
Årbok  Skuibakken  2022  
Hva skjedde? 

MED INVITASJON   
Tirsdag 28. mars 2023 - Skui Grendehus, Salen 
 

Kl 19.00 Åpent årsmøte.   
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Interesserte er hjertelig velkomne til en hyggelig kveld. 

Salg av hoppbøker   -   Kaffe og kaker vil bli servert. 

 

- Foredrag: Anniken Mork, - TV-2s hoppkommentator,  
            NM bronse 2016 i Midtstuen, trener, sitter i NSF hoppkomite. 

- Kvinnene erobrer hoppbakken 

  Spenningen, pionerene, utfordringene 
 

Anniken Mork 
i Obersdorf 
2015 
 
Foto:  
Bjørn Einar 
Romøren 
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PROGRAM  

ÅPENT ÅRSMØTE tirsdag 28. mars 2023 Skui Grendehus. 
 

 

kl 19:00 Årsmøte 2023 Skuibakkens Venner    
 

¶ SAKSLISTE : 
1. Valg av ordstyrer og referent. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

3. Styrets årsberetning, regnskap og revisors beretning. 

4. Budsjett og kontingent. 

5. Styrets forslag til arbeidsprogram 

6. Saker som er angitt i innkallingen. 

7. 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  

Anniken Mork  
TV-2s hoppkommentator holder årsmøtefordraget. 

- Kvinnene erobrer hoppbakken 

- Spenningen 

- Pionerene 

- Utfordringen 

.-  

 

 

Anniken Mork (født 1991) holder årsmøteforedraget i år. Anniken representerer idrettslaget 

Ready, og hun var i flere år medlem av det norske hopplandslaget. Hun debuterte i 

verdenscupen i 2015. I 2016 tok hun bronsemedalje i NM normalbakke i Midtstubakken. Etter 

at hun la opp som skihopper, har hun fortsatt som trener, nå i Kollenhopp. Anniken sitter i 

Skiforbundets hoppkomite og hun er hoppkommentator i TV 2.  
 

¶ Spørsmål fra publikum  
 

¶ Filmklipp fra Skuirenn:  NRK NM 1957, 71, 76, 85, 91  

NRK NM 1965 ï 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, v/ M. H. Haugerud, Horniveien 67, 1339 Vøyenenga www.skuibakken.no 

Facebook: Søk på «Skuibakkens Venner» 
 

Foto om ikke annet er angitt: Morten Heldal Haugerud  

Tv. Anniken Mork NM 
Midtstubakken 29.10.2016 
Foto Bjørn Einar Romøren 

Th. Anniken Mork svever 
over byen i Holmenkollen 
2. februar 2018 
Foto Sander Vossan Eriksen 

http://www.skuibakken.no/
http://www.skuibakken.no/
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Styrets beretning  
 

3.1 ÅRSBERETNING SKUIBAKKENS VENNER 2022 

 
STYRETS SAMMENSETNING  

2022 

 

 

Etter årsmøtet 23.3.2022 har Skuibakkens Venner 

(SBV) hatt følgende tillitsvalgte:   

  

 

 

 

Styre og tillitsvalgte  2022 
 

- Styre 
Leder:  Morten Heldal Haugerud 67 13 34 18 / 957 57 236 morten@skuibakken.no  

Sekretær: Arne Vaaler    905 78 163 arne@skuibakken.no 

Kasserer: Per Christian Olander    907 80 464 pco@skuibakken.no 

Styremedlemmer: Paul Geir Kaasa   901 60 220 gerd.pege@gmail.com 

 Harald Kolstad   918 00 422 h.kolsta@online.no 

  Sidsel Kolberg   466 12 005 sidsel.kolberg@gmail.com 

  Knut Woxman    977 13 999 knut@woxman.no 

  Viggo Kristiansen    975 15 127 viggo.kristiansen@gmail.com 

  Widar A. Tandberg  67 13 44 00  970 11 564 intandb@online.no 

  Ole Kristoffersen   970 71 054 olekri45@gmail.com 

  Kåre Smeland   913 17 328 kaare.smeland@altiboxmail.no 

  

  

- Revisor:  Nils Roger Harboe  

 

- Valgkomite:  Johan L. Persbråten 67 13 60 52 / 915 77 904 

 Atle Korsmo  906 63 254 

 Gjert Andersen  66 79 80 68/ 934 96 299 

 

- Rådet: 
Hensikten med Rådet er at det skal være et rådgivende organ ï 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) 

http://www.skuibakken.no/
mailto:olekri45@gmail.com
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- SBV komiteer 
- Arrangementskomité vinter og sommer  

 - Knut Woxman (leder) 

 - Arne Vaaler 

 - Kåre Smeland 

 - Sidsel Kolberg 

 - Arnfinn Otterstad 

 - 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 

 - 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

http://www.skuibakken.no/
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Årsberetning 2022.  
Styre- og komitémøter, dugnader og arrangementer 

Fem styremøter har vært avholdt. I tillegg har de enkelte komiteene hatt egne arbeidsmøter.  

I 2022 ble utført 592 dugnadstimer på 46 dugnader utført av 18 deltagere, pluss ca. 200 timer prosjekt adm. og 

prosjektering. Totalt 792 timer større og mindre dugnader og befaringer..  

 

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. 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 òHopp jenter 

Hoppò og òForet i Kongens jakkeò.  

