Skuibakkens
Venner
Årbok Skuibakken 2020-21
Hva skjedde?
MED INVITASJON

Tirsdag 29. mars 2022 - Skui Grendehus, Salen
Kl 19.00 Åpent årsmøte.
- Foredrag: Merete Kristiansen
- Første norske kvinne som hopper 100 meter,
det skjedde i Skuibakken 17.3.1985!
- Hvordan var det å være jentehopper på 1980 tallet?

---

Foto: Svein Ivar
Klokkervold

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

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

PROGRAM
ÅPENT ÅRSMØTE tirsdag 29. mars 2022 Skui Grendehus.
kl 19:00 Årsmøte 2022 Skuibakkens Venner
• SAKSLISTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

• Foredrag

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

Merete Kristiansen 2020

Ca. 1987
Foto Hans Werp

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

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

• Spørsmål fra publikum
• Filmklipp fra Skuirenn: NRK NM 1957, 71, 76, 85, 91
NRK NM 1965 – Torbjørn Yggeseth skapte uttrykket: "Å hoppe etter Wirkola!"
VELKOMMEN

Grasrotandelen:
Gi din støtte til Skuibakken:
Oppgi Skuibakkens Venners organisasjonsnummer: 991 465 391 - neste gang du tipper.
SKUIBAKKENS VENNER, PB 61, 1314 Vøyenenga
www.skuibakken.no
Facebook: Søk på «Skuibakkens Venner»
Foto om ikke annet er angitt: Morten Heldal Haugerud
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Styrets beretning
3.1 ÅRSBERETNING SKUIBAKKENS VENNER 2020-21
STYRETS SAMMENSETNING
2020-2021

Etter årsmøtet 17.12.2020 utsatt fra 31. mars 2020 har
Skuibakkens Venner (SBV) hatt følgende tillitsvalgte:

Styre og tillitsvalgte 2020-2021
- 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
kaare.smeland@altiboxmail.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
- Harald Øyvind Berggrav 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, samt frivillige deltagere:
(Se neste side)
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- SBV komiteer

- Arrangementskomité vinter og sommer
- Knut Woxman (leder)
- Arne Vaaler
- Kåre Smeland
- Sidsel Kolberg
- Arnfinn Otterstad
- Svein Otto Solberg
- Tore Berger
- Vedlikeholdskomité
- Ole Kristoffersen (coleder)
- Per Håkon Nervold (coleder)
- Morten Heldal Haugerud (nestleder)
- Knut Woxman
- Arne Vaaler
- Widar Tandberg
- Økonomikomité
- Per Christian Olander (leder)
- Paul Geir Kaasa
- Historiekomité
- Harald Kolstad (leder)
- Alfred Andersen
- Arne Vaaler
- Marit Økern
- Sidsel Kolberg
Dugnadskomité for diverse gjøremål.
(Alle komiteer deltar i tillegg etter behov):
- Per Håkon Nervold (leder)
- Sverre Tverli
- Paul Geir Kaasa
- Kåre Smeland
- Ole Kristoffersen
- Kjell Nakstad
- Widar A Tandberg
- Tor Samuelsen
- Viggo Kristiansen
- Sidsel Kolberg
- Sverre Holmen
- Arnfinn Otterstad
- Olaf Bryhn Røkholt
- 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

Randi Økern til minne.
Randi var medlem av SBV historiekomité siden
starten i 2008 til sin bortgang 17.9.2021.
Hun var en meget stor inspirasjonskilde i
arbeidet for ta vare på Skuibakken.
Som datter av Harald Økern og tidl. medlem
av damekomiteen satt hun med mye
interessent historie om både hans store arbeid
for å skape og drive Skuibakken, som meget
dyktig skiløper og skihopper og organisator.
Randi var med på alle årsmøter i Skuibakkens
Venner så lenge hun klarte og selvfølgelig
sentral sammen med sin søster Marit ved
avdukingen av avstøpningen relieffet av
Harald Økern på hoppet 31.12.2015.
Randis åpne og blide vesen, hjelpsomhet og
kunnskaper er og vil bli savnet.
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Årsberetning 2020-2021.
Styre- og komitémøter, dugnader og arrangementer
Fem styremøter har vært avholdt. I tillegg har de enkelte komiteene hatt egne arbeidsmøter.
I 2020 ble utført 668 dugnadstimer på 78 dugnader av 25 deltagere, pluss ca. 240 timer prosjekt adm. og
prosjektering i 2020. Totalt 908 timer
I 2021 har 476 dugnadstimer blitt utført av 18 deltagere på større og mindre dugnader og befaringer
Det har ikke vært større arrangementer i bakken i perioden. I 2021 måtte større vedlikeholds prosjekter utsettes
pga covid, mangel på kvalifisert personell og høye materialpriser.

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 skihopper 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 2020-2021 vært god aktivitet i alle komiteer, men arrangementer er betydelig redusert pga
covid-19 restriksjoner, 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 2020 og 2021– for barn, avlyst
Både det niende og tiende Skuirennet for barn var planlagt, men
måtte dessverre avlyses pga covid-19 restriksjoner.
Årsmøtet Skuibakkens Venner 2020-21
Årsmøtet 31.mars 2020 ble utsatt og holdt digitalt på e-post
17.12.20 med behandling av årsrapport for 2019, valg mv.
Årsmøtet 2021 ble utsatt og avholdes sammen med årsmøtet 2022.
Foredraget på Årsmøtet 2020 ble utsatt, men tas nå opp igjen i
2022. Vi håper på godt besøk som tar igjen for de to foregående år.
Kulturminnevandring søndag 15. oktober 2020 "Tanumplatået rundt, over Ringiåsen og Svartoråsen”
12. Kulturminne vandringen ble imidlertid gjennomført, nesten som vanlig, meteren gjaldt fortsatt, så uten buss.
Ca. 30 glade vandrere ledet av Harald Kolstad som historieforteller, fulgte Tanum gml. Kirkeveien til Butterud
veienover til Ringi og Sopelimkroken videre opp på Ringiåsen. Kaffe og grill rast var på toppen av Ringiåsen.
Videre over Jordbru med mye historie, Kuåsen og Svartoråsen tilbake til Skuibakken.
Kulturminnevandring søndag 17. oktober 2021 ”Risfjellet rundt”
I samarbeid med Skui vel ble den 13. kulturhistoriske vandringen fra Skuibakken arrangert. Med Harald
Kolstad som turleder gikk årets tur opp Skuibakkens unnarenn, over i Ursdalen til Lindbråtan hvor vi fulgte
Anne Turids sti opp over Risfjellet til vi tok steintrappen opp til Sjåinn. Fantastisk utsikt og fantastisk høstvær
kunne ikke bli bedre. Til Kastethytta til skiklubben Starkad hvor bålkaffen og grillen var klar. Masse spennende
historie begge steder. Videre over bronsalderrøyser oppe på Risfjellet over tuftene til Økrisetra ned til Solstad i
Jammerdalen. Ned lia til Sølvhølen, Bærums største canyon. Over gml. Jutulbanen tilbake til Skuibakken.

Juletretenning 29. november 2020 og 28. november 2021
Første søndag i advent, var bakken i fullt flomlys. Det er
blitt mange adventtilbud 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.

Nyttårsfeiring 2020 og 2021 avlyst pga. covid-19
Både det 11. og 12 nyttårsarrangementet i Skuibakken måtte
dessverre avlyses på grunn av covid-19 restriksjoner. I 2021 så det en
stund ut til at det skulle bli lettelser, men med en usikker
smitteutvikling tok ikke styret sjansen på å invitere til et
familearrangemeng med stor aldersspreding. For å ungå
sammenstimling ble det heller ikke avholdt noe fyrverkeri.
Som en liten markering tente styret et lite «kaffebål» på kulen en
times tid på ettermiddagen til glede for turgåere, og andre ,som et lys
i mørket.
- Nå håper vi at vi er tilbake til normalen og at den varer!
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- Vedlikeholds- og dugnadkomitéen.
Aktiviteter i bakken er avhengige av at bakken er i god stand.
Hovedoppgavene i 2020 var
- Restaurere og utbedre tilløp i tre faser
- Fase 1. Skifte papp, lekter og sløyfer i fartsstillasets tilløp.
- Fase 2: Sikre terrengdelen i tilløp mot pågående erosjon.
- Fase 3. Bygge demonterbare vanger for sporsetter.
Det er utført mye dugnadsarbeide i forbindelse med dette.
- Unnarennet. Utbedre trapp på sørsiden pga økt slitasje da økende
Rennlederboksen – nye plater
bruk for trening og tur spesielt pga mer uteaktivitet som følge av
Corona restriksjoner.
- Rennlederboksen foran kongtribunen. Dekkplater skiftet ut med tilsvarende, vann og råtesikre plater.
- Tilkobling av nødlysanlegg for manuell bruk, Automatikken
mangler og er under planlegging.
Det er både i 2020 og 2021 utført dugnadsarbeider med rydding
og kvisting. Mindre reparasjoner er utført.
Hovedoppgavene i 2021 var:
- Tilbakeføre innredningen i dommerhuset med tilgang til alle
dommerlukene slik det var.
Alle dommerluken er nå merket med tilhørende bokstav.
- Reparere lekkasje i taket på dommerhusets gamle del.
Tilbakeføre innredning i dommerhuset
- Skifte ut ødelagte bord i vant i ovarennets tilløp
- Rydde bakken for vegetasjon og løpende vedlikehold på trapper, lys mm.
- Overtatt vinsj fra Holmenkollen for å trekke sporsetter, og slodd for å frakte sne i tilløpet.

