Skuibakkens
Venner
Skuibakken - Året 2010
Hva skjedde?
MED INVITASJON TIL

ÅRSMØTE 2011
Onsdag 23. mars KL. 19.00
Skui Grendehus
- Årsmøte
- Åpent møte
- Karin Berg, direktør Skimuseet
”Hopp, jenter – hopp!” og ”Broderiet i kongens jakke”
Det blir anledning til å få kjøpt boken.
- Filmklipp fra Skuirenn:
- NRK NM 1957, 71, 85, 91 og Skuirenn 1976
- Privat opptak NM 1963 1967

- NRK opptak NM 1965 – Hvem hoppet etter Wirkola?

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

PROGRAM ÅRSMØTE 2010
Skuibakkens Venner avholder årsmøte onsdag 23. mars kl. 19.00 på Skui Grendehus.

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

Valg av ordstyrer og referent.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Styrets årsberetning, regnskap og revisors beretning.
Budsjett og kontingent.
Styrets forslag til arbeidsprogram
Saker som er angitt i innkallingen.
Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer, samt ett til syv ytterligere styremedlemmer. Normal
funksjonstid for styremedlemmer er to år. Valgene skal fortrinnsvis skje slik at to eller tre
styremedlemmer er på valg hvert år. Hvis det ikke lykkes å få valgt angitte funksjoner på et årsmøte, kan
styret konstituere seg selv og bestemme hvilke verv som det er aktuelt å besette.
• Valg av råd, maks fem medlemmer
• Valg av revisor.
• Valg av valgkomité, tre medlemmer.

Etter årsmøtet er det åpent møte:

- Karin Berg, direktør Skimuseet
Foredrar over temaet:

”Hopp, jenter – hopp!” og ”Broderiet i kongens jakke”
Det blir anledning til å få kjøpt boken.
- Filmklipp fra Skuirenn:
- NRK NM 1957, 71, 85, 91 og Skuirennet 1976
- Privat opptak NM 1963, 67
- NRK opptak NM 1965 – ”Hvem hoppet etter Wirkola?”

Vi ser frem til at flest mulig avsetter denne kvelden til et utbytterikt årsmøte.
Servering av kaffe og kaker
VELKOMMEN

Grasrotandelen:
Gi din støtte til Skuibakken:
Oppgi Skuibakkens Venners organisasjonsnummer: 991 465 391 - neste gang du tipper.
SKUIBAKKENS VENNER, PB 61, 1314 Vøyenenga
www.skuibakken.no
Foto om ikke annet er nevnt: Morten Heldal Haugerud
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Styrets beretning
3.1 ÅRSBERETNING SKUIBAKKENS VENNER 2010
STYRETS SAMMENSETNING
2010-2011

Etter forrige årsmøtet 24. mars 2010 har det vært
følgende tillitsvalgte:

Styre og tillitsvalgte 2010-2011
- Styre
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

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

67 13 34 18 / 957 57 236
905 78 163
67 13 47 18 / 907 80 464
67 13 20 94 / 932 63 690
67 13 20 26 / 942 10 809 / 909 99 770
67 12 15 63 / 918 00 422
67 54 03 59 / 67 57 91 25
67 13 24 65 / 977 13 999
901 60 220
417 84 161

Svein Erik Nilsen

67 13 40 15 / 926 34 694

- Revisor:

Nils Roger Harboe

- Valgkomite:

Johan L. Persbråten
Atle Korsmo
Gjert Andersen

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

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

Følgende komiteer ble oppnevnt av styret:
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- Komiteer
- Arrangementskomité vinter og sommer
- Knut Woxman (leder)
- Arne Vaaler
- Tore Berger
- Kåre Smeland
- Egil Lyngstad
- Sidsel Kolberg
- Arnfinn Otterstad

- Vedlikeholdskomité
- Bjørn Hole (leder)
- Sverre Tverrli
- Per Håkon Nervold
- Kåre Smeland
- Arne Vaaler
- Egil Lyngstad
- Widar Tandberg
- Johannes Mylius
- Økonomikomité
- Per Christian Olander (leder)
- Bjarne Berger
- Bjørn Jensen
- Paul Geir Kaasa
- Historiekomité
- Harald Kolstad (leder)
- Randi Økern
- Alfred Andersen
- Sidsel Kolberg
|- Hans I Kleven
- Halvor Persson
- Alfred Morgan Olsen
Dugnadskomité for diverse gjøremål etter forespørsel (Alle komiteer deltar i tillegg etter behov):
- Per Håkon Nervold (leder)
- Kjell Nakstad
- Svein Erik Nilsen
- Åsmund Berg
- Kåre Hagen
- Øystein Holmen
- Geir Rune Lislegaard
- Svein Otto Solberg
- Ole Johannes Didriksen
- Arnfinn Otterstad
- Ole Bolstad
- Torgeir Anzjøn
- med flere
Informasjons og PR-komité
- Bjørn Jensen og - Bjørn Hole
- Bjørn Boberg - Lars Erik Kristiansen
- Viggo Kristiansen
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Styrets beretning 2010-2011
Styre- og komitémøter
4 styremøter med komitémøter, har vært avholdt. I tillegg har enkelte komiteer hatt egne møter. 11 dugnader, inkl
forberedelse til 4 større og mindre arrangementer har vært avholdt i bakken i perioden samt 2 befaringer med
statlige myndigheter. 25 personer har vært involvert i disse.
Historikk
Interimstyret for Skuibakkens Venner, ble dannet høsten 2006. Det ble ledet av Skui vel og fikk betydelig
oppslutning om bevaring av Skuibakken som et levende teknisk kulturminne. Skuibakkens venner ble derfor
stiftet 14. juni 2007, til godt oppmøte og interessent historisk tilbakeblikk ved tidligere hopper Rolf Berglund.
Det ble oppnevnt styre og etablert komiteer for arrangement, vedlikehold, økonomi, historie og PR samt at flere er
interessert i å bidra i dugnads arbeid. Første ordnære årsmøte var 7. mai 2008 hvor hopperen kombinertløperen
Arne Larsen fortalte om Skuibakken. Skuibakken ble fredet av Riksantikvaren 24.febr 2009. Hopperen Odd
Hammernes fortalt om sine opplevelser i bakken på årsmøtet 6. mai 2009. 2. desember 2009 overtok Skuibakkens
Venner eierskapet til Skuibakken fra Bærums Skiklub og
inngikk bruksrettsavtale til grunnen med Bærum kommune.
Årsmøtet 24.3.2010 fortalte Per Jorsett om norske skibragder
fra 1924-1940

