Skuibakkens
Venner
Årbok Skuibakken 2013
Hva skjedde?
MED INVITASJON TIL

ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 8. april KL. 19.00
Skui Grendehus, Salen

- Årsmøte
- Åpent møte Erling Stranden, Strømmen og Lillestrøm Skiklubb”Fra treski, politur og ullgenser til V-stil og kondomdress
Skråblikk på skihopping før og nå.”

Kong Olav gir Erling Stranden gullmedalje i NM 1969 stor bakke. (Foto Arild Hordnes NTB / Scanpix)

Filmklipp fra Skuirenn:
- Nytt Privat opptak NM 1963
- NRK opptak NM 1965 – Opphavet til: ”Å hoppe etter Wirkola!”
- mfl

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

PROGRAM ÅRSMØTE 2014
Skuibakkens Venner avholder årsmøte tirsdag 8. april kl. 19.00, Skui Grendehus.

SAKSLISTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg av ordstyrer og referent.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Styrets årsberetning, regnskap og revisors beretning.
Budsjett og kontingent.
Styrets forslag til arbeidsprogram
Saker som er angitt i innkallingen.
Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer, samt ett til syv ytterligere styremedlemmer. Normal
funksjonstid for styremedlemmer er to år.
• Valg av råd, maks fem medlemmer Valg av revisor. Valg av valgkomité, tre medlemmer.

Etter årsmøtet er det åpent møte:

Erling Stranden, Strømmen og Lillestrøm IL
”Fra treski, politur og ullgenser til V-stil og
kondomdress.
Skråblikk på skihopping før og nå.”
Født i 1949 på Strømmen. Medlem av Strømmen og
Lillestrøm Skiklubb.
God guttehopper med flere seire både i "Guttenes
Holmenkollrenn" og Hovedlandsrennet. Deltok i
hopprenn på Wembley Stadion i 1961 som 12-åring.
Vant Nordisk juniorlandskamp i Finland 1965.
På seniorlandslaget fra sesongen 1965-66, 16 år
gammel. Ble nr 12 i Tysk-Østerrikske hoppuke
samme sesong.
Falt svært spektakulært i Vikersundbakken i 1967.
Norgesmester i 1969 (hoppet etter Wirkola).
VM-deltager i 1970. En rekke plasseringer blant de
10 beste i NM. Landslagssjef for de norske hopperne
i 1976-77 sesongen.
Erling Stranden i Vikersundbakken 1967
Mest spektakulære passering av 100m merket noen sinne.

-

Filmklipp fra Skuirenn:
NRK NM 1957, 71, 85
Nytt Privat opptak NM 1963 1967
NRK opptak NM 1965 – Opphav til uttrykket: ”Å hoppe etter Wirkola!”
Servering av kaffe og kaker
VELKOMMEN

Grasrotandelen:
Gi din støtte til Skuibakken:
Oppgi Skuibakkens Venners organisasjonsnummer: 991 465 391 - neste gang du tipper.
SKUIBAKKENS VENNER, PB 61, 1314 Vøyenenga
www.skuibakken.no
Foto om ikke annet er angittt: Morten Heldal Haugerud
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Styrets beretning
3.1 ÅRSBERETNING SKUIBAKKENS VENNER 2012
STYRETS SAMMENSETNING
2013-2014

Etter årsmøtet 9. april 2013 har det vært følgende
tillitsvalgte:

Styre og tillitsvalgte 2013-2014
- Styre
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

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

- Revisor:

Nils Roger Harboe

- Valgkomite:

Johan L. Persbråten
Atle Korsmo
Gjert Andersen

67 13 34 18 / 957 57 236
905 78 163
67 13 47 18 / 907 80 464
67 13 20 94 / 932 63 690
67 13 33 67 / 901 60 220
67 12 15 63 / 918 00 422
67 54 03 59 / 67 57 91 25
67 13 24 65 / 977 13 999
67 54 59 21 / 975 15 127
67 13 44 00 / 970 11 564
417 84 161

morten@skuibakken.no
arne@skuibakken.no
pco@skuibakken.no
bjoaho@frisurf.no
gerd.pege@gmail.com
h.kolsta@online.no
sidsel.kolberg@gmail.com
knut@woxman.no
viggo.kristiansen@gmail.com
intandb@online.no
tore.berger@hotmail.no

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

- Rådet:
Hensikten var at Rådet skal være et rådgivende organ – resursgruppe
Rådet fungerer som rådgiver, resursgruppe, idegenerator, korrektiv, kontakt utad
(Rådet foreslås med inntil 5 personer)
- Odd Hammernes
Tidl. leder NSF hoppkomité. Nå ”Hoppsportens venner”
- Ole Petter Bjerkek
Kulturminne
- Eystein Kleven
Juridisk
- Alfred Andersen
Teknisk og skiarrangement
- Carl Erick Fuglesang
Tidl. Skuibakken ansvarlig og hopper
Internett web tilrettelegger: Thomas Berger

Følgende komiteer ble oppnevnt av styret:
(Se neste side)
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- Komiteer

- Arrangementskomité vinter og sommer
- Knut Woxman (leder)
- Arne Vaaler
- Tore Berger
- Kåre Smeland
- Sidsel Kolberg
- Arnfinn Otterstad
- Svein Otto Solberg
- Vedlikeholdskomité
- Bjørn Hole (leder)
- Sverre Tverrli
- Per Håkon Nervold
- Kåre Smeland
- Arne Vaaler
- Widar Tandberg
- Økonomikomité
- Per Christian Olander (leder)
- Paul Geir Kaasa
- Bjørn Jensen
- Historiekomité
- Harald Kolstad (leder)
- Randi Økern
- Alfred Andersen
- Arne Vaaler
- Sidsel Kolberg
- Hans I Kleven

Dugnadskomité for diverse gjøremål. (Alle komiteer deltar i tillegg etter behov):
- Per Håkon Nervold (leder)
- Sverre Tverli
- Kjell Nakstad
- Widar A Tandberg
- Svein Erik Nilsen
- Tor Samuelsen
- Viggo Kristiansen
- Arild Solberg
- Sidsel Kolberg
- Ole Johannes Didriksen
- Arnfinn Otterstad
- Ole Bolstad
- Jostein Flo
- Line Krogstad
- pluss assosierte medlemmer
Informasjons og PR-komité
- Bjørn Jensen
- Bjørn Hole
- Bjørn Boberg - Lars Erik Kristiansen
- Viggo Kristiansen
I tillegg har leder M.H. Haugerud deltatt i alle komiteer
Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014
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Styrets beretning 2013-2014
Styre- og komitémøter
4 styremøter med komitémøter har vært avholdt. I tillegg har de enkelte komiteer hatt egne møter. 480
dugnadstimer har vært utført på 35 større og mindre dugnader og befaringer med en befaring og inspeksjon med
statlige og kommunale myndigheter, samt forberedelse til 4 større og mindre arrangementer som har vært avholdt
i bakken i perioden. 27 personer har vært involvert i disse.
Historikk
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.
Skuibakkens Venner ble derfor stiftet
14. juni 2007, til godt oppmøte og
interessent historisk tilbakeblikk ved
tidligere hopper Rolf Berglund. Det ble
oppnevnt styre og etablert komiteer for
arrangement, vedlikehold, økonomi,
historie og PR samt at flere er interessert
i å bidra i dugnadsarbeid. Første
ordnære årsmøte var 7. mai 2008 hvor
hopperen og kombinertløperen Arne
Larsen fortalte om Skuibakken.
Skuibakken ble fredet av Riksantikvaren
24.februar 2009. Hopperen Odd
Hammernes fortalt om sine opplevelser i
bakken på årsmøtet 6. mai 2009. 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 19241940.
Årsmøtet 23. mars 2011 fikk 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 sine opplevelser og
erfaringer i Skuibakken og Vikersund
På årsmøtet 9. april 2013 holdt Per
Bergerud, Svene IL foredrag og fortalte
fra sin aktive karriere med opplevelser i
Skuibakken og i andre bakker rundt om
i verden
Unnarennet er ryddet og i bruk.
Så snart det er sne er det skispor i
bakken. Bakken med sletta er et unikt tilbud for frikjøring på ski og brett.
Det har også i 2013 vært god aktivitet i alle komiteer, som det også fremgår av oppsummering, samt av
egne vedlegg med fyldigere informasjon.
Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014
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- Arrangementskomiteen.
Skuibakken kan fortsatt benyttes til hopprenn (for eksempel type showrenn)
I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling av fredningen av Skuibakken har det blitt dokumentert at
Skuibakkens profil og manglende FIS sertifikat ikke er til hinder for å avholde hopprenn. Det er blitt spesifisert
de krav som stilles og som i alt vesentlig går på sikkerhet. Når bakken er ferdig restaurert vil disse krav i all
hovedsak være imøtekommet.
Dette ble også bekreftet av sporsetter Jon Servold (VM2011 i Holmenkollen) som har hoppet i Skuibakken og
som i 2011 var på to befaringer i Skuibakken.