- 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? Vi er meget interessert!
- Økonomikomiteen. Det er skaffet midler fra Bærum kommune og fra Viken 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 med
filmer fra Skuirenn inklusivt fullstendige renn, 1981 og 1991. Kan kjøpes til selvkost eller en donasjon.

-

-

Foredrag: Det ble holdt befaringer og orienteringer om Skuibakken, bl. for DNT Bærum Turlag, ved
SBV-sekretær Arne Vaaler.
Medlemssalg; "Skuibakken – en kongelig hoppbakke" og andre hoppbøker og bøker fra nærområdet
inklusivt boken "Tanumplatået" med kapittel om Skuibakken, selges av Skuibakkens Venner. Bra salg i
både 2020 og 2021. Spesielt i 2020 var slag av bøker vært bra pga. mange brukere av anlegget
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 utmerket innsats med dette. H. C. Thaugland er også sponsor av vår nettside.
Websiden www.skuibakken.no har 11.3.2022 hatt 177830 besøk siden den ble opprettet i 2009.
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Eksterne publikasjoner og noen omtaler av Skuibakken i 2020-2021
Skuibakken var nevnt eller omtalt ca. 25 ganger i Budstikka i 2020-2021.
- "Nyttårsaften feiret i Skuibakken" 02-01-2020
- "Åpent årsmøte i Skuibakkens Venner Tirsdag 31. mars kl. 19.00. Det blir foredrag av Merete
Kristiansen. Hun var første norske kvinne som hoppet 100 meter..." 10-03-2020
- "Skal snakke om 100-meters hoppet Merete Kristiansen satte norsk rekord med sitt 100 meter lange hopp
i Skuibakken. Det var under norgescuprennet 18. mars 1985. Verdensrekord ble det på trønderen 22.
januar 1989, da hun klinket til med et hopp på 111 meter i Odnesbakken. Snart har du sjansen til å høre
om hennes hoppkarriere. 11-03-2020
- "Jeg ser at Skuibakkens Venner skulle hatt årsmøte i slutten av mars. Det må de trolig hoppe over."
- 19-03-2020
- "Etterlyser program og bilder fra Skuibakken Skuibakkens Venner har satt seg som mål å skaffe komplett
oversikt over deltagere og resultater for alle renn som er avholdt i bakken. Skui a" 15-4-2020
- "Skuibakken får penger av staten. Skuibakken har stor betydning for Bærums lokalhistorie og fikk
fredningsstatus i 2009." 11-05-2020
- "Hvor er bildet tatt? Sv.: Skuibakken" 06-07-2020
- "Historien Persson husker godt. Den gangen en 12 år gammel Finn Christian Jagge skulle ha
utfortrening i unnarennet på Skuibakken. " 10-07-2020
- "Skuibakken har lidd litt, men ikke noe vesentlig og vi har overlatt Harald Økern å ta hånd om den. 18.
juli 1945 30-07-2020
- "Hva er bakkerekorden i Skuibakken" 03-08-2020
- "Her var spennvidden stor: hun skrev for eksempel om Frelsesarmeen, om kølabonner, om Stovivollen og
om Skuibakken." 09-09-2020
- "Søndag 4. oktober inviterer Bærum Turlag på en lang mosjonstur med kulturminnebesøk. Turen starter
på sletta til Skuibakken kl. 11.10. På sletta blir vi møtt av Arne Vaaler fra for." 30-09-2020
- "Søndag blir det ny kulturminnevandring i regi av Skuibakkens Venner" 05-10-2020
- "Skuibakkens Venner på tur» 24-10-2020
- "Nye benker kommer til Skuibakken. Nå er den første på plass. " 23-11-2020
- "Mørke regnskyer hang over så vel NM i hopp i Skuibakken, der man hadde måttet avlyse worldcuprenn
to år på rad" 19-12-2020
- "Skuibakkens Venner, som egentlig skulle gjennomføre nyttårsfest for 12. år på rad, har måttet avlyse
hele arrangementet. I fjor kom det 600 stykker " 30-12-2020
- "Nyttårsaften feiret i Skuibakken" 19-03-2021
- "50 år siden i Skuibakken vil være åpen for trening søndag," 31-03-2021
- "Løpe opp trappene i Skuibakken så mange ganger du greier?" 17-04-2021
- "Tur i Vestmarka til Skuibakken" 10-06-2021
- "Kulturminnevandring fra Skuibakken" 10-10-2021
- "Forfatter -klatretur til toppen av Skuibakken" 09-11-2021
- "Geir sikrer nypreppet skispor til Skuibakken" 29-12-2021
- Nyttårsaften Skuibakkens Venner avlyser fyrverkeri 2. år på rad" 31-12-2021
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

Faksimile: Budstikka 31.
mars 2021
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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
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.
Halvor Persson om Finn Chr. Jagge

Alpint i hoppbakken
Historien Persson husker best av
alle er den gangen en 12 år gammel
Finn Christian Jagge skulle ha
utfortrening i unnarennet på
Skuibakken.
Hugo Persson, faren,
til den tidligere skihopperen
var hoppsjef i Skuibakken og
hadde akkurat gjort klart tilløpet
til hoppkanten.
– Finn Christian visste at han
ikke skulle røret tilløpet, men han
kom bort til min far og fikk lov.
12år gammel satte han seg på toppen
av Skuibakken, med slalåmski
og støvler, og satte utfor. Han
hoppet i Skuibakken og bruste
videre nedover unnarennet. Det
sier alt om han som liten, forteller
Persson.
For «Finken» var ikke bare et
talent av de sjeldne på slalåmbakken.
– Finken var en sånn fyr som
kunne bli best i absolutt alt. Fra
første hopp i Skuibakken var han
best, ler Persson.