Den videre organisasjon rundt Skuibakken.
Arbeidet med å finne en god organisasjonsform for å sikre
Skuibakkens fremtid ble avsluttet med årsmøtet i 2010. Det
ble lenge vurdert å danne en stiftelse for best å sikre bakken
også mot riving. Nå som bakken er fredet er den sikret mot
riving og denne delen av en stiftelses formål oppfylt. En
arbeidsgruppe nedsatt av styret vurderte
organisasjonsformen ved å hente inn erfaringer og juridisk
ekspertise på den nye stiftelsesloven. Lovens krav medfører
at det er blitt mer kostbart, og byråkratisk å drive en stiftelse.
Det ble derfor anbefalt å fortsette som forening og styrke
denne ved å ta opp i vedtektene positive elementer ved
stiftelsesformen. Dette for å sikre bakkens fremtid gjennom
et godt samarbeid med lokale og nasjonale myndigheter og
organisasjoner og interessenter innen lokalmiljø,
kulturhistorie og idrett. Samt sikre vedlikehold og skape nytt
liv og naturlige aktiviteter i bakken. Dette ble også gjort i
samråd med kommunen.
Vedtektene ble foreslått endret ved å tydeliggjøre
formålsparagrafen, åpne for at organisasjoner kan bli
medlem samt oppretter en reservekapitalskonto basert på
innsamlede midler for å øke foreningens egenkapital og
soliditet. Styrets forslag til at Skuibakkens Venner forblir en
forening med angitte vedtektsendringer ble vedtatt på
årsmøtet 24.3.2010.
Unnarennet er ryddet og i bruk. Så snart det er sne er det skispor i bakken. Bakken med sletta er et unikt tilbud
for frikjøring på ski og brett.
Miljøverndepartementet har avgjort: Skuibakken forblir fredet som en helhet
Miljøverndepartementet har, etter befaring 21.9.09 og omfattende vurdering, endelig bestemt at Skuibakken
forblir fredet, etter Kulturminneloven, som en helhet med ovarenn, hopp, unnarenn og slette samt fasiliteter og
bygg. MD anfører at essensielt for fredning av et hoppanlegg så gjelder det anlegget som en helhet. Avgjørelsen
Skuibakkens Venners årsmøte 2011
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var foranlediget av IL Jutuls klage på fredning av sletta i og nedre del av unnarennet. Sitat fra MDs brev av
2.11.2010:
”Miljøverndepartementet har etter en samlet vurdering av saken, funnet at det ikke foreligger grunnlag for å
omgjøre Riksantikvarens vedtak av 24.2.2009.
Riksantikvarens vedtak om fedning av Skuibakken av 24.2.2009 opprettholdes.”

Som fredningsbestemmelsene angir er fredning av sletta ikke til hinder for en variert aktivitet av både idrettslig og
kulturell karakter. Sletta kan ha forskjellige belegg, men det kan ikke ha permanente installasjoner og om vinteren
skal sletta fremstå som sletta til en hoppbakke.
MDs brev finnes på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/kulturminner/saker-kulturminneloven/2010/klage-pariksantikvarens-vedtak-om-fredn.html?id=622875

Det har også i 2010 vært god aktivitet i alle komiteer, som det også fremgår av oppsummering, samt av
egne vedlegg med fyldigere informasjon.
- Arrangementskomiteen.
Skuibakken kan fortsatt benyttes til hopprenn (for eksempel type showrenn)
I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling av fredningen av Skuibakken har det blitt dokumentert at
Skuibakkens profil og manglende FIS sertifikat ikke er til hinder for å avholde hopprenn. Det er blitt spesifisert de
krav som stilles og som i alt vesentlig går på sikkerhet. Når bakken er ferdig restaurert vil disse krav i all
hovedsak være imøtekommet.
Bærum kommune holdt takkefest for alle frivillige deltagere i Kulturminneåret 2009s 12 arrangementer.
Som takk for en solid frivillig innsats takket Bærum kommune 16.2.2010 ved leder av Sektorutvalg Levekår
Torill Hodt Heggen, kultursjef Trine Bendixen, og leder Natur og Idrettsforvaltningen Svein Finnanger alle
frivillige som både hadde stått for ideene til de 12 arrangementene og for en solid gjennomføring. Kulturvernet
var representert ved Liv F. Moe og Ida Jandu. Det ble omvisning i et flott nyoppusset rådhus, servering og
musikalske innslag, samt fotografiske innslag fra alle 12 kulturvandringene. Liv F. Moe oppsummerte det hele
med et reflektert tilbakeblikk på kulturminneåret 2009 i et større perspektiv: ”kulturminneårets fokus på
"dagliglivets kulturminne" hadde beveget kulturminnebegrepet fra monumentalbygg til konstruksjoner og
gjenstander som folk flest hadde et nærmere og mere dagligdags forhold til”. Et hovedmål ved kulturminneåret
var formidling og derved se både den verdi og inspirasjon som bevisstgjøring av kulturminner gir.
Kulturminneåret ble gjennomført med et godt samarbeid mellom kultur, kulturminner og takket være frivillige
organisasjoner samt alle deltagerne, hvor mange ønsker flere kulturminnevandringer.
Morsomt var det at Skuibakkens Venner fikk ekstra oppmerksomhet og ros for ikke å gi seg som arrangører
sammen med Bærum kommune, men også foreslo og gjennomførte en flott avslutning av Kulturminneåret 2009
ved vardebrenning, fakkelvandring, musikalske innslag og fyrverkeri i Skuibakken nyttårsaften.
Les Liv F. Moes oppsummering og refleksjoner over kulturminneåret 2009 på www.skuibakken.no
14. International Course on Wood Conservation Technology (ICWCT 2010)
22.juni fikk Skuibakken besøk av 20 konservatorer og
arkitekter fra 20 forskjellig land fra hele verden.
Dette kurset i trekonserveringsteknologi ble arrangert for
14. gang i et samarbeid mellom Riksantikvaren, ICCROM,
NTNU og NIKU. Besøket i Skuibakken var en ekskursjon i
forbindelse med dagens forelesning av sivilingeniør Nils
Ivar Bovim, UMB, om bevaring av bærende strukturer i
fredede bygg og anlegg. De besøkende var imponert over
anlegges dimensjoner og stand og berømmet at det var
mulig å ta vare på et slikt anlegg. Budstikka som var med på
vandring i bakken og ga fyldig reportasje.
Skuibakkens Venners årsmøte 2011
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Bryllup Arne og Bjørg
Skuibakkens Venners sekretær Arne Valler giftet seg med sin Bjørg Sissel Mysen 16.okt. noe som ble behørig
markert med Skuibakken i flomlys og æresbevisninger og oppmerksomhet til de velbefarne nygifte.
Kulturminnevandring
Årets kultrurminnevandring 17.okt gikk fra
Skuibakken gjennom kulturlandskapet i Ursdalen
til Røverkulåsen vi Sjåinn, Risfjellkastet med
Starkad hytta hvor det var bålkaffe. Ned igjen
over ”øvre vad”, ned Skosliteren med foss og
rester etter sag og tilbake gjennom den fredelige
Ursdalen. I nydelig høstvær var lokalhistoriker
Harald Kolstad inspirerende turguide for de ca
200 deltagerne fra 12 – 85 år!. Ved Starkadhytta
fortalte Øystein Guderud i Milorg om hendelser
og ”maskemøte” under krigen. Olav Harlem,
Skiforeningen, hadde valgt turen som helgens tur
og var også populær turdeltager. Turen ble
forhåndsomtalt i både Bæringen og i Budstikka
som også var med på første delen av turen.
Skuibakken fremdeles i skuddet - Populært kulturminne. Foto: Johanne Thorseth Budstikka
Juletretenning
1. søndag i advent 28. november var det tradisjonell juletretenning med hyggelig
bistand av Skui Brass bands nisseorkester og bakken i fullt flomlys med nye pærer i
unnarennet. Juletale med resymé av årets begivenheter og god stemning,

Juletreet tent i Skuibakken
Vardebrenning nyttårsaften
Nyttårsaften ble den gamle tradisjon med vardebrenning holdt i hevd. Forhåndsomtale ble gitt i Bæringen og
Budstikka. Ca 200 møtte opp på sletta for å gå fakkeltog opp de nyrestaurerte trappene i Skuibakken til vardebålet
på kulen og varmende julegløgg. Skui Brassband spilte på hoppkanten med et fakkelpyntet ovarenn reisende bak
seg. ”Det er morsomt å arrangere
vardebrenning på steder som har
sjel og det har Skuibakken” sa
leder av Skuibakkens Venner.
Kultursjef Trine Bendixen i
Bærum kommune, som støttet
arrangementet, berømmet i sin
nyttårstale innstasen fra
lokalmiljøet på Skui og
fremhevet at: ”Samlingspunkter
er viktige i vår tid. Det er
fantastisk med arrangementer på
steder med slik kultur og
historie. Arrangementet er også
det eneste fellesarrangement
med fyrverkeri i Bærum
nyttårsaften.”