Skuirennet 7. mars 2013 – for barn
For tredje gang ble det arrangert Skuirenn på småhopp av
forskjellig størrelse i overgangen for barn i aldersgruppen
6-12 år. Meget vellykket med mange ivrige og begeistrede
barn. Hoppgruppen fra IL Jardar stilte med NSFs
barnehoppski med NNN binding som var veldig populært.
Kulturminnevandring 13.oktober ”Over åsene til
Ringi, tilbake langs Gamle Tanum Kirkevei”.
Søndag 13 oktober ble det i samarbeid med Asker og
Bærum Historielag og Skui vel arrangert kulturhistorisk
vandring fra Skuibakken. Med Harald Kolstad som turleder gikk de ca 120 deltagerne opp unnarennet og sydover
toppen av Svartoråsen og Ringiåsen. Det var kafferast og grilling på Ringi gård med kalkovnen. Tilbake over
Tanumplatået langs Gamle Jarenvei langs gårder fra jernalderen til Skuibakken.
Se egen omtale nedenfor under arrangementskomiteen.
Juletretenning 1. des.
1. søndag i advent
1. desember var det
tradisjonell
juletretenning med
julekonsert av Skui
Brass nisseorkester
og bakken i fullt
flomlys.
Juletale med
resymé av årets
begivenheter i Skuibakken og god stemning,
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Nyttårskonsert med vardebrenning nyttårsaften
Nyttårsaften ettermiddag kl 16 ble
tradisjonen med konsert og vardebrenning
gjennomført med støtte av Bærum
kommune. Forhåndsomtale ble gitt i
Bæringen og Budstikka. Det var skyfritt og
mildt og ca 250 møtte opp på sletta for å gå
fakkeltog opp trappene i Skuibakken til
vardebålet på kulen og varmende julegløgg.
Skui Brass fra Kongetribunen. Stilhopperen
Odd Hammernes Asker, holdt nyttårstalen
”Skuibakken var noe helt spesielt” sa
Hammernes, ”Det var så god termikk og
morsomt å hoppe der”. Arrangementet er
også det eneste fellesarrangement med
fyrverkeri i Bærum nyttårsaften og ble
støttet av Bærum kommune. Fyrverkeriet
sendt opp fra fartsstillaset støttet av SVEA
var det hittil flotteste i Skuibakken og
Vardebål og juletre i Skuibakken
syntes over store områder i klarværet
(Se egen omtale nedenfor under arrangementskomiteen)

Foto Alexander Høgstadius

- Vedlikeholds- og dugnadskomiteen.
Å få satt bakken i stand har avgjørende betydning for mulighetene for aktivitetene i bakken. Det har vært flere
dugnader med kvistfjerning og opprydning.
Nye informasjonstavler
De nye informasjonstavlene i aluminium holder seg bra. Beklageligvis ble det en trykkfeil i en bildetekst.
Hopperen øverst til høyre er Odd Grette NM1975 ikke Lars Grini selv om også han hadde mange hopp i
Skuibakken. Feilen vil bli rettet. På neste side er den korrekte informasjonsplakaten gjengitt.
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-

-

Det er utført dugnadsarbeider med rydding og kvisting. Trapper er rensket og
mindre reparasjoner er utført. Måke og klargjøre bakken for arrangementer er
også en del av dugnadene. Ved en del større snefall er også en trapp i
unnarennet måkt for å lette daglig bruk.
Kvisting av kratt og småtrær nedenfor Dommerhuset. Her var det helt åpent
tidligere, slik at det kan tas mer etter hvert.

I forbindelse med arrangementer og vedlikehold har det vært utført 460 timer
dugnad fordelt på 36 dager og 27 deltagere. Av disse har mange personer deltatt
ved flere anledninger.
Restaurering
- I 2013 er preppevangene fra hoppet til fartsstillaset restaurert.
- Flomlyset: Tennere med feil er skiftet og tre lyskastere på nederstemast
nedenfor overgangen er koblet til igjen med ny kabel. Lyset i trappegangen i
fartsstillaset er restaurert med ny wire og ødelagte lamper skiftet. Halvparten
av tennerne er nå skiftet. Det vil søkes å få skiftet resten da de gamle
tennerne er utsatt for lekkasjer og jordfeil.
- Sperreplaten i ovarennets tilløp er skiftet ut med netting ramme.
- Store trær bak fartsstillaset og mellom ledninger er felt.

Historiekomiteen har arbeidet med å opprette et arkiv med arkivnøkkel slik
at det er mulig å lagre og finne igjen informasjon og gjenstander. Arkivet vil
være digitalt med muligheter for kryss-søk. Det arbeides med å komplettere
oversikt over deltagere og resultater for rennene som er avholdt i bakken
Skuibakkens profil med forskjellen i profil ved starten og i dag er dokumentert.
Denne er presentert på ny informasjonsplakat som er montert. 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. Ta kontakt!
-

Økonomikomiteen. Det er skaffet midler fra Bærum kommune og fra
Akershus fylkeskommune samt Norges kulturminnefond. Bærum kommune
støttet tilløp, fartsstillas og el-anlegg. Trappene som brukes som
trimtrappene er tiltak som kommer allmennheten til gode. Bærum
kommunes årlige støtte kr 30.000 som bidrag til vedlikehold og drift av
Skuibakken, er helt vesentlig for bakkens vedlikehold. Dette er i tillegg til
spesielle prosjekter som det da søkes om separat.

-

PR komiteen. Interessen for bakken har medført flere avisoppslag i Budstikka og Aftenposten.

-

GeoCatch. For turorientering interesserte: Det
ligger en post ved Skuibakken..

-

Medlemsinfo
Det har vært sendt ut en utgave av ”Skuibakken
nytt” samt invitasjoner til alle arrangementer.

-

Egen webside www.skuibakken.no holdes
løpende oppdatert, og vi takker Thomas Berger hos
H. C. Thaugland for en fin innsats med dette. H. C.
Thaugland er også sponsor av vår nettside.
Websiden www.skuibakken.no har nå hatt nær
50.000 besøk siden den ble opprettet i 2009.
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Eksterne publikasjoner om Skuibakken:
Oversikt over publikasjoner og nettsider hvor styret, etter forespørsel, har hjulpet til med bakgrunnsstoff
2008-2009
- Marit Eikemo utgav sin bok ”Samtidsruinar” i 2008 med omtale av bl.a. Skuibakken. Boken ble så populær
at den nå kommer i ny utgave.
Aftenposten skrev i sin omtale:
”Journalist og informasjonssjef Marit Eikemo har oppsøkt, delvis brutt seg inn i, ti bygg og anlegg som hver
på sin måte vitner om moderne triumfer, om spenning og underholdning. De innvarslet en gang nye tider
eller var åsted for glemte dramaer. Felles for de stedene Eikemo har valgt seg ut er at de har vært viktige for
henne selv eller andre, ikke som personlige minnesteder, men som noe mange har et forhold til.”
Hun har gått inn i flere nedlagte monumentale byggverk for å beskrive den følelsen hun får ved å se det og
leve seg inn i hva som skjedde der. Dette har hun beskrevet.
- Det har vært ca 40 oppslag i presse og 2 i TV og 2 i radio, Østlandssendingen og nitimen, 2009
Her er noen:
- NRK TV: "Nekter å la bakken dø”
21.februar 2008
http://www1.nrk.no/nett-tv/nyheter/spill/verdi/40610
- NRK TV: ”Skuibakken fredes” NRK 23.februar 2009 http://www.nrksport.no/hopp/1.6494923
- Budstikka TV ”Feiret fredning, Mange tok turen til Skuibakken” http://www.tvbudstikka.no/index.php?v=1894
-

”Turkart Vestmarka” 2008 Einar Skage Andersen

-

”Skuibakken: Månedens kulturminne” - Desember 2008, Akershus fylkeskommune
http://www.akershus.no/index.php?page_id=3409&article_id=25312

-

”Sporene fra fortiden 2009” Kultur- og kirkedepartementet og Miljødepartementet.
”Feirer at Skuibakken fredes” Aftenposten Aften 18. februar 2009
”Sprettent kulturminne” Budstikka 21. februar 2009
”En ruin fredes, men nå er det slutt på forfallet”
Aftenposten Aften 24. februar 2009
”Skui feiret fredningen”
Budstikka 25. februar 2009
”Skuibakken fredes” – Bæringen nr.3 27. februar 2009
”Skuibakken Fredet” http://www.riksantikvaren.no/./?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=4938

-

”Skuibakken fredes”
Tidsskriftet: Idrett og Anlegg, Tema Skihopping mars 2009:
”40 hyggelige turer i Bærum” 2009 av Bjørn Kåre Salvesen
Skuibakken er omtalt som utgangspunkt for to av turene i boken

-

”Skuibakken: Ukens kulturminne” – Kulturminneåret 2009: Uke 9
http://kulturminneaaret2009.no/prosjekter/ukens-kulturminne/uke-9-skuibakken

-

”Hjerte for Skuibakken” Morten Heldal Haugerud månedens bankende hjerte” Budstikka 3. mars 2009
Entusiasmen og arbeidet fra alle i Skuibakkens Venner gjorde denne oppmerksomheten mulig.
”Ny sats for kulturminner. 2009 er kulturminneåret. Hva med idrettens kulturminner?” Snø & Ski 3-09
”Snekker’n fra Skui – Egil Lyngstad holder Skuibakken vedlike” Budstikka 28. oktober 2009
”Kulturminneåret 2009 i Bærum kommune” – Programhefte. Skuibakken månedens kulturminne november
”Fredet hoppbakke – Bli med på vandring” torsdag 5. november 2009
”På tur ved Skuibakken; Månedens kulturminne” – Budstikka torsdag 29. oktober.2009 og under ”Hva
skjer?”
”Ut På tur - Kulturhistorisk fra Skuibakken” - Budstikka Olav Harlem, Skiforeningen – 7. november 2009
Bærum Natur- og Friluftsråd: ”Informasjonsfolder”
”Kulturvandring fra Skuibakken” – Budstikka oktober 2009
”Vardebrenning nyttår” – Bæringen desember 2009
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2010
- Riksantikvarens bok om de 12 fredede objekter i kulturminneåret 2009
Boken som kom ut i 2010 er blitt meget god og informativ med fine foto. Kapittelet om Skuibakken kan
finnes på www.skuibakken.no Boken kan også fås ved henvendelse til Riksantikvaren eller styret.