Faksimile: Budstikka 10.07.2020

Faksimile: Budstikka 10. 07 2020

1990

Faksimile: Budstikka 19. desember 2020
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ÅRSBERETNING FRA
ØKONOMI-KOMITEEN
FOR 2020
Komiteen har hatt følgende sammensetning:
Per Chr. Olander (kasserer og leder)
Paul Geir Kaasa
Skuibakkens Venner (SBV)har ved utgangen av 2020
ca. 160 betalende medlemmer.. Det er gledelig økning
i medlemsmassen fra 2019.
Det var i 2020 en betydelig aktivitet og flere prosjekter
ble ferdigstilt. Det gjelder vedlikeholdsarbeider i tilløp
med utskifting av papp, lekter, sløyfer og plater,
drenering, montering av skinner for sporsetter i
tilløpet. I tillegg kommer utskifting av dårlig treverk i
trinn og rekkverk. Her er det fortsatt mye arbeid som
gjenstår.
De midler som ble overført fra 2019 til 2020 fra Viken fylkeskommune og fra Bærum kommune sammen med
tilskudd for 2020 er benyttet. Regnskapet er gjort opp med en underdekning/underskudd på kr. 51 135,05.
Vedlikehold av bakken muliggjøres gjennom bevilgninger fra Viken fylkeskommune i 2020 og Bærum
kommune. Fra Viken ble det for 2020 gitt et tilsagn på kr. 360 000 Fra Bærum kommune ble det bevilget kr.
90 000 hvorav kr. 30 000 er øremerket til drift 2020. I tillegg kommer en overføring av tidligere ubenyttede
midler fra Bærum kommune på kr. 80 837,06. Disse midler er nå benyttet fullt ut. Det er derfor ingen
ubenyttede midler til overføring fra 2020 til 2021.
SBV arrangerer flere aktiviteter i løpet av året hvorav høydepunktet er markering av Nytt År med fakler, bål
/fyrverkeri, musikk og nyttårsappell. Året 2020 ble derfor veldig spesielt siden vi ikke kunne arrangere vårt
årlig nyttårsbål med fyrverkeri. Vanligvis er det ca. 500-600 store og små tilstede på dette arrangementet. I år
ble markering et veldig lite bål på kulen med representanter fra styret tilstede.
Bærum kommune bevilget i år 2018 kr. 25 000 til oppsetting av benk på rasteplass i bakken. Denne kom på
plass høsten 2020 ved siden av tilløpet. Ytterlige 2 mindre benker blir utplassert våren 2021. Benkene til laget
og levert av Lions Club Bærum Vest. Beløpet er utbetalt fra Bærum kommune til SBV og videre overført til
klubben.
Kulturminnevandringene i området med utgangspunkt i Skuibakken er også populære. Årets tur gikk fra sletta i
bakken og en rundtur via Ringi Gård over åsen bak Ståvivannet og tilbake til bakken. Varighet ca. 4 timer med
kafferast.
Årsmøtet ble som for mange andre utsatt fra april og utover høsten. På grunn av Corona regler ble årsmøtet
2020 avholdt digitalt/e-post. Årsrapport, regnskap og valg ble formelt godkjent. Årsrapporten og
årsmøteprotokoll ligger på nettsiden www.skuibakken.no som akkumulert er besøkt over 148 000 ganger siden
den ble opprettet.
Av andre inntektskilder i 2020 er boksalget i år kr. 20 462,00 grasrotmidler og andre inntekter kr. 7424,33.
SBV har pr. 31.12.20 kr. 169 697,00 på reserve/sparekonto. Dette er midler fra boksalg, donasjoner og
grasrotmidler. Kr 173 302,04 på driftskonto.
Økonomien i SBV er tilfredsstillende med en liten reserve. Det er viktig da Viken fylkeskommune etterbetaler
i henhold til innsendte prosjekt regnskaper. Det som det er søkt om for 2021 for å vedlikeholde og sikre
Skuibakken som det skihistoriske byggverk den er.
15.01.21 Økonomikomiteen
Skuibakkens Venners Årbok 2020-21, årsmøte 2022 www.skuibakken.no
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Punkt 3.2
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ÅRSBERETNING FRA
ØKONOMI-KOMITEEN
FOR 2021
Komiteen har hatt følgende sammensetning:
Per Chr. Olander (kasserer og leder)
Paul Geir Kaasa
Skuibakkens Venner (SBV)har ved utgangen av 2021
155 betalende medlemmer. En liten reduksjon fra
forrige år.
Det var i 2021 en redusert aktivitet på grunn av
Corona og meget høye materialpriser. Derfor ble noen
store prosjekter utsatt til neste år. Det gjelder spesielt
utskifting av treverk i trapper og rekkverk i
fartsstillasets tilløp. Av prosjekter som ble gjennomført er renoveringen av dommerhuset innvendig slik
at tilgangen til dommerlukene er tilbakestilt til slik det var da det ble hoppet i bakken. Det er også gjort
utbedringer av vant i tilløpet i fartsstillaset.
Vedlikehold av bakken muliggjøres gjennom bevilgninger fra Viken fylkeskommune 2021 og Bærum
kommune. Fra Viken ble det for 2021 gitt et tilsagn på kr. 480 000. Fra Bærum kommune ble det bevilget kr.
80 000 hvorav kr. 30 000 er øremerket til drift 2021. Grunnet Corona og mangel på fagfolk ble deler av de
bevilgede midler ikke benyttet. Disse midler kr. 332 460,00 fra Viken og kr 58 048,17 overføres til 2022 og
de prosjekter som ble utsatt etter avtale med Viken.
Andre inntektskilder i 2021 utover medlemskontingenten er boksalget kr 3 784,00 (Det er fortsatt noen på
lager) og Grasrotandelen kr. 7384,66. SBV takker for bidragene.
SBV har pr. 31.12.21 på driftskonto Kr 246 919,46 og på reserve/sparekonto kr178 535,66. Reservekontoen
er midler fra boksalg, donasjoner og Grasrotmidler.
Årets regnskap er gjort opp med et «overskudd» på kr. 82 456,08. Viser til note 1 og 2.
SBV arrangerer som kjent og normalt flere aktiviteter i løpet av året hvorav høydepunktet er markering av
Nytt År med fakler, bål /fyrverkeri, musikk og nyttårsappell. Året 2021 ble derfor i likhet med 2020 veldig
spesielt siden vi ikke kunne arrangere vårt årlig familiearrangement nyttårsaften med fakkeltog, bål,
kulturinnslag og fyrverkeri. Vanligvis er det ca. 500-600 store og små tilstede på dette arrangementet. Også i
2021 år ble det en markering med et veldig lite bål på kulen med representanter fra styret/dugnadsgjengen
/medhjelpere tilstede. (Arrangementet var ikke offentlig og derved ikke allment bekjentgjort).
Bærum kommune bevilget i år 2018 kr. 25 000 til oppsetting av rasteplass i bakken. Denne kom på plass
høsten 2020 ved siden av tilløpet. Ytterlige 2 mindre benker ble utplassert i 2021. Disse er populære som
hvilested/rasteplass. Benkene er laget og levert av Lions Club Bærum Vest.
Kulturminnevandringene i området med utgangspunkt i Skuibakken er også populære. Årets tur gikk fra sletta
i bakken med en guidet rundtur over Risfjellet ned til Sølvhølen og tilbake til bakken. Varighet ca. 4 timer
med kafferast og interessante stopp på historiske steder. Ca. 60 deltaker var med i høstsol og fint turvær.
Årsmøtet 2021 ble utsatt utover året da det ikke var mulig å få det gjennomført. Det er besluttet å avholde et
dobbelt fysisk årsmøte 2021-22 med foredrag i løpet av våren. Forutsetningen er at regelverket gir adgang til
dette, noe vi anser det gjør, da dette er Force majeure, som en ikke kunne forutse da lovverket ble skrevet.
Økonomien i SBV er god. Målsettingen er å benytte de midler vi har til disposisjon og det som det er søkt om
for 2022 for å vedlikeholde og sikre Skuibakken som det skihistoriske byggverket den er.
15.01.22 Økonomikomiteen
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REGNSKAP SKUIBAKKENS VENNER
2021
Inntekter

2021
31 034,92

Medlemskontingent
Tilskudd Viken fylkeskommune
Tilskudd Bærum komm. prosjekt

Note 1
Note 2

Tilskudd Bærum komm. drift

147 540,00
50 000,00
30 000,00

Inntekt bokprosjekt

3 784,37

Annen innt. Grasrot, renter,

7384,66

Tot Inntekter 2021

269 743,95

Kostnader
Utgifter bokprosjekt
Utgifter arrangementer
Prosjekt Viken fylk - utgifter
Prosjekt Bærum kommune - utgifter
Driftsutgifter, forsikring
Utgifter årsmøter, trykking årsrapport
Bankgebyrer
Totale kostnader

306,99
1 000,00
154 021,00
10 000,00
21 959,88
0,00
0

187 287,87
82 456,08

DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter/finanskostnader
Øreavrunding

82 456,08

Resultat 2021

Balanse 2021

31.12.2021

Eiendeler
DNB Bedrift 5083.06.74427
LK Bank Sparekonto 9365.15.10218
Sum eiendeler
Gjeld

246 919,46
178 535,66
425 455,12

Egenkapital 01.01.21
Resultat 2021
Egenkapital 31.12.21

342 999,04
82 456,08
425 455,12
425 455,12

Gjeld og Egenkapital 31.12.2021
Note 1.Ikke utbetalte-ubenyttede midler kr. 332 460,00 overføres til 2022

Note 2. Ubenyttede midler 2021 Bærum K. Kr 58048,17
er inntektsført i 2021 som bidrag Bærum K. for disp. 2022
Skui 20.01.22
Per Christian Olander (Sign.)
Kasserer

Nils Roger Harboe (Sign.)
Revisor
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Punkt 4.

Forslag til ”Arbeidsprogram for 2022-2023”

Fram til neste årsmøte i 2023 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: 2022:
Det er ikke laget noe budsjett for 2022 fordi vi ikke vet hvilke midler vi har til disposisjon da søknader er under
behandling og svar derved ikke mottatt.

Fastsettelse av kontingent for 2022
Styret foreslår at kontingenten holdes på dagen nivå kr 200,-

Punkt 6.

Innkomne forslag.

Det er ikke kommet inn forslag.

DVD 2018 med klipp fra Skuibakkens historie selges til inntekt for Skuibakken
Nytt opptak: Skuirennet 1955 og flere forbedringer.
Vi har også lagd doble DVD’er for Skuirennene:
NM 1985 og NM 1991!
Ta kontakt!
Skuibakkens Venners Årbok 2020-21, årsmøte 2022 www.skuibakken.no
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Utfyllende beretninger fra de enkelte komiteer:
ÅRSBERETNING FRA
Arrangementskomiteen
FOR 2020-2021
Komiteen har hatt følgende sammensetning:
Ordstyrer :
Knut Woxman
Pennefører: Arne Vaaler
Ideskapere : Kåre Smeland
Sidsel Kolberg
Arnfinn Otterstad
Svein Otto Solberg
Tore Berger med flere
GENERELT
På grunn av covid-19 restriksjoner var det ingen
arrangementer i Skuibakken i 2020 og 2021
Både Skuirennet for barn og nyttårsaften måtte avlyses., men
kulturminevandringer fikk vi gjennomført.

Leder og vardebygger Knut Woxman
Foto: Karl Braanaas Budstikka

KULTURMINNEVANDRING søndag 15.10.2020 – Over Tanumplatået og Ringiåsen.
Den 12. vandringen regi av Skuibakkens Venner
med Harald Kolstad som guide og historieforteller
startet fra Skuibakken med 30 deltagerne sydover
Tanum Gamle Kirkevei opp til Gamle Jarenvei (NB
ikke lysløypa!)

Vandring på Tanum Gamle Kirkevei, som gikk over
overgangen i Skuibakken. (Ikke lysløypa)
I fint høstvær gikk vi med tilbørlig avstand
«gardimellom» med stopp og omtale ved noen av
gårdene. Ved broen over Ståvibekken ligger en
kvernstein som stammer fra en av de mange kvernene
som lå langs bekken.
Ved Butterudveien tok vi av og fulgte veiene opp mot
Ringi med utsyn både sørover og nordover
Tanumplatået med Ståvivannet i midten.
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Harald forteller om Ringi gård og Tanumplatået på
toppen av morenen som veien «Sopelimkroken» følger
fra Vestmarkveien gjennom Ringigårdene mot
Tyskestua og Ringiåsen

Opp Ringiåsen fra Ringi og forbi den nedfalte
husmannsplassen Jansløkka er det bratt og spennende
natur. Ringiåsen har flere truede biotoper med lågurt
eikeskog og rik blandingsskog av nasjonal verdi.