-

Fakkelvandring fra sletta til

vardetenning på kulen
Skuibakkens Venners årsmøte 2011
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-

Vedlikeholds- og dugnadskomiteen. Å få satt bakken i stand har avgjørende betydning for
mulighetene for aktivitetene i bakken. Det har vært flere dugnader med kvistfjerning og opprydning.

Litt av dugnadsgjengen
Vimpelen er på plass i Skuibakken igjen.

-

I 2010 har Dommerhuset blitt vasket og malt etter fargeundersøkelse og fargevalg fra Akershus
fylkeskommune. Taket på den gamle delen er reparert og fått ny papp. Nye el-skap er anskaffet og vil bli
skiftet i 2011. Prepperulle og vinsj for unnarennet er kommet på plass og skal testes. Nordre trimme/måletrapp
er restaurert. Gjenstående rekkverk vil komme i 2011. Trapper i terreng til hoppet og ovarenn med rekkverk er
restaurert.. Det er også planer om historiske skilt.

-

Historie komiteen har arbeidet med å få oversikt over opplysninger som kan være aktuelle å samle inn.
Det er utarbeidet et arkivsystem og arkivnøkkel for det materialet som er samlet inn. Det arbeides med å
komplettere oversikt over deltagere og resultater for rennene som er avholdt i bakken og Skuibakkens
profilmessige utvikling. Det er samlet inn filmklipp. Her ønskes flere. Det samles også inn historier og
anekdoter om bakken. Det arbeides kontinuerlig med stoff til en DVD video med oversikt og klipp fra
bakkens historie.

-

Økonomi komiteen. Det er skaffet midler fra Bærum kommune og fra Akershus fylkeskommune samt
Norges kulturminnefond. Bærum kommune støttet maling av dommerhuset og oppbygning nordre
trim/måletrapp. Begge trimmetrappene er tiltak som kommer allmennheten til gode. Bærum kommunes, årlige
støtte kr 30.000 som bidrag til vedlikehold og drift av Skuibakken er helt vesentlig bakkens vedlikehold. Dette
er i tillegg til spesielle prosjekter som det da søkes om separat. Akershus Fylkeskommune har bevilget midler
til to informasjonstavler.

-

PR komiteen. Takket være aktive medlemmer er det samlet flere film og videoopptak fra Skuibakken, både
private og NRK klipp. Det er lagd en ny utgave av Skuibakkens Venners DVD med opptak fra bakkens
historie. Interessen for bakken har medført flere hyggelige avisoppslag i Budstikka samt innslag på AB-TV og
NRK TV. NRK har også avslørt at Skuibakken var hopparenaen hvor Thorbjørn Yggeseth, som NRK
co-reporter under NM-1965, sa ”Selv for en Engan er det ikke lett å hoppe etter Wirkola” Bakken var da
også den første med TV overføring av et helt hopprenn i 1960 og mange interessante opptak finnes. NRKs
innslag (21.2.08) inneholdt flere klipp og stemningsbilder fra den gang bakken var i drift. Bl.a. vises NRKklipp fra NM 1957, 65, 71, 85 91. og amatøropptak fra 1963 og 67. Samt tilsammen 6 TV innslag 2008 og 09
om Skuibakken. Alle disse er samlet på DVD av Skuibakkens Venner. En ny informasjonsfolder er under
utarbeidelse.
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-

Flaggspretten. ”Flaggspretten” la post nr 90 ”På kolle” ved ovarennet. Her var det
også en kort historisk beskrivelse av Skuibakken.

-

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

-

Egen webside www.skuibakken.no holdes løpende oppdatert, og vi takker Thomas
Berger hos H. C. Thaugland for en fin innsats med dette. H. C. Thaugland er også
sponsor av vår nettside.

Eksterne publikasjoner om Skuibakken:
Oversikt over publikasjoner og nettsider hvor styret, etter forespørsel, har hjulpet til med bakgrunnsstoff 20082009
- Marit Eikemo utgav sin bok ”Samtidsruinar” i fjor med omtale av bl.a. Skuibakken. Boken ble så populær at
den nå kommer i ny utgave.
Aftenposten skrev i sin omtale:
”Journalist og informasjonssjef Marit Eikemo har oppsøkt, delvis brutt seg inn i, ti bygg og anlegg som hver
på sin måte vitner om moderne triumfer, om spenning og underholdning. De innvarslet en gang nye tider eller
var åsted for glemte dramaer. Felles for de stedene Eikemo har valgt seg ut er at de har vært viktige for
henne selv eller andre, ikke som personlige minnesteder, men som noe mange har et forhold til.”
Hun har gått inn i flere nedlagte monumentale byggverk for å beskrive den følelsen hun får ved å se det og
leve seg inn i hva som skjedde der. Dette har hun beskrevet.
- Det har vært ca 40 oppslag i presse og 2 i TV og 2 i radio, Østlandssendingen og nitimen, 2009
Her er noen:
- NRK TV: "Nekter å la bakken dø”
21.02.2008 http://www1.nrk.no/nett-tv/nyheter/spill/verdi/40610
- NRK TV: ”Skuibakken fredes” NRK 23.2.2009 http://www.nrksport.no/hopp/1.6494923
- Budstikka TV ”Feiret fredning, Mange tok turen til Skuibakken” http://www.tvbudstikka.no/index.php?v=1894
-

”Turkart Vestmarka” 2008 Einar Skage Andersen

-

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

-

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

-

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

-

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

-

”Hjerte for Skuibakken” Morten Heldal Haugerud månedens bankende hjerte” Budstikka 3. mars 2009
Entusiasmen og arbeidet fra alle i Skuibakkens Venner gjorde denne oppmerksomheten mulig.
”Ny sats for kulturminner. 2009 er kulturminneåret. Hva med idrettens kulturminner?” Snø & Ski 3-09
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-

”Snekker’n fra Skui – Egil Lyngstad holder Skuibakken vedlike” Budstikka 28. oktober 2009
”Kulturminneåret 2009 i Bærum kommune” – Programhefte. Skuibakken månedens kulturminne november
”Fredet hoppbakke – Bli med på vandring” torsdag 5. nov. 2009
”På tur ved Skuibakken; Månedens kulturminne” – Budstikka torsdag 29. okt.2009 og under ”Hva skjer?”
” Ut På tur - Kulturhistorisk fra Skuibakken” - Budstikka Olav Harlem, Skiforeningen – 7. november 2009
Bærum Natur- og Friluftsråd: ”Informasjonsfolder”
”Kulturvandring fra Skuibakken” – Budstikka okt. 2009
”Vardebrenning nyttår” – Bæringen desember 2009

2010
- Riksantikvarens bok om de 12 fredede objekter i kulturminneåret 2009
Boken som kom ut i 2010 er blitt meget god og informativ med fine foto. Kapittelet om Skuibakken kan
finnes på www.skuibakken.no Boken kan også fås ved henvendelse til Riksantikvaren eller styret.