Utdrag: Riksantikvarens beskrivelse av Skuibakken i boken ”Ett år - Tolv historier - Fellesskapets kulturminner”
Avisoppslag og publikasjoner:
- ”Fyrte opp på kulen” Vardebrenning i Skuibakken nyttårsaften. Budstikka 01.01.10
http://www.budstikka.no/sec_nyheter/article279045.ece#cmtform

- ”Kurs i Skuibakken” Budstikka 10. juni 2010
- ICONOS nettside:. Besøk i Skuibakken
- ”På tur fra Skuibakken” forhåndsomtale Budstikka
- ”Tur til Røverkulåsen” Bæringen 30.september 2010
- ”Ut på Tur – Skuibakken, gravrøyser og kulturlandskapet i Ursdalen” 16 okt. 2010 Olav Harlem Budstikka
- ”Skuibakken fremdeles i skuddet” og ”Populært kulturminne” Budstikka 18. oktober 2010
- ”Forblir fredet” Budstikka 16 november 2010
- ”Juletreet tennes i Skuibakken” Forhåndsomtale Budstikka 25. November Budstikka
- ”Vardebrenning i bakken” Budstikka 23. desember 2010
- ”Sted med sjel” Budstikka nett 31.januar 2010
- "Blåste året ut i Skuibakken" Budstikka 3. januar 2011
- ”Hva Skjer” Alle arrangementer er lagt ut på” Hva skjer” i Budstikka”
- Asker og Bærum historielag: Skuibakken i ny informasjonsfolder med kulturminner fra Asker og Bærum
2011
- ”Studenter på treff” Budstikka 12. mars 2011
- ”Årsmøte i Skuibakken med Karin Berg” Hva Skjer - Budstikka 23. mars 2011
- ”Folkefest i Skuibakken” Absolutt nostalgi Budstikka 26. mars 2011
- ”Ikke penger til Skuibakken – fra Akershus fylkeskommune” Budstikka 28. mai 2011
- ”Ingen penger til Skuibakken – Fylkeskommunen kritiserer Miljøverndept” Budstikka 11. juni 2011
- ”Sommerkonsert i Skuibakken” Budstikka juni 2011
- ”Tur fra Skuibakken” Bæringen nr.8 22. september 2011
- ”Fra Bronsealder til nåtid” Budstikka 14. oktober 2011
- ”Mindre penger til vern” Budstikka 19. november 2011
- ”Juletretenning i Skuibakken” Budstikka 23. november 2011
- ”Nyttårskonsert med Vardebrenning” Bæringen 15. desember 2011
- ”Fyrer opp til nytt år” Budstikka 22. desember 2011
Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014
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-

”Nyttårsfeiring for hele familien” Budstikka 29. desember 2011
”Familiefeiring Nyttårsaften ved Skuibakken” Budstikka 30. desember 2011
”Samlet seg til nyttårsfest – Nyttårsfeiring i Skuibakken” Budstikka 2. desember 2012
”Hva Skjer” Alle arrangementer er lagt ut på” Hva skjer” i Budstikka”
Budstikka fotokavalkade Nyttårsfeiringen i Skuibakken:
http://www.budstikka.no/kultur/nyttarsfeiring-i-skuibakken-1.6691157

2012
- ”Absolutt nostalgi” Budstikka mars 2011
- ”Hopprenn i Skuibakken for barn” Budstikka mars 2012
- ”Årsmøte i Skuibakken med Ole Gunnar Fidjestøl” samt ”Hva Skjer ”- Budstikka 23. mars 2011
- Sommerkonsert i Skuibakken Budstikka juni 2012
Budstikka var der video på:http://www.budstikka.no/video?videoId=5627

-

-

Kulturvandring til Kjaglidalen Budstikka okt 2012
Rykkinndagene Foredrag og utstilling om Skuibakken 3. november 2012
Juletretenning i Skuibakken 2. desember 2012
Fotokavalkade fra Budstikka på : http://www.budstikka.no/bildeserier/julegrana-pa-skui-ble-tent-1.7669750
”Nyttårskonsert med Vardebrenning” Bæringen desember 2012
Nyttårsfeiring i strandsonen eller hoppkanten Budstikka 30. desember 2012
http://www.budstikka.no/nyheter/nyttarsfeiring-i-strandkanten-eller-i-hoppbakken-1.7702441

-

Nyttårsfeiring i Skuibakken 31.desember.2012 Budstikkas fotograf Karl Braanaas bildeserie på
http://www.budstikka.no/bildeserier/tidlig-nyttarsfeiring-i-skuibakken-1.7703845

2013
- ”GODT NYTT ÅR Med Skuibakken som eksempel på at bevaring av kulturminner gir økt oppmerksomhet,
ønsker vi alle Et Godt Nytt År” Januar 2013
http://www.kulturminnefondet.no/content/1358243315/Godt-nytt-ar
- ”Hopprenn i Skuibakken for barn” Budstikka mars 2013
- ”Årsmøte i Skuibakken med Per Bergerud” Forhåndsomtale samt Hva Skjer - Budstikka mars 2013
- ”Ut På tur – Kulturhistoriskvandring fra Skuibakken” - Budstikka,
Skiforeningen Hanne Jacobsen – 11. oktober 2009
- Kulturvandring til Kjaglidalen Budstikka oktober 2012
- Juletretenning i Skuibakken 1. desember 2013 Budstikka Forhåndsomtale og foto
- ”Nyttårskonsert med Vardebrenning” Budstikka desember 2012
- Nyttårsfeiring i strandsonen eller hoppkanten Budstikka 30.desember.2012
http://www.budstikka.no/nyheter/nyttarsfeiring-i-strandkanten-eller-i-hoppbakken-1.7702441

Nyttårsfeiring i Skuibakken 31.desember 2012 Budstikkas fotograf Kim van der Linden. Bildeserie på
http://www.budstikka.no/bildeserier/nyttarskonsert-i-skuibakken-1.8229039

Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014
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Det er positiv og inspirerende interesse
rundt Skuibakken.
Det tydeliggjør at Skuibakken er et
kulturhistorisk monument kjent både
nasjonalt og internasjonalt, og et
landmerke som mange har et forhold
til.
Bevaring av et slikt anlegg unikt
idrettshistorisk interessant og et nytt
prosjekt ingen før har gjort. At bakken
oppnådde fredningsstatus understreker
Skuibakkens betydning.
Med et K-punkt på 110 m er den en
bakke av betydelig størrelse også i dag.
Mange har hoppet i bakken og det er
morsomt at de karakteriserer bakken
som en god og morsom bakke å hoppe
i:
”Det var en fin bakke å debutere i stor
bakke i. Du fulgte profilen fint og følte
du kunne sette ned skiene når som
helst. Det var lett å hoppe langt!”

Fartsstillasets fagverkkonstruksjon i
stål er imponerende og gir spennende
arkitektoniske effekter.
Det holdes åpent under fartsstillaset
som med sin enkle, sterke og fleksible
konstruksjon kommer tydelig frem.
Skuibakkens Venner vil gjerne ha flere medlemmer enten du vil være aktivt med eller støttemedlem med
en beskjeden medlemskontingent (for tiden kr. 200).
Skuibakkens historie i et nøtteskall
Hoppbakke nordøst i Svartoråsen, bygd i 1928 av Bærums Skiklub. Ombygd i 1939, 1950 og 1963. 8 NM ble
arrangert: 1950, 1965, 1968, 1971, 1975, 1979, 1985 og 1991. Fra 1965 NM i ”Stor bakke”. Første TV-sendte
hopprenn i Norge i 1960. 2 WC-renn (1981 og 1983). Rennet i 1983 var verdens første WC-renn i flomlys. Siste
renn ble holdt i bakken i 1996.
Bakkerekorden på 122 m holdes av Pål Hansen, IL Stålkameratene, og ble satt i avslutningsrennet i 1996.
I mars 1985 brøt Merete Kristiansen fra Klæbu ”drømmegrensen” for norske kvinner da hun hoppet 100 meter i
Skuibakken. Den gamle rekorden hadde Anita Wold Jensen hatt med 97,5 m i Sapporo 1976.(Første kvinne over
100m var Tiina Lehtula som hoppet 110 m i Kuusamo i 1981).
Bakken er nedlagt som FIS-godkjent hoppanlegg, men kan når den er restaurert fortsatt hoppes i, og vil nå bli
bevart som et levende teknisk kulturminne som brukes til forskjellige ski- og andre aktiviteter.
Skuibakkens Venner ble stiftet 14. juni 2007.
I kulturminneåret 2009 ble bakken fredet 24. februar som et av 12 kulturminner dette året.
Den 2.desember 2009 overtok Skuibakkens Venner eierskapet til Skuibakken fra Bærums Skiklub.
Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014
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ÅRSBERETNING FRA
ØKONOMI-KOMITEEN
FOR 2013
Komiteen har hatt følgende sammensetning:
Per Chr. Olander (leder)
Paul Geir Kaasa
Årsberetningen 2013-Økonomi
Skuibakkens Venner (SBV) hadde pr. 31.12.13 136
betalende medlemmer. Dette er en liten økning fra i
fjor.
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr.
60 783,29 Vi har en gjeld på kr. 37 081,20 for
høyttaleranlegget. Utestående fra Bærum
kommune. er på kr. 60 000,00. Det gjelder tilskudd
til prosjekt LA 21, kr 55 000 og kr. 5000 fra Kultur
i anledning Nyttårs arrangementet. Alt
tilgodehavende og gjeld er betalt på nyåret 2014.
Det er innbetalt kr. 400 i medlemsavgift for 2014. Dette er ikke inntektsført.
I tillegg er det gitt prosjekt tilskudd på kr. 200 000 fra Akershus fylkeskommune til rehabilitering av fartstilløpet,
elanlegg etc. og kr. 100 000 fra Bærum kommune til fartstilløp, platting etc. og til drift.
Uten disse midler har ikke SBV mulighet til å bevare bakken i en tilfredsstillende stand.
SBV har i tillegg mottatt to donasjoner som er satt inn på vår sikkerhetskonto. Det er kr. 25 000 fra Hamang
Papirfabrikk AS og kr. 3 000 fra Lions Club-Rykkinn. Dette er gitt som en erkjennelse av det arbeid som gjøres
for å ta vare på Skuibakken og de arrangementer som avholdes i forbindelse med og i bakken.
Det er også kommet inn midler på Grasrotandelen fra Norsk Tipping. Disse midler settes også inn på SBVs
sikkerhetskonto. Det er viktig at det bygges opp en reserve, hvis noe uforutsett skulle oppstå, slik at vi kan holde
bakken i sikker stand. Denne konto er nå på 35 687,00.
SBV har pr årsavslutning en egenkapital Kr. 202 716,11. Dette er nødvendig for å dekke opp og forskuttere
prosjektkostnader som utbetales i etterskudd etter avsluttet prosjekt. I tillegg inngår det i egenkapitalen kr 27 800
fra Bærum kommune drift som ikke er disponert.
Viser for øvrig til årsregnskapet for 2013
Skui 28.02.14

Vi takker ProffPartner Lås & Sikkerhet AS
for hjelp og støtte til Skuibakken

Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014

Per Chr. Olander leder økonomi

Vi takker Svea Fyrverkeri AS for støtte til
nyttårsfyrverkeri
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Punkt 3.2

Regnskap og revisors beretning.