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: òFra 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: òFra Skuibakken til Planica - En hoppsport i utvikling - -ò 

På årsmøtet 2. mai 2017 holdt tidl. skihopper, Geir Ove Berg- foredrag òFra Skuibakken til Oberstdorfò  

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" 

Årsmøtet 2020-ble avholdt på e-post pga Covid -19 restriksjoner . 

Årsmøtet 2021 ble utsatt til 29.3.22  

På årsmøtet 29.mars 2022 Tidl. skihopper Merete Kristiansen, i Skuibakken 1985 første norske kvinne over 

100 m i Norge holdt foredrag: «Hoppbakken jeg aldri glemmer!»  
 

Morgensolen legger Skuibakken i sitt eget flomlys   Foto: Knut Bolstad  

http://www.skuibakken.no/
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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 2022ï for barn, avlyst 

Etter to år med avlysning pga Covid -19 måtte vi igjen avlyse, nå 

pga snømangel.  

 

Årsmøtet Skuibakkens Venner 2022 

Årsmøtet 29.mars 2022 ble avholdt med godt fremmøte med 

behandling av utsatt årsrapport for 2020-21, valg mv. 

Foredraget på Årsmøtet 2022 ble holdt av Merete Kristiansen 

første norske kvinne som hoppet 100 m og det skjedde i 

Skuibakken 1985. Et godt og populært foredrag. 

 

Kulturminnevandring  søndag 16. oktober 2022 òSkuidalen rundt - «Gård-i-mellom»ò 

I samarbeid med Skui vel ble den 14. kulturhistoriske vandringen fra Skuibakken arrangert. Med Harald 

Kolstad som turleder gikk årets tur Skuidalen rundt «gård-i-mellom». Denne gangen var hensikten å lage en 

lettgått, men interessent tur, med stopp ved flere av de mange gårdene, for å bli bedre kjent med historien..  

Turen gikk fra Skuibakken, Jarengårdene langs Gamle Jarenvei ned ved Kirkerudbakken og over til Wøyen 

Gård. Det var kaffestopp på Wøyen Gård med kafferast og foredrag om gården. Over til Økri og Frogner og 

ned til Skuibakken. Turen var godt besøkt og begynte i regnvær, men som lettet etterhvert. 
 
 
 

Juletretenning 26. november 2022 
Fredag 25 november før første søndag i advent, 

ble juletreet reist og testet. Planen var som 

vanlig å tenne lysene søndag 28. nov. med da 

det var varslet mye regn, ble juletreet tent 

fredagen. Det passet egentlig bra for det var 

juletrefest på Skui Grendehus samme kveld.  

Med sine 1000 LED lys er treet på kulen godt 

synlig og vi får mange hyggelig 

tilbakemeldinger om lyset høyt oppe i mørket. 
 

 

Nyttårsfeiring 2022 godt besøkt  
Etter at både 11. og 12 nyttårsarrangement i Skuibakken måtte dessverre 

avlyses som offentlig arrangement på grunn av covid-19 restriksjoner., 

kunne vi igjen invitere til nyttårsmarkering.  Vi valgte å invitere til et noe 

nedskalert arrangement , men med fakkeltog, bål og fyrverkeri.  

Invitasjonen ble godt mottatt og drøyt 300 deltagere møtte opp. Alle 

trapper var måkt, med skiftende vær rundt null medførte at vi tok ingen 

sjanser på galtta og fakkeltoget gikk Langkroken/lysløypa og Gamle 

Jarenvei til hoppet.  Fyrverkeriet ble sendt opp fra terrengdelen av tilløpet 

og syntes meget bra i klarværet. 

  

Nyttårsaften på hoppet i Skuibakken  

http://www.skuibakken.no/


Skuibakkens Venners Årbok 2022,  årsmøte 2023 www.skuibakken.no 7 

 

- Vedlikeholds- og dugnadkomitéen.  

Aktiviteter i bakken er avhengige av at bakken er i god stand.  

Hovedoppgavene i 2022 var  

- Skifte trapper og rekkverk på utsiden av tilløpet på begge sider. 

- Kongetribunen: Utbedre trapp på nordsiden av tribunene 

- Nødlys.  Automatikken (UPS) er under planlegging. 

Det er i 2022 utført dugnadsarbeider med rydding og kvisting. Mindre 

reparasjoner er utført.  

- Bakken er ryddet for vegetasjon og løpende vedlikehold på trapper, 

lys mm er utført. 

- Oppgradert sporsetteren med stålkam for å jevne ut tilløpet og skjær 

for å lage skispor. 

 

- 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 kryss-

søk. Det ønskes å ha komplett oversikt over deltagere og resultater for 

rennene som er avholdt i bakken. Skuibakkens profil med forskjellene 

i profilen fra starten i 1928, og til i dag er dokumentert.  
Det planlegges minimuseum i dommerhuset. 

- 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, for:  

- Frivilli ghetskonferansen 26.4.2022. SBV hadde stand, hvor styremedlem Viggo Kristiansen orienterte. 

- Unicare Fram helsesenter 12.8.2022 omvisning og foredrag for pasienter på tur i Skuibakken ved SBV-

sekretær Arne Vaaler. 

- Kulturminnedagene 2022 ï lørdag 3.-søndag 11. september Det var orientering og omvisning i 

Skuibakken hver dag under kulturminneuken 2022. ved Arne Vaaler , Per Chr. Olander med fl. 

- Medlemssalg; "Skuibakken ï en kongelig hoppbakke"  og andre hoppbøker og bøker fra nærområdet 

inklusivt boken " Tanumplatået"  med kapittel om Skuibakken, selges av Skuibakkens Venner. Bra salg 

også i 2022.  