Utdrag fra Riksantikvarens 10 siders beskrivelse av Skuibakken i boken
”ETT ÅR - TOLV HISTORIER – FELLESSKAPETS KULTURMINNER”
Avisoppslag og publikasjoner:
- ”Fyrte opp på kulen” Vardebrenning i Skuibakken nyttårsaften. Budstikka 01.01.10
http://www.budstikka.no/sec_nyheter/article279045.ece#cmtform

-

”Kurs i Skuibakken” Budstikka 10. juni 2010
ICONOS netside:. Besøk i Skuibakken
”På tur fra Skuibakken” forhåndsomtale Budstikka
”Tur til Røverkulåsen” Bæringen 30.september 2010
”Ut på Tur – Skuibakken, gravrøyser og kulturlandskapet i Ursdalen” 16 okt. 2010 Olav Harlem Budstikka
”Skuibakken fremdeles i skuddet” og ”Populært kulturminne” Budstikka 18. oktober 2010
”Forblir fredet” Budstikka 16 november 2010
”Juletreet tennes i Skuibakken” Forhåndsomtale Budstikka 25. November Budstikka
”Vardebrenning i bakken” Budstikka 23. desember 2010
”Sted med sjel” Budstikka nett 31.januar 2010
"Blåste året ut i Skuibakken" Budstikka 3. januar 2011
”Hva Skjer” Alle arrangementer er lagt ut på” Hva skjer” i Budstikka”
Asker og Bærum historielag: Skuibakken i ny informasjonsfolder med kulturminner fra Asker og Bærum
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Fartsstillaset er imponerende og gir assosiasjoner om spektakulære hopp-prestasjoner.
Den funksjonelle og solide stålkonstruksjonen kommer tydelig frem når det er hugget og ryddet under den.
Det er hyggelig med den positive interesse det er rundt Skuibakken. Det er tydelig at Skuibakken er et
kulturhistorisk monument kjent både nasjonalt og internasjonalt og et landmerke som mange har et forhold til.
Bevaring av et slikt anlegg er et unikt idrettshistorisk interessent og nytt prosjekt ingen før har gjort. At bakken
oppnådde fredningsstatus understreker Skuibakkens betydning.
Bakken særegen ved sin profil og størrelse og har status som ”stor bakke”. Med et K-punkt på 110 m er den en
bakke av betydelig størrelse også i dag.. Mange har hoppet i bakken og det er morsomt at de karakteriserer bakken
som en god og morsom bakke å hoppe i: ”Det var en fin bakke å debutere i stor bakke i”. ”Du fulgte profilen fint
og følte du kunne sette ned skiene når som helst. Det var lett å hoppe langt!”
Skuibakkens venner vil gjerne ha flere medlemmer enten du vil være aktivt med eller støttemedlem med en
beskjeden medlemskontingent (for tiden kr. 200).
Skuibakkens historie i et nøtteskall
Hoppbakke nordøst i Svartoråsen, bygd i 1928 av Bærums Skiklub. Ombygd i 1939, 1950 og 1963. 8 NM er i
perioden 1950-91 arrangert i bakken. Første TV-sendte hopprenn i Norge i 1960. 2 WC-renn (1981 og 1983).
Rennet i 1983 var verdens første WC-renn i flomlys. Siste renn ble holdt i bakken i 1996
Bakkerekorden er på 122m og holdes av Pål Hansen, Stålkameratene, og ble satt avslutningsrennet i 1996. I
mars 1985 brøt Merete Kristiansen fra Klæbu ”drømmegrensen” for kvinner da hun hoppet 100 meter i
Skuibakken. Den gamle rekorden hadde Anita Wold Jensen hatt med 97,5 m i Sapporo 1976.
Bakken er nedlagt som FIS-godkjent hoppanlegg, men kan når den er restaurert fortsatt hoppes i, og vil nå bli
bevart som et levende teknisk kulturminne som brukes til forskjellige ski- og andre aktiviteter.
Skuibakkens Venner ble stiftet 14. juni 2007.
I kulturminneåret 2009 ble bakken fredet 24. februar som et av 12 kulturminner dette året.
Den 2.desember 2009 overtok Skuibakkens venner eierskapet til Skuibakken fra Bærums Skiklub
Skuibakkens Venners årsmøte 2011
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ÅRSBERETNING FRA
ØKONOMI-KOMITEEN
FOR 2010
Komiteen har hatt følgende sammensetning:
Per Chr. Olander (leder)
Bjarne Berger
Bjørn Jensen
Paul Geir Kaasa
Årsberetningen 2009-Økonomi
SBV har pr. 01.01.11 110 betalende medlemmer og som
er en liten vekst fra forrige år.
Flere store prosjekter ble avsluttet i 2010. Regnskapet er
gjort opp med en underdekning på ca kr.
51.400. Underdekningen skyldes delvis forskuttering av bevilgende midler fra offentlig instanser og ferdiggjøring
av prosjekter som har godt over de rammer det er søkt støtte til.
SBV ønsker å benytte sine økonomiske midler på best mulig måte til bakkens beste. Det er også viktig at det til
enhver tid er tilstede en økonomisk grunnkapital for å sikre drift og vedlikehold.
Fartsstillasprosjektet; Ferdigstilt og regnskap godkjent av Kulturminnefondet. Utstående er overført til SBV.
Nordre målertrapp: Denne trappen ble mer komplisert enn forventet og kostnadene økte utover det beløp som var
bevilget av Bærum kommune. For å trappen ferdig helt opp med gelender på den ene siden har SBV bidratt med
ca. 30.000 over driften. Det mangler fortsatt rekkverk på den andre siden.
El-anlegget; El anlegget er gjennomgått faglig sette, det er skiftet pærer og ledninger, innkjøpt nye elskap.
Nødvendig midler ble bevilget av Fylkeskommunen.
Dommertårnet: Et relativt omfattende arbeid hvor det er skiftet taktekking og bekledning, vegger er vasket og
malt. Det gjenstår fortsatt søndre vegg som blir tatt til sommeren. Bærum kommune har bevilget midler til dette
arbeid. Ubenyttet beløp vil bli brukt til søndre vegg.
Infotavler: Fylket bevilget midler til oppsetting av Infotavler. Disse er nå på plass med en midlertidig
informasjon. Mer oppdatert info kommer til våren.
I tillegg er det brukt midlere til løpende vedlikehold, dugnadsarbeide etc. Det er også sponset arrangementer i
forbindelse med tenning av juletre på kulen og markering av utgangen av året ved vardebrenning, musikk og
fyrverkeri som nå er en tradisjon. Her har også Bærum kommune bidratt med midler
Videre er det kostnader i forbindelse med årsrapporter og årsmøte
SBV har ubrukte midler på ca 12.000 kroner og til gode tilskudd for avsluttede prosjekter for ca 20.000.
Viser til årsregnskapet i årsmeldingen
Det er søkt om økonomisk støtte fra Bærum Kommune og Akershus Fylkeskommune for å fortsette vedlikehold
og reparasjonsarbeidet i 2011.
Per Chr. Olander leder
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Punkt 3.2

Regnskap og revisors beretning.
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Punkt 4.