Årsregnskap Skuibakkens Venner 2013.
Inntekter:
Innbet årskontingent 2013
Salg arr. Skuibakken, sommer kons. juletre, vardebrenning
DVD, Gensere
Donasjon Lions Club Rykkinn – Sikkerhetskonto
Donasjon Hamang papirfabrikk AS – Sikkerhetskonto
Bærum kommune Driftstilskudd
Bærum kommune Kulturvern. Prosjekt Fartstilløp, platting
Bærum kommune Kulturstøtte. Nyttårsarr.
Bærum kommune LA 21. Vinsj, lydanlegg
Akershus fylke, Riksantikvaren. Fartstilløp, elanlegg
Div inntekt, Grasrotmidler, renter
Totale Inntekter

«
4 270,00
«
3 000,00
«
25 000,00
«
30 000,00
«
70 000,00
«
5 000,00
«
55 000,00
« 205 737,50
«
3 720,70
Kr 427 128,20

Utgifter:
Driftsmidler, forsikring, rekv. møter etc
Prosjekter Akershus fylke. Fartstilløp,elanlegg
Bærum kommune Posjekt LA 21-Vinsj, lydanlegg
Bærum kommune- Prosjekt fartstilløp
Driftsutg. Årsmøte, husleie, serv., porto trykking, årsberetning
Arrangmenter: Nyttårsarr., konsert, Skuirenn, kulturvandring
Bankkostnader
«
Totale utgifter

Kr 24 712,71
« 217 617,92
«
52 245,00
«
57 694,04
«
2 331,00
«
11 323,24
421,00
Kr 366 344,91

Overskudd 2013

Kr. 60 783,29

Kr.

25 400,00

Balanse pr. 31.12.2013
Bank 5083.06.74427
Bank 9365.15.10218
Fordringer Bærum komm

Kr
«
«

144 509, 31
35 687,80
60 000,00

Gjeld- 31.12.2013

Kr.

240 197,11

Egenkapital 01.01.13
Overskudd 2013
Gjeld
Medlemskont. 2014
Egenkapital

Kr. 141 932,82
« 60 783,29
« 37 081,00
«
400,00
Kr.240 197,11

Skui 28.02.14
Per Chr.Olander
Kasserer (Sign)

Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014

Nils Roger Harboe
Revisor (Sign)
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Punkt 4.

Forslag til ”Arbeidsprogram for 2014-2015”

Fram til neste årsmøte i 2015 skal Skuibakkens Venner arbeide med følgende saker:
1. Skuibakkens Venner skal sørge for tilsyn, restaurering og vedlikehold av Skuibakken,
herunder arbeide for å skaffe økonomiske grunnlag for dette. Arbeidet skal utføres i henhold til
fredningsbestemmelsene.
2. Styret for Skuibakkens Venner skal overveie om det kan bli avviklet arrangementer i Skuibakken i løpet
av året, og eventuelt sørge for gjennomføring av ett eller flere arrangementer.
3. Styret skal ta skritt for å registrere og digitalisere ev. samle inn fotografier, filmer og annet historisk
materiale om Skuibakken. Materialet kan bli brukt under framstilling av en video om Skuibakken.
Videoen skal vise glimt fra bakkens historie og kunne bli brukt for å vekke interesse for Skuibakkens
bevaring og for å bli med i Skuibakkens Venner.
4. Styret skal arbeide for at bakken og bakkens historie holdes levende og interessent for nye generasjoner.

Punkt 5. Budsjett og kontingent
Budsjett: 2014:
Det er ikke laget noe budsjett for 2014 fordi vi ikke vet hvilke midler vi har til disposisjon da søknader er under
behandling og svar derved ikke mottatt.

Fastsettelse av kontingent for 2014
Styret foreslår at kontingenten holdes på dagen nivå kr 200,-

Punkt 6.

Innkomne forslag.

Det er ikke kommet inn forslag.

NY UTVIDET DVD med klipp fra Skuibakkens historie selges til inntekt for Skuibakken – Ta kontakt!
Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014

www.skuibakken.no

16

Utfyllende beretninger fra enkelte komiteer:

ÅRSBERETNING FRA
Arrangementkomiteen
FOR 2013
Komiteen har hatt følgende sammensetning:
Ordstyrer :
Knut Woxman
Pennefører : Arne Vaaler
Ideskapere : Kåre Smeland
Sidsel Kolberg
Arnfinn Otterstad
Svein Otto Solberg
Tore Berger m. mange flere
GENERELT
Arrangementskomiteen har hatt 3 møter. Det har i år vært 4
arrangementer i bakken.

SKUIRENNET 7. mars 2013

Vardebygger Knut Woxman
Foto: Karl Braanaas Budstikka

Hopprenn i Skuibakken - for barn.

Under mottoet: "Mer lek og moro – Småbakker er gøy" arrangerte Skuibakkens Venner Skuirenn med mange
glade og ivrige barn torsdag 7. mars. Med stor iver, hyl og glede kastet seg utover de to små-hoppene som var
lagd i overgangen til bakken. Det var en markert
stigning i satsteknikk og svevlengder under rennet
som gikk i både liten og stor bakke.
Det var trening før to tellende omganger. Med
musikk i bakken, dommeren på plass, rennleder med
flagg på hoppkanten og trompetfanfare for hver
hopper, fikk alle følelsen av å være med på et
"ordentlig" hopprenn. Det var flotte forhold med
klarvær, nok tørr sne og noen få kuldegrader. Med
god hjelp av preppemaskinen til Bærum kommune og
tilpassing for hånd ble det to fine bakker. Kommunen
lånte også ut arrangørvogn.
Simen satser på V-stil
Som ledd i rekruttering for hoppsporten
samarbeidet vi med Hoppgruppa i IL Jardar
som stilte med 10 par barnehoppski som
kunne lånes. De fikk bokstavelig talt "ben å
gå på” og bidro til mangt et langt svev og
stødig nedslag.
At jentene satset skikkelig og ikke stod
tilbake for guttene vitner bildene fra rennet
om. Veldig moro!

Victor og Marius utveksler erfaringer
Bakken som var pyntet med norske flagg og granbar. De mange fremmøtte gledet seg over barnas iver og
pågangsmot i. Alle barna fikk medalje med bånd, pølse og trefoldig hurra som takk for innsatsen.
Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014
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Deltagernes appell:

”Dette må dere gjøre til neste år også!”

Rikke satser friskt

Robin med fin stil

Tarald i svevet og hopper langt.

Yngvar satser friskt i liten bakke.

En ny generasjon blir inspirert av Skuibakken.
Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014

Skuirennet 2013
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KULTURMINNEVANDRING søndag 13. oktober
Kulturminnevandring fra Skuibakken over toppen av åsene Svartoråsen, Kuåsen, Ringiåsen til Ringi med
kafferast og grilling. Tilbake langs Gamle Jarenvei.
Søndag 13. oktober ble det i
samarbeid med Asker og
Bærum Historielag og Skui
vel arrangert kulturhistorisk
vandring fra Skuibakken.
Med Harald Kolstad som
turleder gikk de ca 120
deltagerne opp unnarennet i
Skuibakken i strålende
høstvær og sol som varmet.
Det ble gitt orientering om
hva som skjer og historier om
bakken. Det er et flott
rundskue over Vestre Bærum
fra bakken og mye å fortelle
om stedene og gårdene en ser.
At bakken er opphav til
uttrykket ”Å hoppe etter
Wirkola” fikk flere med seg.
Derfra fulgte vi stiene langs åsryggene bortover Svartoråsen
med første stopp ved husmansplassen Kleivaløkka. Her var det
fastboende for ikke så veldig lenge siden. Svartoråsen er en
idyllisk ås. Vi fulgte den mindre brukte stien mot vest over
toppen.
Neste stopp var ved utleiehytten ”Slitut”, under Kveise gård,
bygd i 1922. Utleiehytter var en biinntekt for gårdene som
leide de ut til byfolk som gjerne vill ut i skog og mark i
helgene. På Kleivbråten, husmannsplass på toppen av
Hansebakken, er det ikke mye igjen. Litt lenger øst er det tufter etter en ”potetkjeller” som det ikke kjennes
historien til.

Utleiehytter i marka var populære for helgeturer for byfolk. Her ved ”Slitut” på Svartoråsen under Kveise gård.
Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014
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Kuåsen med sine fururabber og god utsikt mot
Ramsåsen og ned i Ursdalen er en naturperle i seg selv.

På Jordbru er det heller ikke gamle hus lenger, men
derimot svært mange rydningsrøyser,
åkermark og også gravhaug å se selv
om den røde Jordbrustua ble revet for
noen tiår siden. Det er nedtegninger
som viser at det lå en gård ”Bakke
gård” der hvor salongskytterbanen
ligger i dag.
Vi fulgte den mindre brukte stien mot
vest over toppen av Ringiåsen
gjennom variert natur, fra fururabber
til Akershus største forekomst av
varmkjær kildeløvskog i de bratte
åssidene ned mot Ringi gård. Det er
flere fine naturlige stier over åsen vel
verdt en skogtur.
På Ringi var det kafferast ved saga med anledning til å grille medbrakt. Ringi gård, kjent for eplesaft og mais
med mer, er en av storgårdene på Tanumplatået med lang historie. Her er mye historie om gammel bosetting og
tidligere tiders aktivitet. Ringi gårdsag er en av tre gjenværende i Bærum. De andre to er Ulbråten og Isi gårdssag
som er den største.

Kafferast og grilling ved Ringi gårdsag.
Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014
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Det var omvisning til den
restaurerte bondekalkovnen på
Ringi. Kalkbrenning var viktig
lokal næringsvei inntil slutten
av 1800 tallet. Eksporten av
kalk var stor. Brent kalk var et
viktig material til murpuss og
murverk.
Derfra gikk turen over
Tanumplatået til Butterud og
langs ”Tanum gamle kirkevei”,
Gamle Jarenvei, tilbake til
Skuibakken. Kirkeveien er
fredet og har mye spennende
historie å fortelle.
Kalkovnen på Ringe.

Nordover Tanumplatået mot Butterud.
Tanum gamle kirkevei, Gamle Jarenvei, ligger flott til der den snor seg gjennom gårdene, også på kanten av
platået langs Jaren, med gårder som har aner og røtter fra jernalderen. Fra veien ser en på Ståvi ”Silhuset”, ved
Stovivannets utløpet til Ståvibekken som var del av Bærums første vannverk anlagt av direktør Caspar Donato
Brambani og fullført 24. november 1898.

Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014
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Harald forteller om Vindvollstabburet fra 1795 på Ståvihøgda. Det ble flyttet dit fra Langlim i Telemark i 1946.

JULEGRANTENNING første søndag i advent 1. desember.
Julegranen lyser opp
på hoppkulen.
Årets førjulsarrangement, – ”uten
kjøpepress”, første
søndag i advent, ble
gjennomført med
bakken i fullt flomlys – alle lyskasterne lyste. Det er
første gang på de siste 15 år. En stor gran med mange
lys stod klar på kulen. Mange hadde funnet veien til
Skuisletta. Værgudene vartet opp med en ny variant,
snefritt og mildt. Alle fikk gløgg og pepperkaker mens
Skui Brass spilte både før og etter at SBV-leder
fortalte om ”rikets tilstand” og med takk for støtte
og innsats ønsket alle en god adventstid. Skui
Brass skal igjen ha takk for fin fremføring av
kjente og kjære julemelodier.
Uten sne ble det fullstendig mørkt i bakken og når
juletreet plutselig tentes oppe i mørket er det en
spesiell opplevelse som gir små og store
Skuibakken-entusiaster en fin innledning til
adventstiden.
Juletreet var også i år gitt av Skui gård.
Skui Brass Nisseorkester.

Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014
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NYTTÅRSFEIRING I SKUIBAKKEN 31.desember 2013. ”Et sted med sjel”
Fakkeltog, vardebrenning, Skui Brass konsert, nyttårstale og fyrverkeri
Nyttårsaften var det et nydelig klarvær og mildt
og 250 store og små feststemte deltagere fikk en
stemningsfull opptakt til nyttårsfeiringen i regi av
Skuibakkens Venner med støtte av Bærum
kommune. Fakler kunne kjøpes på sletta.

Et nær fulltallig Skui brass hold nyttårskonsert
fra Kongetribunen.

Vardebålet tennes - mye vanndamp etter mye nedbør.

Fakkeltoget strakte seg fra sletta og opp de 393 trappetrinnene til hoppet hvor en stor flammende vete lyste opp.
God trim før nyttårsmiddagen. Etter trappemosjonen fikk deltagerne servert gløgg og pepperkaker.
Skui Brass holdt en meget god og stemningsskapende konsert fra Kongetribunen.
Speaker Knut Woxman bandt det hele sammen fra hoppkanten. I år hadde ingen problemer med å høre takket
være nytt lydanlegg. Det sies at også på den andre siden av dalen kunne en følge med hva som foregikk.

De mange deltagerne dannet fakkeltog opp til hoppkulen med vardebål og nyttårskonsert.
Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014
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Velkommen til Skuibakken kulturarena.
Barna var også med i fakkeltoget opp
trappene.
Foto Kim van der Linden, Budstikka.
Oppvisningskjøring med dølahesten
Ramsåsfrøkna med Johan Persbråten
skapte julestemning. Det var nok litt dårlig
sledeføre for sleden stod igjen på veien.
Men dombjellene var med.
Barna syntes det var flott med et
barnevennlig arrangement og synes fakler
og bål er spennende. De var også flinke til
å holde styr på faklene.

Leder av Skuibakkens Venner, ønsket velkommen
til feiring på et sted med sjel og takket alle
bidragsytere for at restaureringen av Skuibakken
stadig går fremover.
Veter kunne i tidligere tider ble bygd store med
dør og leplass for vetevakten på vakt mot
inntrengere og fiender. I dag kaller veter og
vardebål til samhold og fest.
Gøy med fakler og vardebål synes Filip og Henrik
Vaaler-Hansen.
Foto Kim van der Linden, Budstikka.
Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014
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250 deltagere opplevde nyttårsfeiring med vardebål og konsert med flott utsikt over Vestre Bærum.
Hovedtaler var skihopperen Odd Hammernes som fortalte om hvor god Skuibakken var å hoppe i ikke minst etter
ombygningen i 1963.
”Skuibakken var noe helt spesielt. Det var så god termikk og morsomt å hoppe der. Når du traff hoppkanten, var
det som noen tok deg i buksebaken og løftet deg nedover, kunne bare flyte på luften”.

Odd Hammernes holder nyttårstalen i Skuibakken 2013.
Bakken inspirerer og bidrar til økt hoppinteresse og derved mer aktivitet og skiglede rundt de mange småbakkene
som er så viktig for rekrutteringen. Dette er også formålet for "Hoppsportens Venner" hvor Hammernes er med.
Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014
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Et nær fulltallig Skui brass hold
nyttårskonsert fra Kongetribunen

Mildværet og snemangelen satte ingen
demper på stemningen og blåisen var,
takket være god hjelp, godt strødd slik at
alle kunne gå trykt.
Klarværet gjorde at fyrverkeriet denne
gang kunne avfyres fra avsatser i
fartsstillaset under kyndig ledelse av
Arnfinn Otterstad. Det varte i drøyt 5
minutter og var det flotteste hittil. Det var i
flere trinn, ganske spektakulært, også for
oss som stod like under ved hoppet og det
kunne sees over hele Vestre Bærum.

Flertrinns fyrverkeri ble skutt opp fra fartsstillaset og i
klarværet syntes det godt over hele Vestre Bærum.

Skuibakkens Venner ønsker alle Et Godt Nytt År.
- Vi takker:’
 Bærum kommune for arrangementstøtte og
 SVEA for hyggelig bidrag til flott fyrverkeri.
www.sveafireworks.no
Vi takker også:
Knut Bolstad og Knut Ulbraaten for uvurderlig hjelp
med brøyting og strøing.

Leverandør av lydanlegget til Skuibakken

Takk til alle som deltok i forberedelsene og i arrangementet.
Se Budstikka bildekavalkade fra nyttårsfeiring i Skuibakken 2013
http://www.budstikka.no/bildeserier/nyttarskonsert-i-skuibakken-1.8229039
Knut Woxman, leder arrangementskomiteen 28.02.13
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Skuibakkens Venner
Vardebrenning Skuibakken 31.12.2013 kl 16.00-17.00

Morten Heldal Haugerud

NYTTÅRSVELKOMST SKUIBAKKEN 2013
Kjære alle sammen
Velkommen til den årlige opptakt til nyttårsfeiringen i Bærums største kulturminne - Skuibakken.
Først vil vi takke Skui Brass for en flott Nyttårskonsert. Vi gir de solid applaus!
Og oppvisningskjøring med dølahesten Ramsåsfrøkna og Johan Persbråten, det var for lite sne for sleden.
Varde eller riktigere vete, ble brukt som varsel i Norge til 1814.
I året som nå kommer er det 200 år siden og nå inviterer den til fest og samhold.
Det er også samhold og dugnadsånd som har skapt Skuibakken som nå går inn i sitt 85 år.
Skuibakken er under konstant restaurering takket være støtte fra
Riksantikvaren, Akershus fylkeskommune og Bærum kommune og
ikke minst medlemmene, bedrifter og støttespillere.
I år er enda mer av lysanlegget skiftet ut så nå skal alle lyskasterne lyse. Så mye lys har det ikke vært i bakken
siden 90 tallet.
- Prepareringsvangene fra hoppet og opp til fartsstillaset er skiftet ut og
- Sperreplaten er blitt nettingramme!
- Preppevinsjen er kontrollert og elektriske komponenter skiftet. Det nærmer seg at unnarennet igjen kan
prepareres, men nå ligger det tilgjengelig for frikjøring på ski eller brett.
Vi håper at arbeidet med å ta vare på Skuibakken kan inspirere yngre til å drive med skihopping og andre
spektakulære øvelser på ski og at det da er grunnlag for at flere av småbakkene kan komme i aktivitet igjen
Det er derfor morsomt og se at anlegget blir brukt både vinter og sommer.
Trappene er fantastiske å trimme i og de er tilgjengelige for alle.
”Styrbord” måletrapp i unnarennet trenger vedlikehold og vi har derfor stengt den, Den vil bli satt i stand når
været tillater til våren. Vi prioriterer sikkerheten høyt slik at det skal være trygt å ferdes i anlegget.
Derfor: Bruk gangtrappen i syd inntil videre.
Jeg vil få rette en stor takk til alle støttespillere for innsatsen og ønsker alle: Et Godt Nytt År.
Restaureringen gir nye muligheter for bruk – nå som Skuibakken Kulturarena
At Skuibakken har sjel har den vist ved sin historie og store betydning for norsk hoppsport.
Det er derfor ekstra hyggelig at jeg kan få introdusere en av de mange som har bidratt til dette:
Stilhopperen Odd Hammernes med gode plasseringer i Skuibakken og internasjonalt og deltagelse i OL 1976.
Hans lengste hopp er 150 m i Vikersund i 1973.
Han representerer nå organisasjonen ”Hoppsportens Venner” som arbeider for å øke interessen og utbredelsen av
hoppsporten.
Med ønske om et Godt Nytt År til dere alle sier jeg
Værsågod Odd - hoppkanten er din!!
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NYTTÅRSHILSEN I SKUIBAKKEN 31.12.2013
Ved skihopperen Odd Hammernes
”Det er morsomt å stå her i Skuibakken igjen Jeg har ikke vært her på
hoppkanten siden 1976, da stod Hugo Persson her med raka.
Det kunne være tøft å hoppe tidligere for da vi hoppet skiflyvning var det
køyesenger i sykebilene og de kjørte ikke før de var fulle.
Her i Skuibakken begynte det for meg i 1961. Sammen med en kamerat syklet vi
fra Engelsrud i Asker og satt nede under en granlegg i bakken og så hvordan to
gikk skikkelig på trynet. Da var jeg 12-13 år ”Her skal jeg ikke hoppe” sa jeg til
meg selv. Det gikk bare 2 år så var jeg 15 og fikk lov å prøve meg i Skuibakken,
som nå var ombygget!. Det ble 95 meter.
Har noen av dere hoppet i Skuibakken? Ser Odd A Brevik her, som hoppet her
for 50 år siden. Er det flere?