- Medlemsinfo Medlemsinformasjon og invitasjon til arrangementer er lagt ut på nettsiden 

www.skuibakken.no  og på Facebook Skuibakkens Venner. 

- 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 11.3.2023 hatt 180500 besøk siden den ble opprettet i 2009. 

 

Eksterne publikasjoner og noen omtaler av Skuibakken i 2022  
Skuibakken var nevnt eller omtalt ca. 10 ganger i Budstikka i 2022 

Alle SBV arrangementer som: Årsmøtet med Merete Kristiansen, Kulturminnevandring i oktober og 

nyttårsfeiring på nyttårsaften var omtalt en eller flere ganger. 
-  

 

 
Faksimile: Budstikka 28 

oktober 2022 

 

http://www.skuibakken.no/
http://www.skuibakken.no/
http://www.skuibakken.no/
http://www.skuibakken.no/
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Norsk Kulturminnefond: Omtale av Skuibakken: 

Det sies gjerne at nordmenn er født med ski på beina. Ordet ski stammer fra det gammelnorske ordet skið 

som betyr et kløyvd trestykke. Skisport slik vi tenker på det i dag, kan vi spore tilbake til 1700-tallet. Da ble 

skikonkurranser arrangert i regi av de militære skiløperkompaniene. Mens man i dag har spesialiserte 

grener, bestod de tidligste skirennene gjerne av en kombinasjon av ulike disipliner. 

 Les hele saken her: En omfattende omtale av Skuibakken som kulturhistorisk monument: 

http://www.kulturminnefondet.no/content/1358243480/Skuibakken 
 

Skuibakken er et kulturhistorisk monument, kjent både nasjonalt og internasjonalt, og 

et landmerke som mange har et forhold til.  

Bevaring av et slikt anlegg er unikt idrettshistorisk interessant og et prosjekt ingen før 

har gjort. At bakken oppnådde fredningsstatus understreker Skuibakkens betydning.  

Med et K-punkt på 110 m er det en bakke av betydelig størrelse også i dag.  

Mange har hoppet i bakken og det er morsomt at de karakteriserer bakken som en god 

og morsom bakke å hoppe i: 

òDet 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 ¬ hoppe langt!ò 
 

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 òStor bakkeò. Første TV-

sendte 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 brßt Merete Kristiansen fra KlÞbu òdrßmmegrensenò 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fra den gang det var 

hopprenn på Libakk ved 

Ståvivannet. 

 

Faksimile:  

Budstikka 8.3 2023 

 

 
 

Faksimile:  

Budstikka 8. 03 2023 

 
 

Faksimile:  

Budstikka 17 01 1978 

http://www.skuibakken.no/
http://www.kulturminnefondet.no/content/1358243480/Skuibakken
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ÅRSBERETNING FRA  

ØKONOMI -KOMITEEN  

 

FOR 2022 
 

 

Komiteen har hatt følgende sammensetning:  

 Per Chr. Olander (kasserer og leder)  

 Paul Geir Kaasa 

 

SBV-Økonomirapport 2022 

 

Skuibakkens Venner hadde ved utgangen av 2022 160 

betalende medlemmer -en liten økning fra 2021. 

Rekruttering av nye medlemmer går langsomt og er en 

utfordring siden dagens medlemsmasse er rimelig 

voksen. 

 

Vår prosjektsøknad til Viken fylkeskommune ble ikke 

innvilget for 2022. Dette på grunn av mindre midler og 

at SBV hadde kr. 332 460,00 i ubenyttede midler fra 2021. Til tross for manglende innvilgning av vår 

prosjektsøknad til Viken fylkeskommune, er det likevel utført et omfattende arbeid. Spesielt i fartsstillaset hvor 

store mengder gammelt og dårligtremateriale måtte skiftes ut. Et meget vanskelig og tidkrevende arbeid. Videre 

er det skiftet ut en del trappetrinn og rekkverk ved kongetribunen. Dette var mulig fordi det var ubenyttede 

midlere fra 2021 fra Viken kr. 332 460,00 og Bærum kommune kr 58 048,17. Ubenyttede midler fra Bærum 

kommune ble inntektsført i 2021 og er utgiftsført i 2022. Ubenyttede midler fra Viken fylkeskommune er nå 

benyttet fullt ut og innbetalt til SBV. Ny søknad for 2023 er sendt inn og er under behandling. 

Uten bidrag fra Viken fylkeskommune og Bærum kommune. er det ikke mulig å holde Skuibakken i god og 

sikker stand. Dette er helt vesentlig for at anlegget skal være sikkert både for besøk og trening. Anlegget 

benyttes mye til trening av både aktive og mere passive utøvere. 

 

Inntekter 2022 er i hovedsak medlemskontingent, prosjektmidler fra Viken fylkeskommune og Bærum 

kommune med drift og prosjektmidler. I tillegg er det bevilget kr. 9400 til opprettelse av et minimuseum i 

dommertårnet. Dette arbeidet igangsettes i 2023. Bokprosjektet gir fortsatt litt inntekter og vi har fortsatt ca. 

150 bøker på lager. I tillegg kommer inntekter fra Grasrotmidler, renter etc. 