Forslag til ”Arbeidsprogram for 2011-2012”

Fram til neste årsmøte i 2012 skal Skuibakkens Venner arbeide med følgende saker:
1. Skuibakkens Venner skal sørge for tilsyn, restaurering og vedlikehold av anlegget Skuibakken. Herunder
arbeide for å skaffe det økonomiske grunnlag for dette. Arbeidet skal utføres i henhold til
fredningsbestemmelsene.
2. Styret for Skuibakkens Venner skal overveie om det kan bli avviklet arrangementer i Skuibakken i løpet
av året, og eventuelt sørge for gjennomføring av ett eller flere arrangementer.
3. Styret skal ta skritt for å registrere og digitalisere ev. samle inn fotografier, filmer og annet historisk
materiale om Skuibakken. Materialet kan bli brukt under framstilling av en video om Skuibakken.
Videoen skal vise glimt fra bakkens historie og kunne bli brukt for å vekke interesse for Skuibakkens
bevaring og for å bli med i Skuibakkens Venner.
4. Styret skal arbeide for at bakken og bakkens historie holdes levende og interessent for nye generasjoner.

Punkt 5. Budsjett og kontingent
Budsjett: 2011:
Det ikke er laget noe budsjett for 2011 fordi vi ikke vet hvilke midler vi har til disposisjon da søknader er under
behandling og svar derved ikke mottatt.

Fastsettelse av kontingent for 2011
Styret foreslår at kontingenten holdes på dagen nivå kr 200,-

Punkt 6.

Innkomne forslag.

Det er ikke kommet inn forslag.

NY UTVIDET DVD med klipp fra Skuibakkens historie selges til inntekt for Skuibakken – Ta kontakt!
Skuibakkens Venners årsmøte 2011
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Utfyllende beretninger fra enkelte komiteer:

ÅRSBERETNING FRA
Arrangementkomiteen
FOR 2010
Komiteen har hatt følgende sammensetning:
Ordstyrer :
Knut Woxman
Pennefører : Arne Waaler
Ideskapere : Eli Britt Rønning
Tore Berger
Kåre Smeland
Sidsel Kolberg
Arnfinn Otterstad
GENERELT
Arrangementskomiteen har hatt 3 komité / arrangementsforberedelsesmøter. Det har i år vært flere
arrangementer i bakken.
Vardebygger Knut Woxmann Foto: Karl Braanaas Budstikka

Skuibakken besøket av verdenskonferanse ICWCT 2010.
Det har sjelden vært så mange nasjoner samlet i Skuibakken som 22. juni da Skuibakken fikk besøk av 20
konservatorer og arkitekter fra 20 forskjellig
land fra hele verden. Det var en meget
interessert og entusiastisk gruppe som ble
mottatt på hesteskoen for en orientering fra
Skuibakkens Venner om det imponerende
hoppanleggets konstruksjon og historie. Bare
tre av deltagerne hadde tidligere vært i en
hoppbakke. Etter orienteringen gikk
deltagerne opp unnarennet og de aller fleste
helt til topps de 640 trinnene. På
Kongetribunen ble det etter vandringen i
trappene servert forfriskninger hvor deltagere
fikk ytterligere orientering og svar på mange
spørsmål.

Repreentanter for 20 land og 4 kontinenter samlet på toppen
Gjestene var deltagere i et internasjonalt kurs i trekonservering. På
programmet stod også studiebesøk blant annet til Folkemuseet i
Oslo, Bryggen i Bergen og Urnes stavkirke.
Deltagerne var svært interesserte og meget imponert over anlegget
og arbeidet som gjøres for å ta vare på det. Flere påpekte spesielt
det viktige i å bevare slike anlegg for å fortelle en spennende
historie og formidle dette ikke bare som minner for de som
opplevde det, men videre til nye generasjoner som en del av norsk
kulturhistorie og skiidrett som har hatt stor betydning for norsk
identitet og selvfølelse.
Siv ing Nils Ivar Bovin, UMB ogBarch. Amy Chan ISS m.ICOMOS Australia
Skuibakkens Venners årsmøte 2011

15

Kurset "14.. International Course on Wood Conservation Technology (ICWCT 2010)” begynte 25. mai, og ble
arrangert for 14. gang i et samarbeid mellom Riksantikvaren, International Centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural Property in Rome (ICCROM), Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet(NTNU) og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).
Besøket i Skuibakken var en ekskursjon i forbindelse med dagens forelesning av sivilingeniør Nils Ivar Bovim,
UMB, om bevaring av bærende strukturer i fredede bygg og anlegg.

KULTURMINNEVANDRING 17. oktober
Søndag 17. oktober ble det arrangert kulturminnevandring fra og til Skuibakken. Leder av SBV Morten Heldal
Haugerud ønsket velkommen og fortalte om hva skjer med Skuibakken i 2010.
Vandringen med drøyt 200
deltagerne ble kyndig og interessent
ledet av Harald Kolstad og gikk opp
unnarennet i Skuibakken, gjennom
kulturlandskapet i Ursdalen og opp
natursteintrappen til Sjåinn. Opp til
Risfjellkastet husmannsplass og
skihytta til Starkad. Her ble det
grilling og servert bålkaffe. Et
interessent innslag var Øystein
Guderud, Milorg, som fortalte om
hemmelig maskemøte, for at
deltagerne ikke skulle kjenne
hverandre, på Starkadhytta under
krigen samt hendelser i Vestmarka.
Turen gikk så opp til de fem
bronsealderrøysene på
Røverkulåsen.
Stor oppslutning om å høre Harald Kolstad fortelle om Skuibakken og gårdene på begge sider av dalføret
Fra Røverkulåsen er det en fantastisk utsikt. Turen gikk ned igjen til Skosliteren, hvor det en gang ble hugget
flaggstenger, via Persbråtan gård, forbi husmannsplassene Telabånnenga og Lindbråtan, hvor det var voksendåp
for Pinsemenigheten. Turen
endte ved utgangspunktet
Skuibakken.
Det var Skuibakkens
Venner, Asker og Bærum
historielag og Skui vel, som
arrangerte turen, som en
oppfølging av
Kulturminneåret 2009.
Det ble gitt forhåndsomtale
både i Bæringen ”Tur til
Røverkulåsen, under ”Hva
skjer” i Budstikka.og i Olav
Harlems:Ut på Turspalte: –
Skuibakken, gravrøyser og
kulturlandskapet i Ursdalen
Budstikka ga også
reportasje.”Skuibakken
fremdeles i skuddet” og
”Populært kulturminne”
Vandring gjennom Kulturlandskapet i Ursdalen. Foto: Johanne Thorseth Budstikka
Skuibakkens Venners årsmøte 2011
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JULEGRANTENNING.

Julegranen lyser opp

Skui Brassbands Nisseorkester

Årets tradisjonelle arrangement, første søndag i advent, ble gjennomført med en større gran og mer lys.
Skuibakken i flomlys viste seg frem med nye pærer i unnarennet. Skui Brassband skal igjen ha takk for
profesjonell fremføring av kjente og kjære julemelodier. Kombinert med varm gløgg og pepperkaker og juletale,
fikk små og store i en tallrik forsamling Skuibakke-entusiaster virkelig en forsmak på adventstiden med en
snedekket Skuibakke.

Vardebrenning nyttårsaften
Skuibakken – Et sted med sjel
Det ble en stemningsfull opplevelse med fakkeltog, kjøring med hest og slede, vardebrenning, musikk fra Skui
Brassbands Nisseorkester og ikke minst fyrverkeri. Tåke gjorde at ble fyrt opp fra sletta, i stedet for hoppkanten.