Dagens mosjonsetappe var opp Ringiåsen og langs åsen mot toppen hvor det var kafferast og grilling av
medbrakt. Som alltid var Kjell og Kåre klar med rykende varm nykokt bålkaffe. At været og utsikten var
upåklagelig gjorde sitt til at det bare var blide fjes å se etter oppstigningen.

Kåre, var klar med svartkjelen! Og grillen var klar.

Kjell serverer nykokt skaukaffe.
Foto Unni Remseth Hovelsen

Tv: God bålstemning med kafferast og
grilling på toppen av Ringiåsen.
Foto Eilin Hovelsen.
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Utsyn fra Ringiåsen over Tanumjordene og Tanum
kirke til høyre mot Oslofjorden.

Utsyn fra Ringiåsen over Tanumjordene og Tanum
kirke til høyre mot Oslofjorden.

På Jordbru fortalte Harald innholdsrik historie fra
den gang det var mobilt sagbruk på Jordbru, drevet
med lokomobil. Saga ble drevet av Anton Strand som
drev stort med trelast. En vinter hadde han 40 hester i
drift. Det ble levert ut mye tømmer og plank fra
Jordbru i eldre tider inntil prisende sank på 1930
tallet. Det ble vanskelig for flere. Lars Rønningen på
Rønningen var av de solgte tømmer til saga, og
hadde regnet med å selge trelast for å finansier ny
hest, men da det ble krakk i tømmerprisenes,
forregnet han seg Det var vanskelig med fallende
priser den gang som nå. I 1934 var det slutt.
Den røde tømmerstua som stod her var hvile brakke
for besetningen på saga, vanligvis 9 mann. Stua hadde ikke noe med husmannsplassen som stod der lenge før
det. Den ble revet av kommunen i 1990-årene.
Turen gikk så over idylliske Kuåsen og Svartoråsens vestre sti tilbake til Skuibakken.

Orientering om Skuibakken for Bærum Turlag - søndag 4. oktober 2020

Arne Vaaler, sekr. SBV, forteller og orienterer Bærum
turlag om Skuibakkens spennende over 90 årige historie
og hva som skjer i og med bakken.
Bærum Turlag har flere turer med utgangspunkt fra
Skuibakken
Begge foto: Sissel Graff-Iversen
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KULTURMINNEVANDRING søndag 17. oktober 2021– Risfjellet rundt,
Fra bronsealder til nåtid.

Årets vandring startet opp Skuibakken i nydelig
høstvær.
Da alle var kommet opp de
393 trinnene ble det gitt en
orientering om Skuibakken
under hoppet av SBV leder.
Nytt var renovering av hele
tilløpet og tilbakeføring av
innredningen i
dommerhuset.
Foto Ole Kristoffersen

Turen gikk videre inn i Ursdalen ned til Lindbråtan hvor vi etter orientering fra Harald fulgte den nye stien til
minne om Anne Turid Nordli, Stien starter her ved Lindbråtan og går til Kastethytta. En tur hun ofte gikk.

Ved den lille Hansen hytta. Den ble bygget av Einar
Hansen, men ikke brukt de siste 30-40 år. Viser enkelt
hytteliv for ikke lenge siden. Hytta står nå for fall.

Opp steintrappen til Sjåinn. Trappen er bygget inn i
ura av stein og steinheller på stedet lenge før
tibetanernes flotte steintrapper ble "vanlig".
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Utsikten fra Sjåinn over Ursdalen og Svartoråsen er upåklagelig Her har en god oversikt selv om hytta er godt
synlig fra toppen av Skuibakken. Øvh. Ser til Sandvika Oslofjorden og Nesodden. Midt h. Ramsåsen stupet.
Ned h. Harald forteller om Sjåinns historie.
”Sjåinn” var hytta til Ragnar Lia, den gamle vaktmesteren på Skui skole. Den ble bygget av materialer fra den
gamle dassen på skolen etter at det i slutten av 1930. da det ble lagt inn bruse do på skolen. Hytta ble satt opp
på tomt bygslet av fetteren til Lia Ludvig Persbråten.
Navnet forteller oss at det var et hyggelig sted hvor man gjerne ”så innom”.
Hyttetomta rundt Sjåinn er på ca. 30 mål, som senere ble kjøpt av advokat Enevold Falsen Schrøder. En av de
opprinnelig Oslo-guttene fra skiklubben Starkad, som fikk bygget hytta på Risfjellkastet.
Sangkoret på Skui, studieringen på Samvirkelaget, lærerkollegiet på skolen og andre sosiale grupperinger
brukte Sjåinn som turmål og utfartssted på lystige helgeturer.
Sjåinn ble brukt som Milorghytte under krigen. En tysk offiser troppet opp på Persbråten og spurte «Hvor går
veien til Sjåinn?» «Dit går det ikke vei!» svarte Ludvig Persbråten - som sant er. Tyskeren slo seg til ro med det
og forlot gården.
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Hytta på Risfjellkastet «Kastethytta» til skiklubben «Starkad»

Da vi kom til Kastethytta hadde Kjell og Kåre
grillen varm og bålkaffen klar. Det ble en fin rast
på vollen i strålende solskinn.

Harald fortalte om Risfjellkastets lange og varierte
og spennende historie. Det er også skrevet en artig
bok om klubben v/ Ivar Jørgensen (ref. kilde)
På Risfjellkastet var det fra gammelt av husmannsplass.
I 1835 bodde den 30 år gamle Hans Clausen der som husmann uten jord med sin
familie, kone Marte Knutsdatter og deres 2 år gamle sønn Carl. samt den 10 år
gamle tjenestepiken Maria Akselsdatter. Hans Clausen var i 1851 med i Marcus
Thranes arbeiderbevegelse, som arbeidet for bedre kår for husmenn og
alminnelig stemmerett.
Familien hadde plassen i 3 generasjoner. Da ble den solgt. Men i 1902 tente
eieren på for å få forsikringspenger, men var blitt sett og avslørt.
I 1902 ble plassen, 900 alen2 solgt fra Otto Pedersen Skui, til Skiklubben
Starkad som var en av Norges første skiklubber, etablert i 1897 av åtte «unge
menn fra det gode borgerskap i Kristiania». Flere av medlemmene fikk stor
betydning for utviklingen av skisporten i Norge. Særlig Thorvald Heyerdahl for
utbredelsen av norsk skiteknikk i Europa. medlemmet Oscar Hammerstad ledet
skitroppen under den første vinterolympiaden i Chamonix i 1924.
Avisen «Starkad» fyller tre bind og ble utgitt mellom 1898 og 1903. Avisen, som var et slags litterært tidsskrift,
med reportasjer, dikt, teaterstykker, humoristiske beskrivelser og tegning fra sportsarrangementer. Tegningene
av Thoralf Ridder holdt høy kvalitet og regnes som en viktig skihistorisk kilde fra skihistoriens barndom.
I 1905-06 bygget Johan L. Persbråten (Johan Persbråtens oldefar) laftet hytte for klubben på grunnmuren etter
den gamle husmannsplassen. Han bygget også Stabburet. Klubben hadde da 13 medlemmer,
Under krigen ble stedet brukt av Milorg som hadde «maskemøte» her. Ingen skulle kjenne hverandre.
På tunet har det vært en bakerovn og på sydsiden av tunet er det navneberg.
Det er etterkommerne etter medlemmene av skiklubben Starkad som eier Risfjellkastet i dag.
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Over Røverkulåsen til Økrisetra
Turen gikk nå videre opp over Risfjellet over bronsealdergravrøysene på «Røverkulåsen» på Risfjellet, De
fleste ligger på utsikten ut over Ursdalen, Jaren og Ståvivannet, men det er også en gravrøys på vestsiden av
stien som går rundt «Røverkulen» (Skiltet med grønne skilt av Erling Persbråten i sin tid) som vi var innom.
Fem store steinrøyser ligger på Røverkulåsen, 330 moh, og en litt lenger vest. Dette er gravrøyser fra
bronsealderen. I Norden var dette perioden fra 1800 - 550 f.Kr. Gravrøysene er av anselig størrelse. De største
er nær 15 meter i diameter med et volum på 75m3 og en vekt på 150 tonn. Bakgrunnen for navnet på åsen er at
gravrøysene er åpnet og røvet.
Derfra kom vi ut på skogsbilveien som kommer opp fra Skoglund og tok av blåmerket sti til:
«Økrisetra»

Stopp og historiefortelling på tuttene etter Økrisetra. Her er kjentmannspost med beskrivelse
På kjentmannsmerket på trestammen kan leses:
«Økrisetra er ei gammel seter. Den ligger i
Bjørumskauen. Gården Økri (Økeren) sikret seg nok seter
her før Bærums Verk kjøpte forvaltningsretten til
allmenningen i 1668.
Da Bærums Verk fikk skogen til full eiendom i 1783,
beholdt Økri retten til å ha seter her.
Økrisetra er avmerket på kart fra 1825, den eksisterte også
på 1840-åtallet.
Der ser vi av to søknader fra henholdsvis Andreas Økri
(1840) og Andreas Tronsen Økri (1842) til henholdsvis
Herman og Harald Wedel Jarlsberg om tillatelse til å ta
nødvendige materialer i skogen for å utbedre størhuset på
setra. Trolig fikk de negativt svar.
I følge tradisjon ble setra nedlagt ca. 1850. I forsøk på ny
skyldeling i 1868 er det ikke nevnt noe om seterrett under
gårdens «herligheter»- Andreas Tronsen som brukte setra
i 1840 satt fortsatt som bonde på Økri i 1868. Han har vel
oppgitt seterretten sin.
Seterhuset stod for en stor del på flaberget. Kun noen
steiner er igjen. Herfra kan du orientere deg mot restene av
de andre husene i området.