 

Utgifter er i hovedsak knyttet til arbeidet med å bytte ut dårlig og råtene materialer i stillas og trapper. Her er 

resterende inntektsførte midler fra Bærum kommune benyttet. Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd på 

kr. 84 932,60 hvorav inntektsførte midler for 2021 fra Bærum kommune kr. 58 048,17 inngår. SBV har benyttet 

egne midler for å dekke inn differansen i regnskapet 

 

SBV arrangert som vanlig en høstvandring med utgangspunkt på sletta. Drøyt 30 personer deltok. Videre ble 

det i 2022 på ny en markering av Nytt År med fakler, bål og fyrverkeri. Arrangementet var noe nedskalert da en 

var usikker på interesse og mindre tilgang på personalresurser. Ca. 300 store og små deltok på arrangementet og 

vi fikk flere hyggelige tilbakemeldinger. 

 

Det er som vanlig utført et betydelig dugnadsarbeide av Skuibakkens Venner. I tillegg er Lions Club Bærum 

Vest med når det gjelder større jobber som eks fjerning av brukte/råtene materialer. For dette utbetales et bidrag 

til klubbens sosiale aktiviteter 

Økonomien i SBV er fortsatt god. Alle bevilginger fra Viken fylkeskommune og Bærum kommune er benyttet 

unntatt bidrag til minimuseum.  

15.01.22 Økonomikomiteen 
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REGNSKAP SKUIBAKKENS VENNER 
2022    

    

Inntekter   2022 

Medlemskontingent     29 999,63 

Tilskudd Viken fylkeskommune Note 1  332 460,00 

Tilskudd Bærum kommune prosjekt    50 000,00 

Tilskudd Bærum kommune drift   30 938,00 

Støtte Bærum kommune Minimuseum Note 2  9 400,00 

Inntekt bokprosjekt   5 160,69 

Renteinntekt,Tippemidler etc     11 155,23 

Tot Inntekter 2022   469 113,55 

Kostnader     

Utgifter bokprosjekt   109,00 

Utgifter arrangementer   1 841,60 

Prosjekt Viken fylkeskommune - utgifter   391 394,00 

Prosjekt  Bærum kommune - utgifter Note 3  130 003,25 

Driftsutgifter, forsikring   19 421,78 

Utgifter årsmøter,trykking årsrapport-årbok   11 276,52 

Bankgebyrer     0 

Totale kostnader   554 046,15 

DRIFTSRESULTAT   -84 932,60 

Finansinntekter/finanskostnader     
Øreavrunding     0,00 

Resultat 2022   84 932,60 

Balanse 2022     

Eiendeler       

DNB Bedrift 5083.06.74427   148 323,48 

LK Bank Sparekonto 9365.15.10218   192 911,66 

Sum eiendeler   341 235,14 

Gjeld       

    

    

Egenkapital 01.01.22   342 999,04 

Resultat  2022   -84 932,60 

Egenkapital 31.12.22   258 066,44 

Gjeld og Egenkapital 31.12.2022   258 066,44 

    
Note 1. Ikke utbetalte-ubenyttede midlere overført fra 2021   

Note 2. Bidrag fra Bærum kommune til minimuseum   

Note 3. Brukt ubenyttede midler inntektsført i 2022.   

    
Skui 30.01.23    

    
Per Christian Olander (Sign.) Nils Roger Harboe (Sign.) 

Kasserer   Revisor   
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Punkt 4.  Forslag til òArbeidsprogram for 2023ò 
 

Fram til neste årsmøte i 2024 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. 

Etablere et hopphistorisk minimuseum i dommerhuset 

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: 2023: 
Det er ikke laget noe budsjett for 2023 fordi vi ikke vet hvilke midler vi har til disposisjon da søknader er under 

behandling og svar derved ikke mottatt. 

 

Fastsettelse av kontingent for 2023 
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 DVDôer for Skuirennene:  

NM 1985 og NM 1991! 

Ta kontakt!   
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Årsmøtet 19.mars 2022 Foredrag:  
Merete Kristiansen, Klæbu IL  

Første norske kvinne som hoppet 100 meter, det skjedde i Skuibakken 17.3.1985!   

- Hoppbakken jeg aldri glemmer! 

- Hvordan var det å være jentehopper i et guttemiljø på 1980-tallet? 

 

Merete Kristiansen holdt kveldens foredrag om Skuibakken og skihopping ï for kvinner. 

Hun har hele livet vært aktiv i idrett, fotball, håndball og prøvde det meste. Begynte hjemme på Klæbu tidlig 

med skihopping sammen med noen flere jenter. Det var naturlig og ikke noe rart at jentene hoppet sammen med 

guttene. Hun syntes det var moro og faren Arne, som er tidligere skihopper støttet henne både med utstyr, råd 

og hjelp og ikke minst kjørte og reiste rundt med henne på utallige renn både nasjonalt og internasjonalt. 

Etterhvert falt de andre jentene fra, men hun fortsatte og gjorde det stadig bedre. Det ble oppturer og nedturer, 

men knall og fall skremte ikke Merete. Litt skader måtte en regne med. Følelsen som kom når hun opplevde at 

det stemte og svevet som hun ønsket bare skulle var lengst mulig, var verdt det og hun var ikke redd. Da hun 

hoppet 100 m i Skuibakken 17.3.2085 fikk hun høre: "Du kan klare å sette verdensrekord om du vil!" Det ville 

hun og klarte i Odnesbakken 22.01.1989 med 111 m! Da la hun opp. Men idrett holder hun fortsatt på med, bl. 

karate hvor hun har god nytte av balansen og spensten fra skihoppingen. Hun spådde at jentene ville kunne 

hoppe skiflyging neste år og etter FIS vedtaket nylig vil det slå til! 