Vardebålet inviterer til samhold og felleskap

Foto: Karl Braanaas / Budstikka

De over 200 fremmøtte fikk en stemningsfull opplevelse og fin innledning på nyttårsfeiringen i et flott vintervær
hvor tåken lettet før fyrverkeriet.
Fakkeltoget fra sletta opp unnarennet var stemningsfullt og varden lyste opp på kulen til julekonsert og nye og
gamle slåtter og marsjer fra Skui Brass.
Skuibakkens Venners årsmøte 2011
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Skui Brass spiller på hoppkanten

Foto: Erik Wangen Næss

Alle fire foto Karl Braanaas/Budstikka

Leder av Skuibakkens Venner og Kultursjef
Trine Bendixen i Bærum kommune holdt
nyttårstale og roste lokalbefolkningen for
entusiasme og dugnadsånd. Dette var det eneste
sted i Bærum med felles arrangement og organisert fyrverkeri Bærum kommune støttet arrangementet, samt
sørget for forhåndsomtale i Bæringen. Budstikka hadde både forhåndsomtale og reportasje med bildekavalkade.
Skuibakkens Venners årsmøte 2011
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Vardebåletlyser opp på hoppkulen
Et morsomt innslag var den flotte dølahesten
Ramsåsbalder, med tradisjonsrik slede ført av Britt Morstad og Johan Persbråten som kom kjørende forbi
Avslutningen
med tretrinns
fyrverkeri ble
spektakulært og
kunne sees over
hele vestre
Bærum.
Takk til Norsk
tilhenger
Senter.

På grunn av
tåke ble
fyrverkeriet fyrt
opp fra sletta.
Det var en
spesiell
opplevelse å se
rett inn i
fyrverkeriet.
Alle tre foto Karl Braanaas / Budstikka
Fartsstillaset lyste opp med fakkeler og
syntes på lang avstand.
Foto: Morten Heldal Haugerud

.

Knut Woxman, leder arrangementskomiteen
26.02.11
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Skuibakkens Venner
Vardebrenning Skuibakken 31.12.2010 kl 16.00

Morten Heldal Haugerud

NYTTÅRSTALE SKUIBAKKEN 2010
Sammen med Bærum kommunes kultursjef Trine Bendixen er det hyggelig å ønske dere alle
Velkommen til den årlige Vardebrenning i Skuibakken.
Skuibakken har lange tradisjoner – 82 år – som Bærums Skiklubs formann sa da Skuibakkens Venner overtok
bakken fra skiklubben for et år siden, :
”Bakken er en bauta i norsk hoppsports historie – Ta godt var på henne!”
Det er betegnende at han sa ”henne”
Skip og hoppbakker er som kvinner
Det er ikke bare at de begge har elegante linjer - de har også sjel!
At Skuibakken har sjel har den vist i mange år og ikke minst da rivningsspøkelset dukket opp.
Takket være den plass som bakken har i din, min, vår og veldig manges sjel så skulle det ikke skje.
Tvert imot: Skuibakken har begynt på sitt andre liv nå som en ung toåring –
Fredet av Riksantikvaren som den ble for snart 2 år siden.
Fredning som et ”nyere tids kulturminne” betyr ikke ”møllpose”, men at den settes i stand og nye aktiviteter
trekker linjene fra de store hopphistoriske begivenheter og fremover i en ny tid..
Bakken er da nå under konstant restaurering det er nye trapper i unnarennet og oppover ved hoppet og mot
fartsstillaset, stillaset har ny papp lekter og sløyfer, rekkverk og plattinger er restaurert. Dommerhuset er malt og
ny takpapp, flomlyspærer skiftet, informasjonstavler montert, prepperulle og vinsj kommet tilbake mm. Vi har
kommet et godt stykke på vei. Alt takket være Norges Kulturminnefond, Akershus fylkeskommune, Bærum
kommune, Riksantikvaren og ikke minst medlemmene, bedrifter og støttespillere.
Bakken skal være sikker og vi ser med glede på både nye stier og ikke minst ski og brettspor som dukker
opp i unnarennet så for det blir sne.
Dette markerer en ny tid for Skuibakken –
et sted hvor det fortsatt vil skje ting som setter Skui på kartet.
Skuibakken er ikke bare et fenomen for lokalmiljøet, men også et holdepunkt for reisende gjennom dalen.
Skuibakken sees i vid omkrets - fra Vøyenenga, Kolsås, Rykkinn og Isi i nord. Bakken er et sted som blir lagt
merke til og som ubevisst går inn i vår erindring. - Kulturminner er holdepunkter for de fleste mennesker.
Blir de borte så kjennes det som et tap av røtter.
Varde eller vete var et middel for å varsle fare og mane til samling. Det var veter langs hele norskekysten med
grener inn i landet. Kom det flere enn 5 fiendtlige skip ble de tent og vaktmannskapene sørget for at signalet om
mobilisering til forsvar gikk videre.
I dag symboliser en vete samling til dugnad og fest og det samhold og dugnadsånd som gjør en ny area mulig
for Skuibakken – nå som ”Skuibakken kulturarena”.
Vi ønsker at dette blir starten på en god nyttårsfest for dere alle og en fin avslutning på det gamle året.
Vi takker Skui Brassband Nisseorkester for flott og stemningsfull nyttårskonsert, Berit Morstad og Johan
Persbråten med dølahesten Ramsåsbalder og jeg vil nå få introdusere Kultursjef Trine Bendixen. Bærum
kommune har støttet prosjektet Skuibakken hele vegen. Spesielt Kulturminneavd., politikerne og Kultursjefen her
er entusiastiske inspiratorer.
Vi takker for både godt samarbeid og meget hyggelig støtte både praktisk og økonomisk.
Med ønske om GODT NYTT ÅR til DERE ALLE blir det fyrverkeri nå fra sletta (var lav tåke).
Men først: - Versegod Trine - hoppkanten er din!!
Morten Heldal Haugerud
Skuibakkens Venners årsmøte 2011
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ÅRSBERETNING FRA
VEDLIKEHOLDSKOMITEEN
FOR 2010
Bjørn Hole (leder);

Per Håkon Nervold, Egil Lyngstad, Sverre Tverrli, Widar Tandberg, Johannes Mylius