Kart Økrisetra med rester etter tufter avmerket.
Ref.: Bok "Vestmarka Seterliv og Kølabrenning"

Kilde: "Vestmarka - Seterliv og Kølabrenning" Asker og Bærum Historielag
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Turen gikk videre over Risfjellet og ned gjennom hogstfeltet med utsikt nordover mot dalen opp mot Sollihøgda
og Løken gård øverst og Brenna gård ved Ulbråten til høyre i bildet.
Så ned til hestene på Solstad gård i Jammerdalen. Hvor vi i sydenden tok stien ned til Sølvhølen hvor
Urselva renner ut i Isielva like nord for Smedstad.

Sølvhølen er i Bærums størst canyon. Urselven kommer
ned og danner en liten foss ned i juvet. Med forsiktighet
kan en se ned i juvet med loddrette fjellskrenter.
Navnet Sølvhølen har usikker opprinnelse. Men sølv er
aldri funnet der.
Nå gikk vandringen nedover Ringeriksveien til Smedstad
hvor vi tok broen over til Jutuls gamle klubbhus og
Jutulbanen, og tilbake til Skuibakken
En flott tur - som borger for ny tur neste år!
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Oslo Speedwing i Skuibakken 20.3.2021
Speedgliding gruppen Oslo Speedwing oppdaget Skuibakken på vei til Sundvollen og Kongens utsikt: «Hvorfor
ikke prøve der?!» Som sagt så gjort og plutselig svevde den ene skjermen etter den andre ut over unnarennet i
Skuibakken og landet trygt og elegant på sletta.
Skuibakkens Venner kom raskt på plass og den entusiastiske gruppen kunne begeistret fortelle at de gjerne ville
bruke Skuibakken som sin nye treningsarena - og meldte seg inn i Skuibakkens Venner! Velkommen tilbake!

Fv. August Fabritius Sanengen, Kjersti Alm Eriksen, Hilde Aass
og Thomas Engeset fra Oslo Speedwing trivdes i Skuibakken

Thomas Engeset

Foto Thomas Engeset

Hilde Aas - Jentene brukte ski og fikk god fart og høyt svev

Kjersti Alm Eriksen svever nedover bakken.

Hilde Aas tar en krapp sving inn i bakken igjen.

August Fabritius Sanengen - Selv med stor
skjerm blir man blir liten i Skuibakken
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ÅRSBERETNING FRA
VEDLIKEHOLDS- og DUGNADS KOMITEEN
FOR 2020
Ole Kristoffersen og Per Håkon Nervold (co-ledere) Morten Heldal Haugerud (nestleder), Knut Woxman,
Sverre Tverli, Kåre Smeland, Widar Tandberg Arne Vaaler, Harald Kolstad, Tor Samuelsen, Alf Skovli, Per.
Chr. Olander, Sidsel Kolberg, mfl
2020 var derved igjen et aktivt år for vedlikeholdskomitéen med flere større og varierte oppgaver. Alle
arbeidene må utføres i den varme årstiden og flere arbeider som stod på planen er utsatt til 2020. En del
oppgaver krever mye planlegging for å finne gode løsninger. I tillegge er kompetent håndverkshjelp ofte ikke
tilgjengelig når det er planlagt.
Hovedoppgavene i 2020 var
- Restaurere og utbedring av tilløpet i tre faser
- Fase 1. skifte papp, lekter og sløyfer i fartsstillasets tilløp.
- Fase 2: Sikre terrengdelen i tilløp mot pågående erosjon.
- Fase 3. Bygge demonterbare vanger for sporsetter.
Det er utført mye dugnadsarbeide i forbindelse med dette.
- Unnarennet. Utbedre trapp på sørsiden pga økt slitasje da økende bruk
for trening og tur spesielt pga mer uteaktivitet pga Corona restriksjoner.
- Rennlederboksen foran kongtribunen. Dekkplatene er skiftet ut med tilsvarende vann- og råtebestandige.
- Tilkobling av nødlysanlegg for manuell bruk. Automatikken mangler og er under planlegging.
Det er både i 2020 og 2021 utført dugnadsarbeid med rydding og kvisting. Mindre reparasjoner er utført.

- Fartstillaset Motert nye startbommer på toppen.

Startbommene er flyttbare vippebommer og er av samme type og konstruksjon som de opprinnelige.
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- Skifte papp, sløyfer og lekter i tilløpet.

Den gamle pappen var lekk flere steder slik at undertaket ble gjennomvått i nedbørsperioder. Det var derfor
presserende å få skiftet pappen og få på nye lekter og sløyfer. Det ble lagt tettebånd under sløyfene for å
forhindre lekkasjer.
- Erosjonsikring og drenering av tilløp
For å stoppe økende erosjon og forvitring av terrengdelen av tilløpet, var det vesentlig å få ledet bort nedbør og
overflatevann, ikke minst fra tilløpet i det store fartstillaset. Det ble derfor montert en oppsamlingsrenne under
tilløpet hvor vannet ble ledet til sandfang og derfra til dreneringsrør under og nedover tilløpet med skjulte utløp
nedenfor hoppet. Som drenerende masser ble brukt pukk. Det ble lagt geonett for å hindre utglidning.

Vannrenne for oppsamling av vann fra
tilløpet.
Foto Ole Kristoffersen

Drenering og erosjonsikring av tilløpet med
drensrør langs vangene og pukk.
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- Vanger for sporsetter
.

Vangene må ha konstant sporvidde og ligge telesikkert. Det er derfor gravd ned sviller lagd av brukte veifendere (sponset av Veisikring AS) med påmontert justerbare galvaniserte stålplater produsert av
Maskinspecialisten AS, som trevangene ble skrudd fast på. Arbeidet ble utført av Cany bygg.

Oppmåling ved 3D laserskanning av svilleplatene
av Geomatikk Anko..
Svilleplatene ble deretter justert slik at vangene fikk
rett linje og jevn bue,
Oppmåling ble gjennomført to ganger.

Justeringen av platanens posisjon ble gjort av
Skuibakkens Venner på dugnad. Her er Ole K. i
aktivitet.

Justeringen ble gjort to ganger
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Arbeider i
ovarenn og
tilløp.
Materialene
ble levert av
T. Taugland
med meget
hyggelig
sponsing.
De lånte også
ut verktøy
container som
var meget
praktisk og
nødvendig for
lagring av
både
materialer og
verktøy.

Montering av beslag for vanger.
Nye vann- og råtesikre plater for startbommer er
montert og malt.

Asbjørn Hansen, Geomatikk Anko, lagde digital 3D
modell av tilløpet og målte inn alle festepunkter for
vangene,

slik at det blir to jevne parallelle kurver.

Bunnlekten i vangen festes til svilleplatene

Fin justering av vangen
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Konstruksjon og prosjektering
Arbeidene krevde prosjektering, konstruksjon og beregninger som i sin helhet ble utført av Skuibakkens Venner
på dugnad. Nedenfor er vist eksempler på arbeids og konstruksjonstegninger som ble laget og benyttet.
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Justerbare svilleplater med innfesting på sviller og montering av vange

Målsetting for boring av festehull i sviller og produksjon av svilleplater
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Restaurert
tilløp med
ny papp,
sløyfer og
lekter.
Terrengdelen mot
hoppet er
drenert og
erosjonssikret.
Vanger for
sporsetter
er montert.

Prosjektsponsorer:
-

Nye sponsorer:

T Thaugland AS
Maskinspecialisten AS

I tillegg kommer stor
dugnadsinnsats.

Takk til alle bidragsytere!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det elektriske anlegget
Flomlysanlegget. Montering av nye nødlys
I 2019 ble nye nødlyskastere (LED), anskaffet etter godkjennelse fra
Akershus fylkeskommune.
Kabling og tilkobling av armaturen ble utført i 2020.
Det arbeides med å skaffe passende kontrollenhet (UPS) som slår
nødlyset automatisk på ved strømbrudd.

Nytt nødlys under de eksisterende lyskasterne.
Her vist mast 3,
Til v: Tilkobling av kabling til ny nødlysarmatur montert like under
eksiterende lyskastere (foto over).
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Unnarennet
Utskifting av trinn i søndre trapp pga slitasje.

Trinnene i trapp som forbinder begge trappene på sydsiden av unnarennet er fornyet
Rennlederboksen reparert:

Platene på rennlederboksen er skiftet ut til værbestandige råtesikre plater og malt i original farge.
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Dugnader 2020
Arbeidet med ovarennet medførte mange dugnadstimer. I tillegg kom årviss kvisting, rydding, ettersyn og
befaring. Hele året var preget av covid-19 noe som gjorde at det ble veldig mange besøk i bakken – som også
var interessert i bakken og området slik at både boken om Skuibakken og Tanumplatået var svært populære.