  

  

Tv 100 m i Skuibakken 1985   Øverst: Fra oppveksten,    

              Th: 108 m i 59th International Miyasarna Ski Games i Okurayama bakken i Sapporro, 4.3.1988. 

 Okuara bakken 
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Utfyllende beretninger fra de enkelte komiteer: 
  

ÅRSBERETNING FRA  

Arrangementskomiteen 
 

FOR 2022 

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  

Etter at covid-19 restriksjoner under 2020 og 2021 kunne vi 

igjen invitere til nyttårsarrangement, i tillegg til som vi hadde 

gjort under pandemien å arrangere kulturminnevandring fra 

Skuibakken.  

 

KULTURMINNEVANDRING søndag 15.10.2022 ïDalføret rundt - fra  gård til gård..  
 

Den 14. vandringen regi av Skuibakkens 

Venner med Harald Kolstad som guide og 

historieforteller startet fra Skuibakken med drøyt 

30 deltagerne. Årets vandring var fra gård til gård 

i deler av Vestre Bærum. 

Turen startet på «Bredesen-Skui».  

Det var en av de 4 gårdene som er skilt ut fra 

Skui gård. De andre er: Øvre Sand, Nedre Sand 

og Hagabråtan, hvor Strandsaga lå. Der dagens 

Byggmakker- butikk ligger.  

 

Leder og vardebygger Knut Woxman  

 Foto: Karl Braanaas Budstikka  

Hyggelig at tidligere skihopper Terje Lium deltok. 

Som 12 åring hoppet han i Skuibakken i 1955! 

Over: Kart over vandringen 

 

 

Th: Fra Skuibakken sletta opp til Tanum gamle kirkevi 

gil Gml Jarenvei. 
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Turen gikk på den gamle kirkeveien langs Jaren mot Tanum kirke. Etter å ha passert Skuigårdene og Kveise 

gård med et lite ishus og Kveisegata krysset vi Horniveien og veien til Jordbru.  

Turen gikk videre forbi de tre Hornigårdene, og så de tre Ståvigårdene.  

 

På Ståvihøgda ved Søndre Ståvi gård stoppet vi og så på det flotte fredete stabburet fra 1795. Det vakre huset 

kom i 1946 fra Langlim i Telemark. På beitskiene er det skåret et kronet relieff av kong Christian 7., som var 

dansk-norsk konge på den tiden (1788-1808) stabburet ble bygget.  

 

 

 

 

Ishuset på Kveise er fra tiden det var isskjæring på 

Stovivannet. Et eksportprodukt og tidens kjøleskap. 
Nordre Stovi Vestre, til venstre, og Nordre Stovi 

Østre ligger tett med den smale fredede Gamle 

Jarenvei imellom. 

Stabburet på Ståvihøgda fra Langlim i Telemark er 

bygd i 1795. Flyttet i 1946. 

Utskåret kronet relieff av kong Christian 7 på 

beitskiene 

Utskåret årstallet 1795 og byggerens initialer. Godt håndverk og har mange fine detaljer 
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Derfra gikk turen langs Gamle Jarenvei forbi Jens P. Heyerdahls hus med stall. Jens (som er meget 

hesteinteressert) sin bestefar satte i gang Øvrevoll galoppbane.  

Videre gikk vi på en gangvei langs Tanumbekken og gjennom boligbebyggelsen ned til bunnen av 

Kirkerudbakken. Der har Bærums Skiklub sitt klubbhus.   

 

Derfra passerte vi det idylliske elvemøtet mellom Isielva og Lomma, gikk over Isielva og opp til Wøyen Gård 

hvor det var det kaffepause og matpakke i Husflidshuset fra 1922. Første gang kafferasten ble holdt innendørs, 

men svartkjelen var med! Der fulgte en orientering om Bærums største, eldste og fineste gård. En del av 

Kreftingfamilien på Bærums Verk holdt til der.  

 

Så gikk ferden videre til Brenneveien, med stopp utenfor Harald Økerns gård på Økri. Det var jo han som fikk 

bygget Skuibakken. Så videre langs de andre Økrigårdene, ned Økribakka forbi Frognergårdene og tilbake til 

Skuibakkensletta. Harald Kolstad.  

Langs Tanum gml. Kirkevei, Gamle Jarenvei mot 

Butterudveien 
Tursti og gangvei langs Tanumbekken er også 

Pilegimsled. 

Wøyen gård Husflidshuset Foto Bærum Husflids-

forening 

Økern gård hvor Harald Økern, som fikk bygget  Stabburet restaureres.  

Skuibakken bodde, bakken sees godt derfra.        

http://www.skuibakken.no/


Skuibakkens Venners Årbok 2022,  årsmøte 2023 www.skuibakken.no 17 

Nyttårsaften 31.12.2022 kl 16-17.    kl    kl kl 

Etter at to år uten arrangement pga Covid 19, kunne vi igjen invitere til nyttårsmarkering.  Vi valgte å invitere 

til et noe nedskalert arrangement , men med fakkeltog, bål 

og fyrverkeri.  

Det ble et flott nyttårsarrangement - kom ca 300 - det var 

langt over hva vi hadde ventet med en forsiktig 

annonsering og et nedskalert opplegg etter to års "pause"..  

 

Alle trapper var måkt dagen før, men væromslag rundt null 

gjorde trappene svært glatte og vi tok ingen sjanser . 