Skuibakken. Statusrapport fra vedlikeholdskomiteen
Skuibakken er en solid og god konstruksjon med varmgalvanisert stål i fartsstillasets bærende deler (Norges
første) All bærende konstruksjon i kongetribune og dommerhus i trykkimpregnert tre.
2010 har også vært travelt for vedlikeholdskomiteen med diverse byggeoppgaver: På deler av anlegget har det
vært nødvendig med riving av eksisterende elementer og bygging av nye. Dette er særlig trapper som ligger på
bakken som tross utført i trykkimpregnert er tæret av tidens tann gjennom mange tiår. Andre steder har det vært
gjort utbedringer for å bedre sikkerheten for besøkende. Dette gjelder spesielt trapper, plattinger og rekkverk.
Fredningen av hoppbakken setter krav om å beholde eksisterende elementer så godt det lar seg gjøre.
Riksantikvaren har vist en fleksibel holdning til utbedringsarbeidene. Det er derfor mulig å fornye deler av
konstruksjoner så lenge hensynet til helheten ivaretas. Det rapporteres til Akershus Fylkeskommune hva som er
gjort og hva som planlegges. Dersom Akershus fylkeskommune har kommentarer finner man en løsning i
felleskap. Det er en god og konstruktiv
kommunikasjon.
Riksantikvaren, ved Akershus
Fylkeskommune, var befaring og tok
maleprøver for å bestemme fargen på
dommerhuset før renovering, vask og
maling. Den gamle, øvre delen, er
okergul, mens den nedre delen, i
trykkimpregnert kledning, forblir
ubehandlet. Det er også skiftet gesims og
papp på taket samt at noen vinduer er
skiftet ut. Sydveggen gjenstår til 2011.
Dommerhuset er malt og har fått ny
takpapp og gesimser
Det er i løpet av året avholdt flere
dugnader for å rydde bakken for kvist og avfall. Trær og kratt er nå fjernet rundt fartsstillaset. I tillegg har det
vært behov for mannskaper til å fjerne materialer som ble revet. Her er det laget en oversikt over utførte og
fremtidige arbeider:
Følgende oppgaver er gjennomført i 2010:
- Trapper i terreng til hoppet, trenertribunen og fartsstillaset er fornyet.
- Ved hjelp av flere store dugnader har det vært omfattende rydding av vegetasjon og hogging av trær under og
rundt stillaset. Dette gir et åpent og mer innbydende inntrykk.
- Gamle dårlige (råtne) trapper revet.
- Dommerhuset: Reparert kledning og gesimser. Skiftet takpapp på gammel del. Noen vinduer skiftet.
- Akershus fylkeskommune har utført fargeanalyse på dommerhuset.
- Dommerhuset gammel del fasader mot nord og vest er vasket og malt
- Dommerhuset er ryddet og gjenstander relatert til hopparrangementer er tatt vare på.
Skuibakkens Venners årsmøte 2011
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Måletrapp, nordside av unnarenn med rekkverk på innsiden. 250 trinn med forankring med wire og bolter for
å sikre mot utglidning pga meget bratt terreng.. Rekkverk utsiden kommer i 2011
Elektriske anlegg. Elskap anskaffet for utskifting
Lyspærer er skiftet i unnarenn.
Preppevinsj i unnarennet er montert
Nytt vinsjhus er laget etter modell av det gamle

Norgesmester i friklatring Robert Caspersen skifter
lyspærer i mastene i unnarennet.
Nordre måle/trimmetrapp under restaurering av
Jostein Ringstad og Egil Lyngstad
For alle utskiftninger og vedlikehold er det i henhold til fredningsbestemmelsene lagt vekt på samme utseende og
materialdimensjoner som før.
Arbeid som er utført ved tilskudd fra Bærum kommune, Akershus Fylkeskommune og Norsk Kulturminnefond
har dekket hoveddelen av kostnadene for de ulike utbedringsarbeidene. I tillegg har det vært bidrag fra
medlemskapsinntekter og noe støtte fra Skui Vel og Berger og Rykkinn vel. Dette setter vi pris på siden vi og en
stor del av befolkningen mener at Skuibakken er et stort aktivum for lokalmiljøet.
Nye oppgaver 2011 og fremover:
- Rekkverk utside nordre trim- måletrapp.
- Montere avstandshylser for lengdemåling i nordre måletrapp
- Vant monteres på trapper i unnarenn. Dette er viktig sikkerhetstiltak.
- Maling og skifte panel på østvegg av øvre del av gamle dommerhus.
- Skifte takpapp på skråtaket på nedre del av dommerhuset.
- Knuste vinduer planlegges erstattet med nye. Finne metode for å forhindre knusing. Yttervindu i uknuselig
plast eller erstatte dagens midlertidige beskyttelsesplater med hengslede lemmer.
- Sperreplate av forskalingsplate nederst i fartsstillaset. Platen er ikke del av det opprinnelige og er montert for å
hindre ukontrollerte skiaktiviteter i stillaset etter nedleggelsen. En annen løsning som gir en bedre visuell
opplevelse har vært diskutert. Et gitter av metall vil gi mer åpenhet og en bedre helhetsopplevelse av stillaset.
Skuibakkens Venners årsmøte 2011

22

-

-

-

Vurdere fremtidig bruk av dommerhuset. Et lite museum med samling av gjenstander fra hopprenn, ski,
bilder, plakater etc. kan være aktuelt for å minne om tidligere glansdager i Skuibakken.
Elektroarbeider fortsetter med utskifting av utvendige koblingsskap og utskifting av lyspærer. Forsterking av
vegger og dør i tavlerom er nødvendig for å hindre innbrudd. Ytterveggene trenger også restaurering av
visuelle og holdbarhetsgrunner. Gjenopprette tilkobling av lyskastere i nedre lysmast. Restaurere øvre lysmast
og trappelys i fartsstillaset.
Belysning. Det arbeides med lyssetting av bakken med mindre lyskilder langs unnarenn og fartsstillas for å
forsterke bakkens profil visuelt.
I tillegg til de to informasjonstavler som er montert ønskes:
Historiske ”blåskilt” som viser Skuibakkens utvikling frem til fredning. Planlagt montert ved foten av bakken
og ved hoppkanten. Skiltene kan kombineres med informasjonstavlene om Skuibakken.
Skilt til kulturminne Skuibakken fra E16.
Fjerning av store trær ved kongetribune og rydding nedenfor dommerhus med mer.
Restaurere hoppteknisk utstyr, deriblandt::
Restaurere vanger langs hoppet for preparering av tilløp og kontroll av vinkelen.
Kontrollere og teste prepareringsvinsj og rulle i unnarennet, meterskilt i unnarennet for lengdemåling, stil- og
lengdeanvisningsutstyr, kommunikasjonsutstyr og signalanlegg mv.

Det er gjort økonomiske kalkyler av de ulike arbeidene.
Finansiering vil være en begrensende faktor på omfanget av nye arbeider.
Her søker vi om midler fra ulike private og offentlige organer

Vinsjen for preppetrommelen i unnerennet er tilbake på plass. Takk til Thomas Fredriksen med superlang kran.

Måle/trimmetrapp under oppbygning

VEL MØTT TIL NYE DUGNADER I 2010
Skuibakkens Venners årsmøte 2011
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Vi takker H. C. Thauglands Trælastforetning AS for støtte og hjelp til materialer og drift av nettside:
Vitaminveien 5, 0485 Oslo
Tel
23393600 / 08
Fax
23393616
Mob 90754625

Stedet du kjøper trelast!

Vi takker ACCESIO Lås og Sikkerhet AS
for hjelp og støtte til Skuibakken

Vi takker Norsk Tilhenger Senter for
nyttårsfyrverkeri

Skuiveien 129 1339 Vøyenenga
PB 193 1309 Rud
Verkstedleder
Kjell Steinar Pettersen
kjell@nts.no
Mobil:
Kontor
Faks:

+47 97483848
+47 21690590
+47 64008700

------------------------------

|

Nye måle og trimmetrapper i unnarennet
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ÅRSBERETNING FRA
HISTORIEKOMITEEN
FOR 2010

Harald Kolstad (leder)
Alfred Andersen
Randi Økern
Sidsel Kolberg
Alfred Morgan Olsen (avtroppende leder)
Skuibakkens Venners Historiekomité har hatt to separatmøter i 2010
og deltatt i alle fellesmøter i venneforeningen .

Konkrete saker:
Det tatt initiativ til et
”dypdykk” i Bærums
Skiklubs arkiver for å finne
fram til relevante
dokumenter som han gi
grunnlag for å rekonstruere
Skuibakkens profilmessige
utvikling. Resultatet,
stilistisk opptegnet, er tenkt
brukt på
informasjonstavlene.

Informasjonstavler med
informasjon om bakken og
bakkens historie er satt opp.
En tavle på enden av sletta
og en oppe på siden av
kulen.
På tavlene er montert
informasjonsplate med
historisk informasjon om
bakken. Det arbeides med
en utvidet utgave.