I Skuibakken var det veldig bra termikk det var lett å hoppe her Når du traff hoppkanten var det som noen tok
deg i buksebaken og løftet deg nedover, kunne bare flyte på luften.
Husker godt ”Ti-mannsgjengen” i Skuibakken. Det var brødrene Fossen, Odd A Brevik, Helge Nordli, Hugo
Persson Løken og flere.
Premiene var litt spesielle for en ung gutt. Min først premie var i et skirenn på Engelsrud. Jeg fikk et askebeger.
I Skuibakken var det mye konjakk- og whiskykaraffeler. Fikk en barbermaskin jeg ikke fikk bruk for på flere år.
”Bærum hadde bakken - Asker hadde hopperne”
Asker hadde: TorbjørnYggeseth, Arne Larsen, Dag Fossum med flere og i all beskjedenhet, meg selv
Jeg hoppet litt til venstre. Men gutta i Bærums Skiklub sørget alltid for at jeg hadde en velpreparert bakke.
Vil gjerne nevne: Bjørn Wirkola feirer gullbryllupsdag i dag. Vi gratulerer!
Det er et flott arbeid Skuibakkens Venner legger ned, De kunne trenge noen yngre krefter etter hvert og det er det
mange av her ser jeg.
Det er utrolig verdifullt og fint arbeid som gjøres og håper at det fortsetter lenge, kanskje ”inn i evigheten”.
Vi som bor i Norge og ikke minst i Asker og Bærum har vunnet i lotto. Jeg ønsker fred på jord og vil med dette:
Ønsker dere alle et Godt Nytt År!
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ÅRSBERETNING FRA
VEDLIKEHOLDS og dugnads KOMITEEN
FOR 2013
Bjørn A Hole (leder), Morten H Haugerud, Per Håkon Nervold, Sverre Tverli, Kåre Smeland, Widar Tandberg
Arne Vaaler, Harald Kolstad, Tor Samuelsen, Sidsel Kolberg m.fl
Hovedoppgavene har i 2013 i hovedsak vært innenfor bygningsmessige arbeider i terrenget og elektroarbeider. I
tillegg har det vært avholdt flere dugnader.
De bygningsmessige arbeidene er alle igangsatt etter konsultasjon og befaring med Akershus fylkeskommune v/
Edvard Undall.
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.
2013 har vært nok et travelt år for vedlikeholdskomiteen med flere større oppgaver. Videre restaurering og
oppjusteringen planlegges i 2014. Det er
fortsatt en del arbeider som gjenstår før
restaureringen er kommet opp på et rimelig
nivå.
Fredningen av hoppbakken setter krav om å
beholde eksisterende elementer så godt det lar
seg gjøre. Riksantikvaren ønsker og støtter
utbedringsarbeidene. Det er derfor mulig å
fornye deler av konstruksjoner så lenge
hensynet til helheten ivaretas. Det rapporteres
til Akershus fylkeskommune hva som er gjort
og hva som planlegges. Dersom Akershus
fylkeskommune har kommentarer, finner man
en løsning i felleskap. Det er en god og
konstruktiv kommunikasjon. Representant for
Akershus fylkeskommune var på befaring i
Preppevangene var falt sammen, råtnet og smuldret opp.
forbindelse med arbeidene.

TILLØPET. Preppevanger i tilløpet fra fartsstillaset til hoppet er restaurert.
Prepareringsvangene på hver side
av overrennet hadde en viktig
funksjon ved hopprenn i bakken.
Hovedoppgaven var å skape en
jevn prepareringskurve og kontroll
av vinkelen i tilløpet og på hoppet..
Vangene, som har en lengde på ca
50 meter, følger terrenget fra
stillaset til hoppkassen.
De gamle vangene var i meget
dårlig forfatning og den øvre
tredelen var råtnet opp og falt ned.
Nedre del av betong-fundamentet
var sprukkent og skjevt og hadde
flere skader i øve del.

Gamle vanger er fjernet.

Bord forskaling til nye fundamenter for preppevanger. Begge foto P.H. Nervold.
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Det meste måtte derfor bygges opp på nytt. Den nye
konstruksjonen har tilsvarende fundament av betong støpt i
en bue. I et støpt spor på toppen av betongen er det bygget
en trekonstruksjon satt sammen av mange trelekter og boltet
til betongen. Før restaureringen ble vangene målt opp med
laser slik at den beholdt den opprinnelige bue. Det er gravd
opp og lagt kult for å unngå frostsprengning og derved bedre
holdbarheten.
Det visuelle inntrykket er også vesentlig forbedret. De
restaurerte vangene bidrar til å skape en strammere linje på
overgangen fra fartsstillaset til hoppet.
Reparasjon av vangefundament.

Reparasjon av betongvange.

Preppevangene støpes.

Restaurerte preppevangene med trerekker på betongfundament. Til våren skal det tilsåes.
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ELEKTROARBEIDER
o Flomlysanlegget
o Gamle tennere for lyskasterne i flomlysanlegget om var utslitt er skiftet. Halvparten av tennerne er nå
skiftet ut. Året før ble alle skap samt sikringer skiftet.

Halvparten av gamle tennere er skiftet ut. Alle lyskastere lyser, men gamle tennere er ustabile, utsatt for
overoppheting, lekkasjer og må skiftes. Alle skap har fått montert vannbrett etter pålegg fra elektriker.
o Nytt el-skap på nederste lysmast med tennere og tilkobling av tre frakoblede lyskastere

Nytt skap med nye startere og tilboblet de tre gamle lyskastere i nederste lysmast. Elektriker Masod er
fornøyd.
o Prepareringsvinsj
o Vinsjen som trekker prepareringsrullen er
ettersett og elektriske komponenter, som
sikringer, motorvern og kabler med kontakter
for strømtilførselen er skiftet.
o Vinsjen er smurt og reverseringsmekanismen
testet.

Preppevinsjen gås igjennom, motorvern mm
skiftes.
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o Trappelys i ovarennet er fornyet og reparert.
Wire som holder lampene over trappen var røket og lamper ødelagt. Ny wire med nye fester og oppspenning
med hanefot for å sikre at wiren ikke slenger og gnages mot stålkonstruksjonen, ble gjort på dugnad.
Montering av nye lamper på ny kabel og sjekk av fastmontert armatur ble gjort av elektriker.
o Diverse mindre forbedringer og sikring av el-anlegget ble utført.

Trappelys i tilløpet er montert på ny wire.
o Lydanlegg
o Det er investert i nytt lydanlegg. Det gamle var det nok bare noen museumsgjenstander igjen av. Det nye har
mikser, trådløse og faste mikrofoner, CD-spiller og to kraftige aktive høytalere. Anlegget har meget god
lydkvalitet.

Lydanlegget levert av AVAB CAC ga god lyd fra hoppkanten – alle kunne nå høre.
ANDRE UTFØRTE OPPGAVER
Det er gjort et betydelig arbeid ved dugnadsinnsats med mange deltagere.
o Kvisting og rydding. For å hindre gjengroing er det hugget og beskåret trær og busker.
I tillegg er det båret stein for å legge til rette for bygging av vanger (se posten ovenfor).
o Ellers er det utført generelt ryddearbeid inkludert fjerning av materialrester og gamle vanger.
o Dugnadene er også vellykkede, sosiale treffpunkt med grilling av pølser og hyggelig prat.
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o Sperreplaten i ovarennet er skiftet med
nettingramme slik at en får et bedre visuelle
inntrykk av tilløpet. Den gamle platen var
laget av finer som hinder for eventuell
skiaktivitet i stillaset. Ulempen var at det
også stengte utsikten mot stillaset og tilløpet
fra veien nedenfor hoppkanten.
En ny avstengning med en ramme av metall
er montert. Denne ivaretar behovet for sikring
og bidrar til en mere åpen og bedre
opplevelse av stillaset og tilløpet mot hoppet.

Befaring med Akershus fylkeskommune
I forbindelse med og i forkant av arbeidene i Skuibakken
var det befaring med representant for Riksantikvaren ved
Akershus fylkeskommune. Det er god kontakt med
Akershus fylkeskommune som er Riksantikvarens
forlengede arm.
Vi har fått gode og praktiske råd om hvordan ting kan
gjøres. Det som utbedres skal være tilsvarende og se mest
mulig likt ut som tidligere, men praktiske og holdbare
løsninger blir også vektlagt.

Fra h: Edvard Undall Akershus fylkeskommune og Bjørn
Hole leder vedlikeholdskomiteen, på befaring i Skuibakken
en grønn, tåkete og fuktig dag.
o Trefelling
Felling av gran og to bjerker ved dommerhuset som ikke ble utført i fjor.
Trefelling av gjenstående to bjerker og en gran ved Kongetribune ble utført. Trærne bør felles for å unngå velt
med eventuell skade på bygning og
elektriske kabler som ligger nær trærne.
De store trærne som er like gamle som
bakken truet Kongetribunen om det skulle
komme en storm. Granene stod der, som
små, da bakken ble bygd i 1928 og fungerte
etter hvert som vindskjerm under hopprenn.
Nå var de imidlertid blitt en sikkerhetsrisiko.
Fellingen har gjort det mer åpnet med en
større visuell opplevelse av Kongetribunen
Det var trangt og trærne måtte tas ned i
deler,
Det er også felt større trær mellom ledinger
ovenfor fartsstillaset.

Felling av stor bjerk ved Kongetribunen.
Bærum Trefelling v/Atle Korsmo på Rønningen gård gjorde en god og sikker jobb.
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Dugnader gjennomført i 2013
I tillegg til beskrevne arbeider har flere dugnader vært arrangert. I tillegg har det vært flere dugnader i
forbindelse med arrangementene. Det har bl.a. vært et omfattende arbeid med:
o Lage benk ved informasjonstavlen ved hoppkulen

Det er lagd en solid benk ved informasjonstavlen av en av granene som ble felt.
o Rydding av tilvekst og kratt samt materialer etter utskiftings og vedlikeholdsarbeider.

Det ble mange kubber og stokker av granen og bjerkene. Noe blir brukt bl a til benker og tur-rastebord som
vil komme opp etter hvert.

Stokkene var tunge og traktorhjelp var nødvendig.
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o Felling av mindre trær og rydding av kratt i bakken på steder som tidligere var åpne. Disse arbeidene
er med på å gjøre anlegget representativt og øke interessen for å besøke anlegget.
o Dugnad før større arbeider, som rensking av jord rundt vanger.
o Dugnader i forbindelse med arrangementer.