Fakkeltoget gikk derved fra sletta opp Langkroken/lysløypa 

og fulgte så Gamle Jarenvei til hoppet. Det fungerte bra og 

ble tatt med godt humør.  

 

 

Verdensituasjonen tilsa ikke noe stort festfyrverkeri og det var enighet om å redusere på fyrverkeriet i forhold 

til tidligere.  
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Det var klarvær så fyrverkeriet ble sendt opp fra terrengdelen av tilløpet, noe som gjorde at det kom høyere og 

ga svært god effekt og syntes meget bra i klarværet. Full uttelling til tross for at det var noe mindre.  

Det var god stemning og flere kom med positive og hyggelige tilbakemeldinger.  Masse barnefamilier, noen 

brukte også anledningen til å ake i skileiken, for det var jo glimrende akeføre. 

 

De mange hyggelige tilbakemeldinger viste at arrangementet hadde vært savnet. 

 

 

Budstikka var innom og la ut en fin fotoreportasje: 

https://www.budstikka.no/fakler-og-nyttarsfyrverkeri-i-

skuibakken/g/5-55-1353130 

 

 

- Vi takker:ô  

 Bærum kommune for støtte og 

 SVEA for hyggelig bidrag til flott fyrverkeri.   

 www.sveafireworks.no 

Takk til alle som kom, deltok i forberedelsene og  

hjalp til under arrangementet. 

 

  

Skuibakken 31.12.2022                 Foto Reidun Berg. 

http://www.skuibakken.no/
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ÅRSBERETNING FRA  

VEDLIKEHOLDS - og DUGNADS KOMITEEN  

FOR 2022 
 

Ole Kristoffersen og Per Håkon Nervold (co-ledere) Morten Heldal Haugerud (nestleder), Knut Woxman, , 

Kåre Smeland, Widar Tandberg Arne Vaaler, Harald Kolstad,  Alf Skovli, Sverre Tverli, Per. Chr. Olander, 

Sidsel Kolberg, mfl. 

 

I 2021 ble konsekvensen av covid ï 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 2022 var: 
 

Restaurering av rekkverk og preppetrapper i tilløpet 
I 2022 er det utført et stort og nødvendig arbeid på fartsstillaset. 

Rekkverk og utkragede trapper på begge sider av tilløpet er skiftet ut.  

Rekkverk og trapper på nordsiden, venstre side nedover, ble skiftet ut før sommerferien og sørsiden etter 

sommerferien.  

Grove, bærende konstruksjoner er i god stand og bevart. De er oljet med råtehindrende impregneringsolje av 

høy kvalitet for trykkimpregnert treverk. for å øke holdbarheten og hindre uttørring og fuktopptak 

På sørsiden ble i tillegg til rekkverk også langsgående utvendig støttedrager skiftet ut. Solsiden gir større 

påkjenninger på materialene.  

Mange 20 mm gjennomgående bolter som fester rekkverk til bærende konstruksjon er skiftet da de enten røk av 

ved demontering eller var korrodert ned til halv tykkelse.  

 

 

I den øvre delen er rekkverket støttet av skråstag til utkraget bjelke under nedre platting og avsats med adgang 

til startbommene. Skråstag og utkragede bjelker er her skiftet. 

Rekkverk og utkragede trapper på begge sider av tilløpet er skiftet ut. 
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Rekkverket på begge sider er nå blitt meget stabilt og solid med god stivhet. Det merkes særlig på nordsiden 

hvor en del av flomlysmastene benytter rekkverket til avstiving. Lysmastene som før dro i rekkverket slik at det 

beveget seg mye i vind. står nå svært stødig med minimal bevegelse i vind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt rekkverk og trapper på nordsiden. Rekkverket er rett og solid og ikke skjevt pga lysmastene 

Over: Rekkverk nord fornyet og 

lysmast solid og stødig innfestet. 

   Foto Ole Kristoffersen 

                                                      Over midt: Rekkverk nord solid festet til konstruksjonen. 

Over og, under: Rekkverk og trapper på sørsiden. Ytre forstøtningsvange for rekkverk er skiftet. 
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Over Rekkverk, utkragede bjelker og skråstag på søndre øvre plattform og avsats er skiftet. 

Rekkverk, utvendig langsgående støttebjelke og trapper langs tilløpet var dårlig og usikkert og er skiftet ut. 
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Trapper bak kongetribunen med adkomst til denne. 

Trappene var slitte og i variabel stand.  I 2022 er den midtre trappen er vedlikeholdt ved utskifting av trinn, og 

understøttelse av trinnene, samt at rekkverk i gangstien i terrenget er støttet opp. 

 

 

Dugnad opprydding og fjerning av kasserte trykkimpregnerte materialer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midtre trapp til pressetribunen bak kongetribunen er skiftet ut   

Mange storsekker med kasserte trykkimpregnerte materialer ble 

fjernet på dugnad med god hjelp av Lions Club Vestre Bærum. 
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Sporsetteren 
Det er nødvendig å ha en jevn snøflate i riktig høyde 

når en skal lage skisporet.  

I 2022 monterte derfor Maskinspecialisten AS tannet 

snøkam på sporsetteren slik at den kan gjevne ut snøen 

og skjære et skispor, ikke bare trykke snøen sammen. 

Dette ble gjort etter modell av sporsetteren i 

Midtstubakken. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedprosjektsponsorer 2022: T. Thaugland AS   Maskinspecialisten AS 

I tillegg kommer stor dugnadsinnsats.  Takk til alle bidragsytere!  
 

