
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 

igjen aktivt arbeids i 2021 som er beskrevet i årsberetningene for 20/21 .Du finner hele årsberetningen på nettsiden vår 

www.skuibakken.no. 

Årsmøtet 2022 ble avholdt 29 mars og medlemsavgiften ble vedtatt uendret kr. 200,00 for 2022. Den  beste 

tilbakemelding vi får er gjennom innbetaling på denne bankgiro. Ved VIPPS må vi betale gebyr. 

 

Interessen for bakken er stor og så langt har over 178 000 besøkt vår hjemmeside www.skuibakken.no.  Det ble stilt 

midler til disposisjon for restaureringsarbeider i 2020 og 2021 gjennom Bærum kommune og Akershus fylkeskommune. 

Det er søkt midler for 2022.  
 

Styrets forslag til arbeidsprogram for 2022, og mer utfyllende informasjonen finner du i årsberetningen for 2020/21.  

 

Skuibakkens Venner er helt avhengig av støttemedlemmenes økonomiske bidrag og vi takker for din støtte. 
 

Fra vedtektene 

 § 1 Navn og formål: 

”Skuibakkens Venner er en frittstående, uavhengig støtteforening basert på medlemskap.  

Foreningen skal ha som formål å ivareta og bevare de idrettslige og kulturhistoriske verdier som Skuibakken representerer som 

skihistorisk minnesmerke. Foreningen skal gjennom hopphistorisk forskning og aktivitet gjennom arrangementer sørge for at 

Skuibakken forblir et levende minnesmerke, også for å kunne gi en meningsfylt impuls i nærmiljøet for skiidrettslige tiltak og annen 

fysisk og kulturell utfoldelse. Derigjennom med utgangspunkt i bakken skape arrangementer og aktiviteter til fremme av kultur, 

friluftsliv og natur- og kulturminne opplevelse og forståelse.” 
§ 2.  Arbeidsoppgaver 

”Skuibakkens Venner skal arbeide for å bevare bakken i god teknisk stand som hoppbakke.  

Skuibakkens Venner skal legge forholdene til rette for at Skuibakken skal kunne bli brukt til ulike typer av arrangementer i samarbeid 

med andre organisasjoner og foreninger.” 
NB! Ikke glem å skrive avsender. Det er helt nødvendig for registreringen.  

Vi håper at du er interessert i å få informasjon på e-post. Oppgi din e-mailadresse  
 

Gi din støtte til Skuibakken 

Grasrotandelen koster ikke noe ekstra: 

Oppgi organisasjonsnummer: 991 465 391 neste gang du tipper 

Med hilsen 

Skuibakkens Venner 

Morten Heldal Haugerud  Per Chr. Olander 

leder morten@skuibakken.no kasserer pco@skuibakken.no 
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