Lions Club Bærum Vest designet, bygde og monterte ny flott rasteplass i Skuibakken!

Skift av lyspære i ovarennet hører med innimellom

Festebolten for forankring av rulla er forsterket.
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Dugnader gjennomført i 2020-2021
Det ble avholdt flere enkelt dugnader og en større fellesdugnad angående vedlikehold i Skuibakken
Følgende aktiviteter har blitt utført
• Flere ettersyn og befaringer.
• Rydde bort materialer etter arbeider og stein i overgangen i unnarennet.
• Rydding av småskog bak under fartsstillaset
• Rydding av skog og kvist i og rundt alle trapper og repos.
• Reparere/feste løse trinn. Gamle spikere kommer ut og medfører en
sikkerhetsrisiko som hender og føtter kan hekte seg i. Skruer er derfor
sikrere.
• Sikre håndrekker i gangtrapp.
• Rydding av søppel kvist etc.
• Jevne ut og tilså rundt forankringsplass for prepareringsrulle på kulen.
Gjert igang med ryddesaksen
• Arbeid på rasteplass ved hoppet og på kulen.
• I tillegg er det er gjort et betydelig arbeid ved dugnadsinnsats ved prosjekter i bakken
(Ref. årsmeldingen foran).
• Overtatt vinsj fra Holmenkollen for å trekke sporsetter samt slodd for å frakte sne i tilløpet.

Tv og over: Skuibakken har fått vinsj med
kontrollenhet for tilløpet, fra Holmenkollen.

Tv. Vantplater
hadde løsnet da
skruene var
dratt av pga
korrosjon. Ble
skrudd på nytt
med egnede
skruer.

Th. Ny vimpel
kom opp før 17.
mai.
Silje Stenslie
som var på tur
syntes det var
moro å kunne
hjelpe til:
Velkommen
tilbake! .
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Vi takker våre støttespillere:

Smalvollveien 10
0667 OSLO
E-post: office@maskinspecialisten.no
Telefon: 22 63 16 73

Sandvika
Blikkenslagerforretning AS
Skollerudveien 84,
1350 Lommedalen
Stein Roger Døhl
67 54 57 18
977 19 471

Vitaminveien 5, 0485 Oslo
23393600 90754625 Stedet du kjøper trelast!
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ÅRSBERETNING FRA
VEDLIKEHOLDS- og DUGNADS KOMITEEN
FOR 2021
Ole Kristoffersen og Per Håkon Nervold (co-ledere) Morten Heldal Haugerud (nestleder), Knut Woxman,
Sverre Tverli, Kåre Smeland, Widar Tandberg Arne Vaaler, Harald Kolstad, Tor Samuelsen, Alf Skovli, Per.
Chr. Olander, Sidsel Kolberg, mfl.
I 2021 ble konsekvensen av covid – 19 pandemien synlige. Det ble vanskeligere å få tak i folk for å gjøre
restaureringsoppgaver og materialprisene gikk mye opp. Større oppgaver måtte derfor utsettes til 2022. Alle
arbeidene må utføres i den varme årstiden, En del oppgaver krever mye planlegging for å finne gode løsninger.
Hovedoppgavene i 2021var
- Tilbakeføre innredningen i dommerhuset med tilgang til alle dommerlukene slik det var.
Alle dommerluken merket med tilhørende bokstavkode.
- Reparere lekkasje i taket på det gamle dommerhuset.
- Skifte ut ødelagte bord i vant i ovarennets tilløp
- Rydde bakken for vegetasjon og utføre løpende vedlikehold på trapper, lys mm.
- Fjerne tørrgraner og store graner som truer høyspentledning nord for bakken og flomlysanlegg (Elvia)
Hugge og fjerne tørrgraner og store graner som truet høyspentledning (Elvia) og Skuibakken anlegg.

Store graner nord for hoppet er hugget og fjernet.
Dommerhuset

Taklekkasje tettet og ny papp lagt.

Tørrgraner bak og nedenfor dommerhuset er hugget.
hoppet er hugget og fjernet.

Praktisk enkel luke i tilbakeført innredning.
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Dommerhuset
Innvendig restaurering og tilbakeføring av tilgang til dommerluker og gjenoppbygging av dommer- avlukker.

Alle dommerlukene er nå merket utvendig og tilgjengelige innenfra.

FØR:
Foto th.: Dommerluker D og E var blendet igjen med isolasjon og gipsplater og utilgjengelig.
Luke C fluktet med gulvet bak halvveggen øverst til venstre i bildet og kunne ikke brukes. Gipsplatene og den falske
halvveggen oppe til venstre ble fjernet og gulvet ved halvveggen senket ned til like under stikkontakten nederst i bildet
hvor den opprinnelige gulvbjelke var blitt kuttet.
Hver dommerluke fikk derved igjen eget gulvnivå.
Foto tv: Dommerlukene går oppover veggen til høyre. Det var ingen dør der døren står på bildet. Taket i etasjen under
var gulv som lå på den avkuttede bjelken nedenfor stikkontakt til høyre i bildet. Her var bare et lagerrom med en lav luke
som tilgang.

Skuibakkens Venners Årbok 2020-21, årsmøte 2022 www.skuibakken.no

37

TILBAKEFØRING
Gulvet for luke B og C er senket til opprinnelig nivå.

Dommerluke D og E er tilgjengelige igjen.
Skillevegger for dommeravlukker settes opp.

Lukene A, B, C. oppe til venstre er tilgjengelige.

Luke D og E skjult bak plater, som fjernes.

Dommerluker C, D og E med rammeverk for
skillevegger satt opp.

Over: Gulvramme for dommeravlukke D.
Th; Original nødutgang fra midtre møterom vis-avis dommerluke B og C. Nødutgangen går ned til
nedre inngang i dommerhuset.
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Dommerlukene og avlukkene tilgjengelige etter gjenoppbygging.

Dommeravlukker A, B, C, D og E nederst til venstre ned trappen.

Avlukker for rennleder og fem dommere til venstre ned trappen - Tre rom for møter etc. til høyre.
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Opprinnelig trapp midt i dommerhuset er på
plass og møterom har fått døren på riktig sted.

Dommer avlukke A. Alle dommeravlukker har
elektrisk spesialkontakt for elektrisk
stilavlesningsapparat som ble benyttet.

Rennleders plass var til venstre og dommer A til høyre. Yttervegg på eldste byggetrinn synes til venstre.
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Fartsstillaset: Skifte bord i sikkerhetsvant.

-

.

Sikkerhetsvant er skiftet ut. Det gamle var sprukket, oppflist og fylte ikke lenger sin funksjon.
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Utskifting av "hvilebenker" i bakken

Populær hvilebenk, opprinnelig lagd av en gran som stod
i bakken, men var råtnet opp og er byttet ut.

Fra gammelt er det betongtrapp opp til en observasjons/kontrollpost på kulen.
Trappen er gravd frem og gjort tilgjengelig med en enkel hvileplass på toppen for de som kommer opp unnarennet.

Bakkerekorden 122 m er markert med rødt,
lagt ut i unnarennet på begge sider Med
innfrest «BAKKEREKORD 122 m»

K-punkt 110 m er markert med blått. Skiltet er
lagt ut i unnarennet på begge sider Med innfrest
«K-PUNKT 110 m»

Disse arbeidene er gjort på dugnad.

Disse arbeidene er gjort på dugnad.
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NYE OPPGAVER 2022
o Fartsstillas, tilløp
Utbedre rekkverk, trapper langs tilløp, vant og innfesting av
lysmaster langs tilløpet i fartsstillaset.
o Trapper
o Vedlikehold av trapper i unnarennet og ved dommerhus og
kongetribune.
o Utjevning og klipping unnarenn.
o Unnarennet: Tilsåing ev etterfylling av jord, spesielt under
kulen og midt i bakken.
o Dommerhus. Fortsette tilbakeføre innredning i dommerhus.
Markere hvordan huset ble brukt under renn.
o Flomlysanlegget – Nødlyset. Det gjenstår anskaffelse og
installasjon av kontrollenhet.
o Belysning: Det kan vurderes diskré markeringslyssetting av
bakken med diskré lavenergi lyskilder langs unnarenn og
fartsstillas for å fremvise profilen visuelt når flomlyset ikke er
nødvendig. Aktuelt for å minne om tidligere glansdager i
Skuibakken. Det vektlegges at lyssettingen ikke skal blende eller
lyse oppover.
o Lydanlegg: Få lyd i/bytte ut hornhøytalere ved overgangen
o Hoppteknisk utstyr: Se også neste side
o Sporsetter. Bør får «kam» for å jevne ut sne og skjær for spor

Sporsetter
overtatt fra
Marikollen

Trykkeritjenesten til årboken er levert av:

