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)

Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020

www.skuibakken.no

3

- 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

Skuibakkens Venners Årbok 2019, årsmøte 2020

www.skuibakken.no

4

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.
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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
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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!
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