Dugnad er sosialt og grillen og noe å bite i er populært.
Det er hyggelig at mange benytter Skuibakken som tur- og trimområde både sommer og vinter

VEL MØTT TIL NYE DUGNADER I 2014
Leder vedlikeholdskomité Bjørn A Hole 6.februar..2013
Vi takker H. C. Thauglands Trælastforetning AS for
støtte og hjelp til materialer og drift av nettside

Stedet du kjøper trelast!
:
Vitaminveien 5, 0485 Oslo
Tel
23393600 / 08
Fax
23393616
Mob 90754625
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NYE OPPGAVER 2014
o Måletrapper mot syd og nord må repareres.
 Svikt i understellet ble oppdaget før nyttårsarrangementet 2013.
Den sydlige trappen ble da stengt av hensyn til personsikkerheten.
Deler av trappen hadde vertikale støtter av tre som hviler på en
fylling av stein. Her har det skjedd en utglidning. I tillegg er
trappen sikret med wire boltet til fjell som holder trappen. Flere
ønsket montert. Det er utarbeidet en plan for rehabiliteringen som
ønskes utført snarest mulig. Trappen er nå stengt av og beregnet
rehabilitert med bl.a. nye støtter ekstra sikringswire til våren.
 Måletrapp nord for unnarennet trenger bedre sikring med flere
wire.
 Disse arbeidene må utføres snarest og det søkes om særskilt støtte
til disse.
o

Fartstillaset: Utbedringer av rekkverk og plattinger i stillas.
Stillaset er benyttes også som mål for turer og det er i god stand og
det prioriteres at sikkerheten ivaretas.

o Dommertårn. En del vinduer har ødelagt glass og noen vinduer har
råteskader. Disse må helt eller delvis byttes ut. Fjorårets
tilskudd/midler dekket ikke
arbeid med vinduene. Det er
planlagt gjennomgang av
vinduer med tiltak for
beskyttelse mot hærverk.
Knuste vinduer planlegges
erstattet med nye. For å hindre
hærverk vurderes yttervindu i
uknuselig plast eller glass.
o Elektro. Flomlysanlegget: De gjenstående gamle tennerne fra 1983
anbefales skiftet for økt driftsikkerhet og redusere følgeskader ved
feil.
Det er registrert oljelekkasje og feil på enkelte tennere.
Det anbefales også å legge ny kabel til ovarennet og skille innvendig
og utvendig lys og kurser i el-tavlerom og Kongetribune.
o Belysning. Det kan vurderes markeringslyssetting av bakken med
mindre lyskilder langs unnarenn og fartsstillas for å fremvise profilen
visuelt når flomlyset ikke er nødvendig.
o Dommerhuset. Fremtidig bruk blir diskutert. Det vil være
interessent å kunne vise hvordan huset og bakken fungerte under hopprenn. Hvordan foregikk stil- og
lengdeanvisning, utregning, kommunikasjon mv. Hvordan så rennorganisasjonen ut? Hvem hadde hvilke
oppgaver? Et lite lokalt museum med samling av gjenstander fra hopprenn, bilder, plakater etc. kan være
aktuelt for å minne om tidligere glansdager i Skuibakken.
o Rydding av flere trær nedenfor dommerhus med mer.
o Kongetribunen: Fjerne tagging inne på Kongetribunen, innvendig oppussing.
o Restaurere hoppteknisk utstyr, deriblant:
- Lengdeanvisningskasser med lengdesiffere og roterende arrangement.
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o Restaurere og skaffe startbomsystem.
o Poenganviserkasser med tallplater på roterende
hjul under dommerhuset. Gjennomgang og skaffe
manglende utstyr. Bygge opp fundamenter der de
stod.
o Montere manglende avstandshylser for
lengdemåling i nordre måletrapp.
o Restaurere/lage manglende meterskilt i unnarennet
for lengdemåling, stil- og lengdeanvisningsutstyr,
kommunikasjonsutstyr og signalanlegg mv.
o Tak over pressetribune. De tidligere rustne
bølgeblikkplater var veldig skjemmende og med
hull til skade for anlegget og ble erstattet med nye
plater. Av hensyn til helheten og holdbarhet ble
det valgt å benytte samme type plater som ligger
på Kongetribune. Dette var ikke historisk korrekt
ifølge Riksantikvaren, det skulle vært brukt
sinusprofilplater som tidligere. Dette er beklagelig,
men platene er bestemt skiftet. Skiftingen medfører en ekstra kostnad.
o Historiske ”blåskilt” som viser Skuibakkens som kulturminne. Mulig plassering ved foten av bakken og ved
hoppkanten. Skiltene kan også kombineres med informasjonstavlene om Skuibakken.
o Veiskilt til kulturminne Skuibakken fra E16/Ringeriksveien.
For alle utskiftninger og vedlikeholdsarbeider er det i henhold til fredningsbestemmelsene lagt vekt på samme
utseende og materialdimensjoner som før.
Arbeid som er utført ved tilskudd fra Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og Norsk Kulturminnefond
har dekket hoveddelen av kostnadene for de ulike utbedringsarbeidene. Imidlertid får en sjelden det beløpet det
er søkt om slik at arbeider må utsettes til senere år og da tar lengre tid enn planlagt.
I tillegg har det vært bidrag fra medlemskapsinntekter. Dette setter vi pris på siden vi og en stor del av
befolkningen mener at Skuibakken er et stort aktivum for lokalmiljøet.
Det er gjort økonomiske kalkyler for de ulike arbeidene.
Finansieringen er begrensende faktor for nye arbeider og hvor mye en får gjort de enkelte år. Her søker vi
om midler fra ulike private og offentlige organer.
Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014
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ÅRSBERETNING FRA
HISTORIEKOMITEEN
FOR 2013

Harald Kolstad (leder)
Alfred Andersen
Sidsel Kolberg

Arne Vaaler
Randi Økern

Skuibakkens Venners Historiekomité har hatt to separate møter i 2013 og
deltatt i alle styremøter i Skuibakkens Venner.
Konkrete saker:
Det arbeides med å samle materialet vi har og vi ønsker også å få
opprettet et søkbart arkiv basert på arkivnøkler. Arkivet skal inneha 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.
HAR DU TRYKKET MATERIELL, FILM eller FOTO mv. FRA SKUIBAKKEN, SÅ TA KONTAKT SÅ
VI KAN FÅ TATT KOPI.
Komiteen har arbeidet med innsamling og kategorisering av informasjon om Skuibakken Nye filmer er samlet i
2013. Følgende oppgaver hvor flere er under arbeid: Noe har vi, men mangler fortsatt mye.
KONKRETE OPPGAVER FOR HISTORIEGRUPPEN
− Hvilke andre bakker var i bruk i 1928.
Ideen til Skuibakken kom fra Hans Kleven ”Kleiva” og Harald Økern.
− Eiendomsforhold, grunnen, byggverkene, utbygging av bakken, når og hvordan.
− Tegninger av bakkeprofilen, heis, tribuner, lysanlegg, ”Drive in”.
− Rennene; år, dato, antall deltagere, antall påmeldte, antall tilskuere, programmer fra rennene.
Resultater, sted for premieutdeling, utlendinger ved rennene, organiseringen av rennene, 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: Stikka, Sportsmanden, Aftenposten mfl.
− Årsaken til nedleggelse, BSKs flytting til Kirkerud, BSKs engasjement på Sollihøgda.
− Andre aktiviteter i bakken: Hanggliding, bueskyting.
− Lagringssystem og arkivering av vårt materiell.
Harald Kolstad, Alfred Andersen 7. mars 2014

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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Skuibakken profil: Odd Hammernes
Intervju 8. januar 2014 av Arne Vaaler og Morten Heldal Haugerud
”Skuibakken var noe helt spesielt” sier stilhopperen Odd Hammernes,
”Det var så god termikk og morsomt å hoppe der”.
Odd var tidlig hoppinteressert og husker godt som 13 åring siste renn i den
gamle Skuibakken i 1961 hvor Petter Wenger fra Sveits og Heini Ihle falt
og ble kjørt på sykehus. Men kom seg etter å ha bodd en måneds tid privat
på Horni gård. ”Dette skal ikke jeg gjøre!” tenkte Odd og minnes å huske at sykebilen hadde køyesenger og ikke
kjørte før den var full! -. Men noen år senere hoppet han likevel i Skuibakken og det ble mange fine hopp i den
gode, nå ombygde bakken opp gjennom årene.
Odd ble født 28. september 1948 og vokste opp på Engelsrud i Asker hvor det alltid er mye snø vinterstid.
Jordene rundt omkring var lekeplassen og de fleste gikk på ski og brukte de mange hoppbakkene.
Odd viste tidlig sitt hopptalent og allerede som femåring vant han et hopprenn i Padderudbakken,
Premien var et askebeger, som han som femåring syntes det var artig, men litt spesielt å få. Padderudbakken er
nå for lengst overkjørt av motorveien E18.
De første årene hoppet han for Dikemark. Etter hvert representerte han Asker. Fra 11 års alderen og oppover vant
han de fleste kretsmesterskap. Han fikk også god kontakt med hoppmiljøet i Heggedal. Arne Larsen med flere
var til stor inspirasjon. Odd tok mange premier og husker godt hopprenn i Arnesenga ”Grana” hvor han tok
tredje plass og fikk en sølvskje som premie.