Skuibakkens Venners Årbok 2020-21, årsmøte 2022 www.skuibakken.no

43

Restaurere hoppteknisk utstyr, deriblant:

o Prepareringsutstyr. Arbeide videre med å teste
bruk av prepareringsrulle, vinsj m.v.
o Lengdeanvisningskasser med lengdesiffere og
roterende arrangement.
o Glideskinne på vanger for sporsetter
o Poeng-anviserkasser med tallplater på roterende
hjul under dommerhuset. Gjennomgang og skaffe
manglende utstyr. Bygge opp fundamenter der de
stod.
o Montere manglende skilthylser for
lengdeanvisning i søndre og nordre måletrapp.
o Restaurere/lage manglende meterskilt i
unnarennet for stil- og lengdeanvisningsutstyr,
o Kommunikasjonsutstyr og signalanlegg mv.
o Historiske ”blåskilt” som viser Skuibakken som
kulturminne. Mulig plassering ved foten av
bakken og ved hoppkanten. Skiltene kan også
kombineres med informasjonstavlene om
Skuibakken.
o Veiskilt med symbolet kulturminne severdighet:
«Skuibakken» fra E16 og Ringeriksveien.
For alle utskiftninger og vedlikeholdsarbeider er det i
henhold til fredningsbestemmelsene lagt vekt på at
arbeidene utføres etter kulturminnefaglige retningslinjer og derav materialvalg, utseende mv..
Arbeid som er utført med tilskudd fra Bærum kommune, Akershus og Viken fylkeskommune og Norsk
Kulturminnefond har dekket hoveddelen av kostnadene for de ulike utbedringsarbeidene. Imidlertid får vi
sjelden det beløpet det er søkt om slik at arbeider må utsettes til senere år og følgelig tar lengre tid enn planlagt.
Det er utarbeidet økonomiske kalkyler for de ulike planlagte arbeidene.
Et viktig tillegg er bidrag ved medlemskapsinntekter. Dette setter vi pris på siden vi og en stor del av
befolkningen mener at Skuibakken er et stort aktivum for lokalmiljøet.
Finansieringen er en begrensende faktor for nye arbeider og hvor mye en får gjort de enkelte år. Her
søker vi om midler fra ulike private og offentlige organer.
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ÅRSBERETNING FRA
HISTORIEKOMITEEN
FOR 2020-2021
Harald Kolstad (leder)
Alfred Andersen
Arne Vaaler
Sidsel Kolberg
Marit Økern
Konkrete saker:
Det arbeides med å samle det materialet vi har og vi ønsker å få opprettet
et søkbart arkiv basert på arkivnøkler. Arkivet skal inneholde både
digitale og fysiske gjenstander.
Det historiske materialet er overveldende, og det er et møysommelig
arbeid å systematisere dette. Foruten Bærums Skiklubs arkiver finnes det
også flere private ”arkiver” med interessante historiske dokumenter.
Vi er takknemlige for det omfattende materiellet som er overlevert og som vi tidligere har fått fra:
Fam. Tore Chr Fossen, Odd A Brevik, Arne Larsen, Odd Hammernes, fam. Asbjørn Osnes og Carl Erick
Fuglesang, Bærums Skiklub og fra fam. Tore Berger med flere.
HAR DU TRYKT MATERIELL, FILM eller FOTO mv. FRA SKUIBAKKEN, SÅ TA KONTAKT
Vi tar gjerne kopi om du ønsker å beholde originalen.
Skuibakken boken ga et viktig tilskudd, men det finnes mer som vi gjerne ville få overtatt eller tatt kopi.
Komiteen har arbeidet med innsamling og kategorisering av informasjon om Skuibakken. Flere filmer er samlet
i nn. I følgende oppgaver deltar flere også utenfor komiteens medlemmer. Noe har vi, men mangler enda mye.
KONKRETE ÅRVISE OPPGAVER FOR HISTORIEGRUPPEN
− Historien om ideen til Skuibakken som kom fra Hans Kleven ”Kleiva” og Harald Økern.
− Hvilke andre bakker var i bruk i 1928.
− Eiendomsforhold, grunnen, byggverkene, utbygging av bakken, når og hvordan.
− Tegninger av bakkeprofilen ved forskjellige ombygninger, heis, tribuner, lysanlegg, ”Drive in”.
− Rennene; år, dato, antall deltagere, antall nasjoner, antall tilskuere, program fra rennene.
Resultater, sted for premieutdeling, organiseringen av rennene, dommere, lengdemålere, styreprotokoller.
− Økonomien ved rennene, BSKs arkiver.
− Bakkerekordens utvikling, liste over vinnerne, kongefamiliens tilstedeværelse.
− Reklamemateriell: Plakater, skjerf etc.
− Fotos: Private fotos, lokalsamlingen på Bekkestua. Film: NRK, Filmavisen, amatørfilmer.
− Presse: Budstikka, Sportsmanden, Aftenposten, Bærumsavisen mfl.
− Årsaken til nedleggelse, BSKs flytting til Kirkerud, BSKs engasjement på Sollihøgda. Regionalpolitikk - − Andre aktiviteter som var i bakken: Hanggliding, bueskyting, fotball på sletta, øvelsesskyting for politi.
− Lagringssystem og arkivering av vårt materiell.
Harald Kolstad, 1. februar 2022

Sammenligning mellom opprinnelig
profil
i 1928 K 74 m, og dagens profil
i 1963 K 110 m
er tegnet opp og vist på
informasjonstavlene i bakken.
Bakkeprofilsammenligning utarbeidet
av historiekomiteen.
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Historisk hjørne.
NM i hopp - Skuibakken1971

Tekst og foto: Henning Sæther, Nesbru

Hverken det faktum at favoritten Ingolf Mork falt i førsteomgang, eller at Bjørn Wirkola hoppet seg tilbake i
toppen av norsk hoppsport igjen, - ved å bli vinner av både rennet og Kongepokalen, betød så mye for
vennegjengen fra Nesbru i Asker. På «Driv-in» hopprenn.

Odd Hammernes mottar 4.pr. Kronprins Harald til høyre
Vi var kommet for å heie på våre lokale helter.
Først og fremst Dag Fossum som var en del av
vår omgangskrets. Han nådde dessverre ikke helt opp denne gangen, men endte på en hederlig 46. plass av de
litt over 60 startende.
På 30. plass kom Bjørn Løken fra Landøya. En
som alle, i barne- og ungdomsårene, så opp til
etter utallige opptredener i våre lokale bakker, som Pustut og Holmenbakken.
Foruten sola, - og den trivelige atmosfæren nede
på sletta, var det nok 4. plassen til svoger`n til
Dag, Odd Hammernes fra Asker Skiklubb som
utgjorde høydepunktene til vennegjengen på
sletta.
"Oddemann" lå på niendeplass etter første
Svogerne Dag Fossum og Odd Hammernes
omgang. Som siste hopper i annen omgang
klinket han til med et prakthopp på 103 meter.
Dette brakte han fram til en 4. plass, bare 4 poeng bak sølvvinneren!
Hammernesen returnere dagen etter til studiene i USA, etter tre ukers frisk gjestespill i den norske hoppeliten.
Alt i alt en trivelig søndag i slutten av mars med strålende solskinn.
Og vi koste oss sammen med både kongen og kronprinsen og de ca 6000 andre tilskuerne.

Skuibakkens Venners Årbok 2020-21, årsmøte 2022 www.skuibakken.no

46

Til venstre og over. Dag Fossum
Under: Dags kone Wenche Fossum

Torbjørn Yggeseth

Randi Belseth - på «Drive in» hopprenn

Beate Johnson
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Fra Venstre: Beate Johnson, Terje Høilund og Randi Belseth

Fra Venstre: Rita Hansen, Kari Børresen, Johnic Tyrholm, Trond Grendar og Kåre Fjeldstad
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Fra Programmet
NM Stor bakke i
Skuibakken
28.3.1971
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Inger Bjørnbakken til minne
Det var med stor sorg Inger Bjørnbakken gikk bort i tragisk husbrann 13.2.2021 87 år gammel.
Hun var en foregangskvinne for at kvinner fikk delta i skisport på lik linje med menn. At hun var den første
norske kvinne som vant VM gull i alpint, i slalåm, i Bad Gastein i 1958, setter det hele i perspektiv. Her slo hun
den østeriske favoritten, Josefa «Putzi» Frandl, ikke bare ved å lede i 1. omgang med 1,3 sek, men økte
forspranget i 2.omgang. Astrid Sandvik tok fjerdeplassen og Berit Stuve ble nummer syv. Tre norske på topp
syv, og det på austerriksk snø.
Bjørnbakkens gull og den norske
laginnsatsen fikk unisont skryt i
østerrikske aviser. «Norge er verdens
beste alpinnasjon på kvinnesiden»,
slo «Bild Telegraaf» fast.
Inger Bjørnbakken var inntil for få
dager siden eneste norske kvinnelige
gullvinner i VM i alpint og er fortsatt
eneste norske kvinne med individuelt
VM gull i alpint.
Hun ble inspirert av Bærums
alpinisten Borghild Niskin og «fylte
hennes skispor» til fulle.
Bjørnbakken deltok i to olympiske
leker og vant en rekke norske
mesterskap i alle disipliner.
– Hun var den første kvinnen som
vant flere av de mest populære
utmerkelser på den tiden:
Morgenbladets Gullmedalje (i dag
kalt Aftenpostens gullmedalje) og
Sportsjournalistenes statuett. I tillegg
var hun første kvinne som vant
kongepokalen innen skiidrett.
Inger Bjørnbakken ble født
28.12.1933 i Bærum og kjørte for
Bærums Skiklub. Hun begynte med
slalåm som 19 åring i
Kirkerudbakken, men hadde også en
forkjærlighet for Skuibakken som
hun bodde like ved og brukte bl.a. til
fartstrening i utfor. I 1958 hold hun sammen med slalåm venninnene Marit Haraldsen og Berit Stuve,
oppvisning i pausen under Skuirennet 23.mars og skrev autografer, noe som var svært populært etter VM-gullet
samme år. Ekstra hyggelig var da at hun var medlem av Skuibakkens Venner til det siste og trofast møtte opp
på årsmøter med foredrag om Skuibakken og skiidrett,
Vi takker Inger Bjørnbakken for den inspirasjon hun ga, den interesse og vennlighet hun alltid viste og det store
forbildet hun var. Ikke minst for kvinner i skiidrett. Inger fil bli dypt savnet og våre tanker går nå til familien.