Fjerning av farlige trær  

 

 
 

Dugnader gjennomført i 2022 
Det ble avholdt flere enkelt dugnader og en større fellesdugnad angående vedlikehold i Skuibakken  

Følgende aktiviteter har blitt utført 

Å Flere ettersyn og befaringer. 

Å Rydde bort materialer etter arbeider på fartsstillaset. 

Å Rydding av småskog bak under fartsstillaset   

Å Rydding av skog og kvist i og rundt alle trapper og repos.  

Å Reparere/feste løse trinn. Gamle spikere kommer ut og medfører en sikkerhetsrisiko som hender og føtter 

kan hekte seg i. Skruer er derfor sikrere. 

Å Sikre håndrekker i gangtrapp. 

Å Rydding av søppel kvist etc. 

 

I tillegg er det gjort et betydelig arbeid ved dugnadsinnsats ved prosjekter i bakken   

Tv. Her er sporsetteren prøvd manuelt på vangen i 

Skuibakken. Skal prøves på snø når vi har fått montert 

vinsj som kan trekke den.  

I midten Gjert Andersen, Maskinspecialisten, primus 

motor for arbeidet, med Paul Geir Kaasa til venstre og 

Ole Kristoffersen til høyre 

 

Under. Utsnitt som viser den tannete kammen for å 

gjevne ut sneen og skjær for skispor. 

Rammen som holder kammen kan heves og senkes på 

sporsetteren, det samme kan skjæret for skisporet. 

             Foto Harald Kolstad 

Ikke bare de store granene nord for hoppet er fjernet, men også store graner og tørrgraner som truet tribuner 

og flomlysanlegg, men også kraftledningen nord for tribunene ble derved tatt ned av nettselskapet Elvia. 
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Fjerning og rydding av vegetasjon 
Etter felling av de store grantrærne nord for hoppet lå det igjen mye kvist. Dette ble ryddet og området langs 

tilløpet og hoppet ble kvistet og slått. Her trengtes både motorsag og saks og mye bærekraft! 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

De store granene er fjernet nord for hoppet og ved 

den gamle veien som i sin tid gikk over tilløpet og 

ikke under hoppet som i dag ï Det ble lysere og 

bakken og fartstillaset synes bedre. 

 

Det hjelper godt med saks og motorsag, Gjert, og Ole har fått unna mye. 

Det sosiale er viktig på dugnader, og «svartkjelen 

«med god sterk kaffe er på plass. Per Håkon 

sørger for at dugnadsgjengen med bl.a. Gjert, Ole, 

Widar holder koken 

Risten til å henge etter prepperulla for å jevne ut 

og fjerne kanter etter rulla, er tatt vare på.. 

Men mye kvist og rydde og bære.  

Her er Syver Erdahl Korsmo i sving. 
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Unnarennet 
Løpende vedlikehold 

Det er utført løpende vedlikehold og mindre reparasjoner. Deler i rekkverk og trapper i fartsstillas er skiftet 

etter behov og skader. Området langs tilløpet og hoppet ble kvistet og slått. 

I juni og september ble hele området ved kulen og ned mot dommerhuset slått og kvistet. I oktober fikk vi noe 

hjelp av Bærum kommune med fjernstyrt slagklipper i nedre del av unnarennet, men det ble halvveis opp for 

bratt. Resten må derfor kvistes manuelt.  

Det arbeides med å få tilgang til annen slagklipper, ev henge den i wiren fra vinsjen. Det finnes også 

beitepussere som går i bratt terreng og det arbeides om å få avtale om å leie en. 

Dette er en nødvendighet for å vedlikeholde og også jevne ut tuer og ujevnheter særlig på kulen og øvre del av 

unnarennet. Klipping en til to ganger i året er nødvendig for å hindre gjengroing og også hold uønskede arter 

nede. 
 

 

 

 

 

  

Grus på oppstillingsplass spres utover og jevnes ut. Per Ch.,. Per Håkon, Harald og Sverre i aksjon. 

Restaurering av trapper og rekkverk langs tilløpet i fartsstillaset trenger mye materialer av god kvalitet 

levert av T. Thaugland. De gamle holdt i 60 år! 

Bakkerekord 122m 
122m 

K-punkt 110m 

Bærum kommune bistod med å benytte slagklipperen på belter. Den 

klarte snaut halvveis opp i unnarennet, resten ble tatt med hånd.  

K-punkt (blå) og bakkerekord (rød) er merket med malte skilt 
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ÅRSBERETNING FRA  

HISTORIEKOMITEEN  
FOR 2023 

  Harald Kolstad (leder) 

 Alfred Andersen  Arne Vaaler 

 Sidsel Kolberg  Marit Økern 
 

Konkrete saker: 

Det arbeides med å samle det materialet vi har og 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 

ogs¬ flere private òarkiverò 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 

- Etablere et hopphistorisk minimuseum i dommerhuset 

- Historien om ideen til Skuibakken som kom fra Hans Kleven òKleivaò og Harald Ïkern. 

- 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, òDrive inò. 

- 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 2023 

 

 

 

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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PR Utstillinger og omvisninger. 
Bærum Frivillighets konferanse 2022 i Bærum Kulturhuset 26. april 22 kl 14-16. 

 

 
 

Frivillige foreninger tilsluttet Bærum Natur ï og Friluftsråd ble invitert til å ha en liten utstilling i foajéen i 

Bærum kulturhus 26. april 2022.  