Odd Hammernes 15 år: ”Allerede en stilhopper
Imponerende juniorkarriere.
Odd hadde en imponerende karriere som junior men mange førsteplasser. Han var dristig og hadde tallent og var
en av de som kunne ta over etter andre lokale storhoppere som Torbjørn Yggeseth med flere.
Det var en stor opplevelse da han som 11 åring i 1960 ble uttatt til hovedlandsrennet på Rjukan. Han forteller
hvordan hopperne fra Asker og Bærum fikk fri fra storefri på fredagen for å ta toget fra Asker stasjon til
Hjuksebø-Tinnoset og derfra fergen ”Storegut” til Rjukan, en opplevelsesrik tur. De ble greit innkvartert på
ungdomsherberget. Han ble nr 20 i sin klasse med hoppere fra hele landet. Flere lokale fra Skui var med bl.a.
Roar Ulbråten født i 1947 som hoppet for BSK, Svein Dagestad og Gjert Andersen. Dette var under OL i Squaw
Valley og det ble jubel blant hoppgutta da de på radioen kunne oppleve at ”Kupper’n” gå inn til ny
verdensrekord på legendariske 15.46.6.
Uttagningen og Rjukanturen var et vendepunkt for Odd. Nå hadde hoppkarrieren begynt!
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På den tiden måtte guttene til
Hytlibakkene ved Tryvannskleiva i
Nordmarka for å trene. Det gikk mye
tid til reising. For å komme dit måtte
man ta tog til Oslo og Holmenkollbanen opp i marka.
Den legendariske hopper Georg
Thrane og Leif Nyborg var gode
trenere på den tiden og bidro til å
skape et godt miljø. Thrane var en
sprek kar som lett slo baklengs salto på
flatmark. Han hoppet også med en
særegen stil med knekk og armene
langs siden – ”Thrane-stil”, noe Odd
tok etter.

Det var trening om sommeren også, da var det fotball som gjaldt.
Skihopp og fotball var en vanlig kombinasjon. Det var en fordel å drive
med forskjellige idretter på forskjellige årstider. Det skapte allsidighet.
Odd deltok som 15-åring i 1964 i nasjonalt landsrenn på Lillehammer.
Her hoppet han 68 meter og vant gull og Kronprinsens pokal. Han vant
også Nordisk Juniorlandskamp.
Her konkurrerte han bl.a. mot Bent Tomtum, Erling Stranden og Knut
Kongsgård som også etter hvert ble landslagshoppere.
Odd tok også gull i NM junior 1965 og 67.
I 1966 fikk han 5. pl. i NM senior som gikk på Rena. I det internasjonale
Skuirennet i 1967 ble han nr. 3 og vant en barbermaskin. Det tok lang tid
før han fikk bruk for denne.

Den svenske storhopperen Kjell
Sjøberg prøver barbermaskinen
som Odd fikk i premie.

Det var ellers flotte premier på den tiden, ofte i sølv og kostbare, selv om sølvaskebeger, krystall whiskykarafler
m.v. var litt spesielt og uvant for en ung gutt. Men de gjorde seg godt i premieskapet.
Første gang i Skuibakken
Odd fikk hoppe for første gang i Skuibakken i 1964, men da som prøvehopper, han dro imidlertid til med et hopp
på 95 m og fornøyd med at prøvehopperen hoppet lenger enn flere av deltagerne.
I 1965 deltok han som 16 åring i Skuibakken første gang som deltager og ble nr 25. Odd nevner at han ble litt
skuffet da det viste seg å være ”bare” 24 premier.
Men i 1967 tok han igjen og ble nr 3 i Skui’n etter å ha ledet etter første omgang. Han var nå virkelig på
toppnivå i landet.
Odd hoppet på Kongsberg ski en av konkurrentene til Splitkeinfabrikken som Laila Schou Nilsen hadde overtatt i
1947 og hvor Øistein Hayden var leder. På en festmiddag fikk Odd Laila Schou Nilsen til bords. Hun lurte på
hva han hoppet på og det var jo Kongsberg ski. Laila ga klar beskjed: ”Du hopper på Splitkein fra i morgen”.
.Laila var en meget bestemt og myndig dame, så slik ble det.
Odd betraktet da 1966 sesongen som sin beste og har nå rukket å bli 18 år og ble lagt merke til.
I intervjuer utalte han bl.a.til Asker skiklubbs medlemsblad:
””Jeg begynte å hoppe aktivt da jeg var 8 år.- Min første seier fikk jeg da jeg var 10 år. Det var i skoleskirennet
og jeg gikk i 4. klasse”. Uten å nøle sier Odd at den beste bakken han hopper i er Skui. ”Den er suveren”, sier
han. ”Profilen er fullkommen og vindforholdene er som regel gode slik at en får en god oppdrift”.
Han smelte da også til under trening til Skuirennet i 1966 med et fantastisk hopp på 110m!”
Skuibakkens Venners Årbok 2013, årsmøte 2014

www.skuibakken.no

40

Skuirennet: ”Hammernes - Junioren som blir olympiakandidat til OL i Grenoble 1968”.
Odd er en spøkefugl og luring. Når han blir spurt om en måtte trene
mye, svarte han at det er veldig individuelt. Noen er i slag etter et
par hopp, som Wirkola og Grini. Andre igjen, som for eksempel
Engan, må trene hardt og lenge. Selv er jeg lett-trent og har som
motto: ”Mester uten trening” sier han, med et lurt glimt i øyet.
Skulle han ha noe forbilde, måtte det være Torgeir Brantzæg med
sine dristige svev. Han hadde en stil som Odd liker godt.

Kandidat til OL i Grenoble 1968
Fordi han gikk sine egne veier” fikk han
tilnavnet ”Den ensomme ulv”.

Denver, USA
De gode resultatene gjorde at Odd fikk flere tilbud om stipendium
til USA og i 1968 begynte han på universitetet i Denver.
Odd var en god fotballspiller og spilte på førstelaget til Asker i
flere år. Dette fikk han nytte av i USA i tillegg til skihoppingen.
Som student ble han collegemester i hopping i 1969, -70 og -71. I
tillegg ble det mye hopping rundt i USA. Det resulterte i mange
førsteplasser og trofeer. I løpet av studietiden var han ofte hjemme
i Norge og deltok i hoppkonkurranser. I 1971 var han hjemom og
ble nr 12 i Holmenkollen.

Hjemme igjen
Etter fire år i 1972, reiste han hjem som
siviløkonom og fortsatte karrieren som
skihopper.
I skiflyging har Odd en «pers» på 150 meter
satt i Vikersund. Det var "tøffere" bakker den
gangen da med hastighet på 110 km/t på
hoppet denne økte til 150 km/t under
landingen. Man fikk en voldsom høyde og det
var mange stygge fall. I dag er det litt
omvendt, - nå har de heller 100 km/t på
hoppkanten og 80 når de lander. Hoppsporten
er en risikosport, men den har den hele tiden
blitt sikrere.
Norske skihoppere fikk en ny utfordring da
utstyrskrigen startet i 70-årene. Østerrikerne
fant på nye gjorde endringer og
videreutvikling på ski, antrekk og støvler.
Skiene fikk et annet balansepunkt, dressene
større bæreevne, støvlene ble høyere osv.
Østerrikerne lå alltid foran og nordmennene
var konservative.
I OL 1976 hadde de norske hopperne lave
støvler, østerrikerne hadde høye. Vi hoppet
fremdeles med hendene foran i tilløpet. De
fleste andre hadde hendene bakover. Det gikk
ikke så bra for oss.
Vikersund Med i ”150m klubben” 1975
Bassen Prydtz, Odd Hammernes, Lars Grini.
Foto VG Bjørn Reese.
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Vinter OL.
Odd var nå blitt 23 år og satset mot OL i Sapporo. Han var uheldig og brakk
benet i fotballkamp så han mistet mye av treningen. Han klarte likevel å bli
tatt ut blant 8 til den tysk-østerrikske hoppuken. Men OL plass ble det ikke.

Odd Hammernes - satser friskt
på OL-plass i hardt hoppmiljø.

Odd i meget stilfullt hopp i Skuirennet 1973. Arrangørene hadde gjort en
kjempejobb med å skaffe sne til bakken som lyste opp som en hvit stripe.

I OL i Innsbrück i 1976 var Odd, Johan Sætre, Per Bergerud og Finn Halvorsen med, men de norske hopperne
nådde ikke opp i den harde konkurransen. Odd hadde helst sett at OL hadde blitt arrangert i Denver, hans
universitetsby i USA, men de sa fra seg arrangementet, så OL-byen Innsbrück fra 1964 overtok OL.
Nå trengtes nye og hemmelige treningsmetoder og Odd tar med en røverhistorie om hopperen som var så yr at
han tok taxi til gledeshus i bare pysjen og vant hopprennet dagen etter.
I et skiflyvingsrenn i Oberstdorf i 1977 falt Odd stygt. Han ødela armen og ble liggende i strekk i 7 uker. Men
det medførte at han fikk mange venner der nede og med sin deltagelse og innsats for fremme av ski og
hoppsporten ble han æresborger av Oberstdorf i 1978. Men da var det slutt med hopping på høyt nivå.
Om den aktive hoppingen ble lagt på hyllen har han aldri glemt hoppsporten og har tatt flere verv relatert til og
ski fotball og hoppsport spesielt. bl. a
Formann i Asker Skiklubb
Formann i Asker Skiklubb, rådet
Formann i Asker skiklubb, fotballgruppa
Leder i hoppkomiteen i NSF 1995- 2000
Han har vært leder av foreningen ”Hoppsportens Venner” hvor han fortsatt er med i styret. Hoppsportens Venner
arbeider for å øke interessen for skihopp blant barn og unge. Særlig er de interessert i å få liv i alle småbakkene
rundt omkring og kan gi økonomisk støtte til det.
Odd er lei for at så mange småbakker blir lagt ned og anmoder om at idrettslag tar kontakt med ”Hoppsportens
Venner” som kan bidra med rehabilitering av små rekrutteringsbakker.
(Kontakt: e-post, odd.hammernes@oddogvi.no)
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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 2013 som er beskrevet i årsberetning. Årsmøtet 2014 avholdes 8. april og medlemskontingenten forelåes
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 nær 50.000 besøkt vår hjemmeside www.skuibakken.no. Det ble også stilt midler
til disposisjon for restaureringsarbeider i 2013 gjennom Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren. Det
er søkt midler for 2014.
Styrets forslag til arbeidsprogram for 2014, og mer utfyllende informasjon, finner du i årsberetningen for 2013.
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
Med hilsen
Skuibakkens Venner
Morten Heldal Haugerud
leder (morten@skuibakken.no)

Per Chr. Olander
kasserer (pco@skuibakken.no)

14 dager
Medlemskap Skuibakkens Venner
Avsenders e-post:

Skuibakkens Venner
Postboks 61
1314 Vøyenenga
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Skuibakken sett fra øverste avsats – tenk deg tanken: Å sette utfor –bare det er vinter og sne - - Foto: Morten Heldal Haugerud
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