På vegne av Skuibakkens Venner, Moren Heldal Haugerud, Skuibakkens, leder

Skuibakkens Venners Årbok 2020-21, årsmøte 2022 www.skuibakken.no

50

Skuibakkens Venners Årbok 2020-21, årsmøte 2022 www.skuibakken.no

51

Jubileumsbok
Skuibakken - en kongelig hoppbakke
Skuibakken var i flere generasjoner helt sentral i
Bærums Skiklub etter at Solbergbakken var blitt
for liten.
Etter Holmenkollen var Skuibakken en av
Norges mest kjente hoppbakker og har en
spennende historie siden den ble innviet 18.
mars 1928 som en av landets største og den
gang desidert bratteste hoppbakker.
Den er internasjonalt anerkjent og har vært
verdens største. I 2009 ble Skuibakken fredet av
Riksantikvaren som sikrer at bakken, ved
Skuibakkens Venner, blir restaurert og tatt vare
på. Samtidig som det ikke til hinder for at
bakken fortsatt kan brukes og også hoppes i
(showrenn). Skuibakkens Venner overtok
anlegget fra Bærums Skiklub i 2009.
Boken, utgitt av Skuibakkens Venner, er på ca.
200 sider og omhandler bakkens snart 90 årige
historie.
Den forteller om bakkens liv fra 1928 og frem til i dag.
Du finner stoff om våre hoppere opp gjennom tidene, livet rundt og i bakken og ildsjeler som
skapte og drev bakken og som har vært sentrale i bakkens historie.
Her beskrives store idrettsprestasjoner, spektakulære hopp og dramatikk krydret med artige
episoder, humor og anekdoter.
Boken er rikholdig illustrert med foto, resultatlister og mye annet.

Pris: kr 250,- (+ ev porto) fra Skuibakkens Venner eller bokhandel.
Medlemspris kr 200,- (+ ev. porto), Skuibakkens Venner, Skui Vel.
Beløpet går uavkortet til å holde Skuibakken i hevd.
Kontakt:
pco@skuibakken.no
arne@skuibakken.no
gerd.pege@gmail.com
morten@skuibakken.no

Mob 90 78 04 64
Mob 90 57 81 63
Mob 90 16 02 20
Mob 95 75 72 36

Gamle Rykkinnvei 32, 1349 Rykkinn
Brenneveien 84, 1339 Vøyenenga
Vøyenengtunet 16, 1339 Vøyenenga
Horniveien 67, 1339 Vøyenenga

VIPPS: 15362 Skuibakkens Venner
Konto: 5083.06.74427 Skuibakkens Venner
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Forfatter
Hans L. Werp

Her er mange historier om Erling Kroken, Skuivinner
1951 og 55, hans utrolige sats og lange svev helt ut
på sletta, men også om Torbjørn Falkanger, Arnfinn
Bergman, Simon Slåttvik, Widar Wilhelmsen, Norges
mest lovende juniorhopper, som gikk rundt i Skui,
hopper og skipresident Christian Mohn som var
utrolig til å skaffe midler, storsjarmøren og
stilhopperen Torleif Schjelderup og mange mange
flere Og - om bakkene og hoppmiljøene rundt om i Norge
hvor Erling hoppet.

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

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

«Trysilgutten»
Fortellingen om skihopperen Halvor Næs

Forfatter
Hans L. Werp

Av Hans L. Werp
Oslohopperne med Thorleif Schjelderup i spissen fikk seg en
overraskelse i landsrennet i Renabakken i 1951. Til sin store
forundring ble de slått av en til da ukjent østerdøl.
Rennet i Rena ble gjennombruddet for Halvor Næs og året etter
kvalifiserte han seg for det norske OL-laget i Oslo 1952. Her ble han
nummer fire.
...Han ble nr. 2 i OL mønstringen i Skui i april 1951 og premiert siste
gang i NM i Skui 1968. (25. plass). Han var prøvehopper i Skui og
Kollen 1973. Da var han 45 år – en lang hoppkarriere.
Halvor deltok 18 ganger i Holmenkollen og ble premiert 12 av
gangene. I NM i Mo i Rana 1957 gikk han helt til topps og imponerte
alle med en «ny og mellomeuropeisk stil»

Halvor Næs signerer VG Pedros tegning av seg selv under
OL i Oslo 1952.

Bøkene er signert av Halvor.

Kr. 250,Kjøp boken og støtt Skuibakken Bestilles: morten@skuibakken.no 95757236
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Skuibakkens historie er fortalt i større
illustrert artikkel i
Asker og Bærum Historielags Årbok
Skrift Nr. 57 – 2017

NORWEGIAN SKIJUMPS
Fotobok av Espen Tveit

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

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

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

Pris kr. 400,Kjøp boken og støtt Skuibakken

NM 1968 - Barn kr 4.Kristin Oppegaard på Bjørum har tatt vare på begivenheter i sin barndom og
Skuibakkens Venner har fått overta hennes billett til NM 1968 i Skuibakken.
Da så hun Bjørn Wirkola vinne, som han også gjorde 28. januar samme år i
mønstrings rennet i Skuibakken for OL i Grenoble.
Hun så også Kronprins Harald og Sonja som nyforlovede på Kongetribunen.
Den ombygde Skuibakken ble den gang vurdert som en av landets beste
bakker å hoppe i.
Fra resultatlisten 31.mars 1968
1. Bjørn Wirkola, Alta (100.5-94.5) 225.3
2. Jan Olav Roaldseth, Hjelset-Fram (98.5-98.5) 225.1
3. Lars Grini, Lyn (102-96) 222.0
4. Knut Kongsgaard, Kongsberg (99-93.5) 217.8
5. Odd Vognild, Meldal (101-94) 217.3
6. Terje Holm, Røa (101-90) 212.7
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Skuibakkens Venner
Postboks 61
1314 Vøyenenga
Org nr. 991 465 391
Bankgiro 5083.06.74427
Kjære støttemedlem, gamle og nye
Vi takker for din interesse for Skuibakken og arbeidet med å bevare den. Vi håper din interesse ikke er svekket etter et igjen
aktivt arbeidsår i 2021 som er beskrevet i årsberetning.
Årsmøtet 2022 blir avholdt 29. mars og medlemskontingenten foreslås uendret til - kr. 200,00
Den beste tilbakemelding vi får er gjennom innbetaling av denne bankgiro.
Interessen for bakken er stor og så langt har over 178.000 besøkt vår hjemmeside www.skuibakken.no. Det ble også stilt
midler til disposisjon for restaureringsarbeider i 2021 gjennom Bærum kommune, Viken fylkeskommune for Riksantikvaren.
Det er søkt midler for 2022.
Styrets forslag til arbeidsprogram for 2022, og mer utfyllende informasjon, finner du i årsberetningen for 2021.
Skuibakkens Venner er helt avhengig av støttemedlemmenes økonomiske bidrag og vi takker for din støtte.
Fra vedtektene
§ 1 Navn og formål:
”Skuibakkens Venner er en frittstående, uavhengig støtteforening basert på medlemskap.
Foreningen skal ha som formål å ivareta og bevare de idrettslige og kulturhistoriske verdier som Skuibakken representerer som
skihistorisk minnesmerke. Foreningen skal gjennom hopphistorisk forskning og aktivitet gjennom arrangementer sørge for at
Skuibakken forblir et levende minnesmerke, også for å kunne gi en meningsfylt impuls i nærmiljøet for skiidrettslige tiltak og
annen fysisk og kulturell utfoldelse. Derigjennom med utgangspunkt i bakken skape arrangementer og aktiviteter til fremme av
kultur, friluftsliv og natur- og kulturminne opplevelse og forståelse.”
§ 2. Arbeidsoppgaver
”Skuibakkens Venner skal arbeide for å bevare bakken i god teknisk stand som hoppbakke.
Skuibakkens Venner skal legge forholdene til rette for at Skuibakken skal kunne bli brukt til ulike typer av arrangementer i
samarbeid med andre organisasjoner og foreninger.”
NB! Ikke glem å skrive avsender. Det er helt nødvendig for registreringen.
Vi håper at du er interessert i å få informasjon på e-post. Oppgi din e-mailadresse

Gi din støtte til Skuibakken
Grasrotandelen koster ikke noe ekstra:
Oppgi organisasjonsnummer: 991 465 391 neste gang du tipper
Med hilsen
Skuibakkens Venner
Morten Heldal Haugerud
leder morten@skuibakken.no

Per Chr. Olander
kasserer pco@skuibakken.no

14 dager
Medlemskontingent Skuibakkens Venner År:______
Avsenders e-post:

Skuibakkens Venner
Postboks 61
1314 Vøyenenga

200

00
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Hilde Aass fra Oslo Speedwing har glede av god oppdrift i Skuibakken.
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