukene A B C D E. Øverste luke uten skilt er for rennlederen
Skilt D og E monteres når tilgang innenfra er reetablert.

Hele unnarennet og sletta
kan igjen sees fra dommerlukene,
da tilvekst og store trær er fjernet.
Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020
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Legger jord rundt nytt forankringsfundament for prepareringsrulla. Det skal så tilsåes til våren..

Ståltrappen ned til
dommerhuset rettes opp
og heves da den hadde
sunket og jord pakket
seg jord under.
Trappene trenger god
klaring mot bakken for å
holde seg lettere rene
for snø..
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Vinsjen med restaurert elektronisk brems testet ved å
trekk opp rulla.

Rulla og slodden sikkert forankret i nytt fundament

Det er lagd nye skilt for
bokstavkodemerking av dommerlukene.
LukeNederst
D og E venstre:
kunne ikke skiftes da lukene
var utilgjengelig fra innsiden.

Prepareringsrulla trukket opp og parkert, sikret på permanent sted hvor den er lett tilegnelig for bruk.

Vardebålet er bygget og klar til nyttårsfeiring.

Det gror fort i Skuibakken så det har vært flere dugnader med rydding og klipping, oppsyn og
småreparasjoner med trapper, 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.

VEL MØTT TIL NYE DUGNADER I 2020
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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 2020
o Unnarennet: Tilsåing ev etterfylling av jord, spesielt under
kulen.
o Tilløp: Utskifting av papp for å stoppe lekkasje og redusere
fuktighet i underliggende trekonstruksjon.
o Montere startbommer på avsatsene.
o Utbedre og sikre tilløpet mot erosjonsskader.
o Fundament og vanger for sporsetter
o Dommerhus. Tilbakeføre innredning i dommerhus. Markere
hvordan huset ble brukt under renn.
o Montere markering av dommerluker .
o Flomlysanlegget: Det gjenstår tilkobling av nødlys og utskifting
av kabler og kontrollenhet.
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 Lydanlegg: Få lyd i/bytte ut hornhøytalere 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. Arbeide videre med teste bruk
av prepareringsrulle, vinsj m.v.
o Lengdeanvisningskasser med lengdesiffere og
roterende arrangement.

o

o Montere produsert 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 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 2019
Harald Kolstad (leder)
Alfred Andersen
Arne Vaaler
Sidsel Kolberg
Randi og Marit 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, Bærums Skiklub og fra fam. Tore Berger 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.
Skuibakkenboken ga et viktig tilskudd, men det finnes mer som vi gjerne ville få overtatt eller tatt kopi.
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, 1. februar 2020

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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Odd A Brevik til minne
Høsten 2019 kom det triste budskapet at Odd A Brevik døde 22.
oktober, i en respektabel alder av 92 år.
Odd kom opprinnelig fra Trøndelag, men flyttet til Bærum i 1958.
Da hadde han allerede stiftet bekjentskap med Skuibakken hvor
han deltok i NM 1950 med en 14. plass av 125 deltagere. Det gikk
ikke lang tid før han var med i Bærums Skiklub (BSK) og hadde
hele sitt liv et hjerte for BSK, hoppsport og ikke minst Skuibakken
både som hopper, leder av BSK og rennleder i Skuibakken.
På slutten av 40- og begynnelsen av 50-tallet
var Odd en av Norges beste skihoppere, Blant
annet vant han og ny bakkerekord i Marikollen på 90m i 1951 og slettet Torbjørn
Falkangers gamle rekord. Han representere
Norge internasjonalt mange ganger, i Svenska
Skidspelen, sveitsisk hoppuke, Zakopane og
flere renn i Østerrike. Det ble flere gode
plasseringer og noe av det han husket best var
hopprenn i Nels Nelsen Hill i Revelstoke i
British Columbia Canada i 1958 hvor han
vant og satte bakkerekord på 82,3 m. Odd
hadde mye moro av sitt besøk der 40 år senere
hvor han hadde spurt i en pølsebod på torvet
om veien til hoppbakken. Mannen så på Odd
og sa: ”I remember you! You won and made a new hill record! You jumped 270 feet!" (82,3m).
Hoppinteresserte har god hukommelse.
Odd fikk ord på seg som
”stilhopper” og hadde en lang
hoppkarriere på høyt nivå i
tiden mellom 1950 og 1963
som resulterte i en rikholdig
premiesamling. Han hadde
gode resultater også i
Holmenkollen og i Vikersund
hvor han hadde sitt lengste
hopp i 1961, 99,5 meter. Et av
hans siste renn var i
Skuibakken 1963 under
innvielsen i av Skuibakkens
tredje og største ombygging.
Odd var dyktig og arbeidsom
og hadde gode administrative
evner og et vinnende vesen.
Han gikk raskt gradene i
Budstikka så vel som i BSK og
Rennleder Odd A Brevik til h, har akkurat ønsket Kong Olav velkommen til
i Skuibakken. Han var
NM storbakke i Skuibakken 1965.Til v. Bærums politiinspektør Håkon
trykkeribestyrer i Budstikka,
Mundal og Bærums Skiklub formann Calle Fuglesang. Foto Budstikka
ble disponent i 1982 og så
raskt adm. dir. Leder i BSK
1968-70 og var hele tiden med i arbeidet rundt Skuibakken. Etter at han sluttet som aktiv hopper var han
rennleder under NM 1965 i Skuibakken. Det kom flere større hopprenn i Skuibakken som NM1968, 1971,
1975, 1979, 1985 og 1991 samt World Cup-renn i 1981 og 1983 og Odd var rennleder i flere av disse.
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Odd beholdt sitt hjerte for Skuibakken livet ut og var en av de første fra Bærums Skiklub som dukket opp da
Skuibakkens Venner (SBV) overtok ansvaret for bakken. Han deltok på SBVs arrangementer og alle årsmøter
t.o.m. 2018. Odd var alltid blid og positiv, rolig og vennlig med stor kunnskap om skihopping og Skuibakken.
Han var en god støttespiller for arbeidet med å ta vare på bakken.
Odd er og vil bli dypt savnet og våre tanker går til hans familie.

Odd A Brevik, midt i bildet, interessert deltager på kulturminnevandring fra Skuibakken i oktober 2012

Skuibakkens venners nyttårsfeiring i Skuibakken 31.12. 2015 med Odd A Brevik, midt i bildet, flankert
av tv Sølvi Fuglesang, Randi Økern og t.h. Carl Erick Fuglesang og kultursjef Bærum Kommune Berit
Inger Øen som avduket kopi av relieffet av Harald Økern som da kom tilbake på hoppfronten.
Vi viser også til intervju 27. januar 2012 med Odd A. Brevik: «Odd gikk gradene i Skuibakken» gjengitt i
Skuibakkens Venners Årbok 2011.
På vegne av Skuibakkens Venner, Moren Heldal Haugerud, Skuibakkens, leder
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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 18.
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
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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

NORWEGIAN SKIJUMPS
Fotobok av Espen Tveit

I Kulturdepartementets liste over
idrettsanlegg er det 900 hoppbakker
Bare 200 av de har fortsatt stillas.
https://olympiastadion.no/2016/12/29/norwegian-ski-jumpsespen-tveit/

Boken har svart-hvitt foto av fartsstillaset
til 54 av disse 200 bakkene.

Boken fås bl.a. kjøpt i Høvik bokhandel
som har spesialisert seg på historiske bøker.

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
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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 2019 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 120.000 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 2020.
Styrets forslag til arbeidsprogram for 2020, og mer utfyllende informasjon, finner du i årsberetningen for 2020.
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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