Skuibakkens Venner stilte opp og fortalte om Skuibakkens historie og hva som skjer med den av 

Riksantikvaren fredede bakken som nå er i bedre stand enn på mange 10 år og brukes daglig til trening og tur. 

Det var ikke anledning til å ha med plakater mv, men vi hadde likevel bra med infomateriell med Skuibakken-

boken, folder og årbøker. Det kom flere som var interesserte i og nysgjerrige på Skuibakken som er godt kjent. 

 

Unicare Fram på besøk med omvisning og foredrag. 12.august 2022 
Hver fredag arrangerer Unicare Fram på Rykkinn turer i nærområdet med sine pasienter. Skuibakken, med lunsj 

på toppen, er en av deres mest populære turmål.  De var interessert i å få mere informasjon om Skuibakken og 

12. august ble det befaring og foredrag om bakke, historie og hva som skjer på kulen og hoppet for et lydhørt 

publikum med Skuibakkens sekretær Arne Vaaler. Selvfølgelig med Skuibakken boken for salg for de som ville 

lese mer, og det var det. 

 

Kulturminne dagene 2022 ï lørdag 3.-søndag 11. september 
I forbindelse med kulturminneuken på ettersommeren 2022 hadde Skuibakkens Venner 

styremedlemmer/medlemmer av historiekomitéen i bakken hver dag kl 12-15 noen dager lenger, for å fortelle 

historien om bakken, verve medlemmer, selge bøker og dele ut brosjyrer. 

Vi var kledd i SBV-vester og caps med logo og jobbet tre timers skift. Det var en veldig bra mulighet til å 

informere om den eneste fredede hoppbakken i landet. Vi pratet med turgåere og folk på trening - en fin 

blanding. 

Noen kjente til bakken fra før, andre ikke. Det ga oss en fin anledning til å fortelle om denne flotte velstelte 

hoppbakken og til å selge bøker og verve medlemmer.  

Jeg synes det var, lett å snakke med folk når jeg innledet med et seriøst tiltak om at det nå er offisiell 

kulturminne uke og fortalte historien om den av Riksantikvaren fredede bakken. En av Norges eldste og største 

hoppbakker som fortsatt kan brukes. 

Selvfølgelig var det forskjell på tilstrømningen på helg og hverdag, men medlemmene gjorde en meget bra jobb 

 

               Arne Vaaler 

 

 

  

Skuibakkens Venner delte bord med Naturvernforbundet, Bærum Elveforum og Bærum ornitologiske forening. 

Styremedlem Viggo Kristiansen orienterte mange interesserte besøkende og frivillighetskonferansedeltagere. 
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Skuibakken som treningsarena 
 

Det er aktivitet i Skuibakken hele året. Bakken er en yndet tur og 

treingsarena og brukes hver dag.  

Typisk er å løpe opp unnarennet for så å ta Gamle Jarenveien sydover og 

ned Langkroken og lysløypa for å ta unnarennet opp igjen, gjerne flere 

ganger. Både 3 og 6 ganger er ikke uvanlig. 

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frank Larsen trener mye i Skuibakken ï øktene i trappene i 

Skuibakken inngår i hans faste treningsprogram. 

 

Vi traff ham på toppen av fartstillaset og han var veldig begeistret 

over at vi holder bakken vedlike og i hevd og kjøpte umiddelbart 

boken om Skuibakken. Han ville gjerne vite mere om bakkens historie. 

Skuibakken skal bestiges fra bunn til topp. Her er de på vei opp trappene i Skuibakken i 21.8.2022 

Hele 14 timer varer turen og kan følges på: 

https://www.budstikka.no/ut-pa-ekstrem-sondagstur/s/5-55-1248386 

 

 

Søndag 21.august 2022 la gruppen HIT «Hard 

Intensiv Trening» ut på en 14 timers trenings og 

løpetur som skulle bestige 7 topper og utsiktspunkter 

i Asker og Bærum, samt Skuibakken fra bunn til 

topp. Det er 55 km og 2000 høydemeter. Nesøya er 

start og mål.  

 

 

Einar Aall er primus motor i gruppen «Hard Intensiv 

Trening» og er ofte på privat treningstur i 

Skuibakken. Hele bakken opp og så 6 ganger opp og 

ned fartstillaset. 

 

Einar Aall i gruppen «Hard Intensiv Trening» i prat 

med Skuibakkens Ole Kristoffersen som Aall 

berømmet for at vi holder bakken i god stand. 

 

Gruppen «Hard Intensiv Trening» ved Einar Aall 

har Skuibakken med i sitt 14 timers løpeprogram 

som dekker de fleste høydepunkter i Asker og Bærum  

 

Her er de på vei opp trappene i Skuibakken 

21.8.2022 

 

http://www.skuibakken.no/
https://www.budstikka.no/ut-pa-ekstrem-sondagstur/s/5-55-1248386


Skuibakkens Venners Årbok 2022,  årsmøte 2023 www.skuibakken.no 29 

Vi takker våre støttespillere:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Vitaminveien 5, 0485 Oslo    

23393600  90754625 Stedet du kjøper trelast! 

 

Sandvika 

Blikkenslager-

forretning AS 
 

Skollerudveien 84, 
1350 Lommedalen 
Stein Roger Døhl 

67 54 57 18 
977 19 471 

 

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

http://www.skuibakken.no/
tel:67545718
http://www.maskinspecialisten.no/