To informasjonstavler er
satt opp i Skuibakken med
støtte av Akershus
Fylkeskommune.
Skuibakkens Venners årsmøte 2011
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Andre oppgaver som
historiekomiteen delvis har
begynt å arbeide med:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Liste over vinnere
Resultatlister
Bakkerekorder
Film, Filmavisen, NRK,
amatørsnutter og foto
Program og deltagerlister
fra alle Skuirenn, plakater
og premiene
Fredningen
Hendelser og
personligheter i bakken
Personer og deres innsats
i Skuibakken
Kongens tilstedeværelse
mv.

Sammenligning mellom
opprinnelig profilene i 1928
og dagens profil i 1963 er
tegnet opp og vil bli vis på
informasjonstavlene i bakken.

Det historiske materialet er
overveldende, og det blir et
møysommelig arbeid å
systematisere dette. Foruten
Bærums Skiklubs arkiver
finnes det også flere private
”arkiver” med interessante
historiske dokumenter.
En av hovedoppgavene
fremover blir å prioritere og
lagre materiellet etter
omforent arkivnøkkel etter
forslag av Alfred Morgan
Olsen..

Utviklingen av profilen i
Skuibakken
Alfred Andersen forklarer
mens Paul Geir Kaasa og
Tore Berger følger med.
Harald Kolstad,
Alfred Andersen
21. februar 2011
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Det ble ikke Skuirenn uten funksjonærer – De var i alle aldre fra ”8 til 80”.

”Å være 8-år og funksjonær i Skuibakken ”
Jeg ble interessert i hoppsport allerede som liten guttunge, mye på grunn av at min far, Knut Kristiansen, bildet,
var aktiv medhjelper og ”starter” på toppen i Skuibakken. Knut hadde selv vært aktiv hopper og NSF trener i
mange år, så han var ivrig med å tilrettelegge Skuibakken i forbindelse med hopptrening og renn.
Første gang jeg ble med min far i Skuibakken var jeg ca 7 – 8 år, i anledning forberedelse av bakken til hopprenn.
Jeg drømte nok selv om å få hoppe i Skuibakken, og hoppet så ofte jeg
kunne i bakken hjemme på Aspelund gård rett nord for Isi. Derfra ser vi
rett over til Skuibakken.
De neste årene var jeg stadig med min far i forbindelse med hopptrening
og renn, og hjalp bl.a. til med å sette granbar i ”ovarrennet”. Jeg fikk
også etter hvert gå med startlister fra rennkontoret til toppen. Det gjorde
selvsagt stort inntrykk på meg å få komme tett innpå kjente hoppere
som jeg hadde sett på TV, og jeg husker spesielt Per Bergerud, Johan
Sætre, Olav Hansson og den gang så populære kommentator Bjørge
Lillelien! En gang kom også selveste Kong Olav rett forbi meg mens
jeg sto oppstilt langs veien under hoppet. Et stort øyeblikk!
Jeg var selv aktiv hopper i flere år, helt til jeg fikk problemer med
”slatters” i knærne. Derfor stoppet det seg selv, og jeg fikk dessverre
aldri hoppet i Skuibakken eller andre i kategorien ”stor bakke”.
Jeg har mange flotte opplevelser fra Skuibakken, og er glad for alt
Skuibakkens Venner har klart å sette i stand! Har nå meldt meg inn som
medlem og håper flere følger etter!
Knut Kristiansen var mangeårig funksjonær i Skuibakken fra 1970 tallet
og NSF hopptrener for Bærum Verks Idrettsforening fr 1981-91
Du ser ham på toppen av stillaset som starter i Skuirennet NM-1991 på
DVD’en
Foto: Astrid Kristiansen
Rekruttering:
Lars Erik Kristiansen trener
på Aspelund 1979 -80 før han
i BVIF ble aktiv i større
bakker i opp mot 70 m.
Foto: Knut Kristiansen

I hoppbakken på Aspelund er
det fortsatt lek, moro og
trening hver vinter med
hoppinteresserte barn og
voksne.
Februar 2011
Lars Erik Kristiansen
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27

TORBJØRN YGGESETH
døde natt til 10.jan 2010 - Skuibakkens Venner kondolerte
Styret sendte kondolanse til Yggeseths
familie hvor de uttrykte sorg over hans for
tidlige bortgang. Ved sin positive holdning
til å bevare Skuibakken, og få den til å bli
en arena for fysisk og kulturell aktivitet og
samlingssted vinter som sommer var han til
stor inspirasjon og støtte for oss for å
danne Skuibakkens Venner.
Torbjørn Yggeseth deltok flere ganger i
hopprenn Skuibakken.
Blant annet vant han Skuirennet15.mars
1959 i Den norske Hoppuka, hvor han også
satte ny bakkerekord med 86m.

*****************************************************************************************

Hvor kommer ordtaket ”Å hoppe etter Wirkola” fra:
NRK har funnet svaret se videoopptaket på:
http://www.nrksport.no/meisterskap/vancouver_2010/1.7003885

Sitat fra NRKsporten:
”Uttrykket "Hoppe etter Wirkola" er kanskje det munnhellet fra idretten som er mest brukt i norsk dagligtale.
Et søk på Google gir nær 50.000 treff på ordene.
I fjor høst fant imidlertid NRKs Perspektiv-redaksjon endelig ut hvor opptaket der uttrykket ble brukt.
Redaksjonen så gjennom gamle klipp til programserien "Tilbake til 60-tallet" og i opptaket fra NM i stor bakke i
Skui i 1965 ble de berømte ordene funnet.

Den gamle storhopperen Torbjørn Yggeseth var sidekommentator for NRK, og da OLmesteren fra 1964, Toralf Engan, var i tilløpet, kom det:
"Selv for Engan er det ikke moro å hoppe etter Wirkola".
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Resultatlister fra de første Skuirenn 1928 - 1935 –
Med mange kjente navn --:

Harald Økern vant første rennet og var sammen med Hans Kleven Skuibakkens ”far”.
Harald var primus motor og bakkesjef i en årrekke
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Skui Skoles Skuibakken rapp ”Hoppbakke

ståhei!”

Presentert for
Skuibakkens Venners
ved foreningens
foredrag om bakken
for 3. klassetrinn
oktober 2009
Ingunn Andersen
Brandsæter, lærer

Fremført på årsmøtet
2010
Ståhei, ståhei.
Vi her på Skui skole, vi er glad i stedet vårt.
For her på Skuisletta har vi det alle kjempeflott.
For rett bak skolen er det jo en bakke som er vår.
Og vi er kjempeglad for at den heldigvis består.
Ståhei, ståhei.
Hoppbakken har vært der den i over 80 år.
Og NM husker noen, det er fælt så fort det går.
For siste hoppet var for 19 år siden snart.
For mange er det et minne som veldig godt bevart.
Ståhei, ståhei.
Så ble det stor ståhei når noen sa den skulle rives.
Protestene var store, for flagget skukke fires.
Mange ville sørge for at hoppbakken fikk bli,
og vi er glad for det for vi har bakke med god gli.
Hihi, hihi. Det er gøy å stå på ski!
Men om sommeren kan vi plukke bær og løpe opp og ned.
Og utsikten på toppen er så flott som bare det,
Og vil du gå opp trappene kan du ta veien ned.
Har du telt opp alle trinnene, vet du da hvor mange det ble?
620
Korrekt, korrekt!
Men det blir skikkelig ståhei hvis du vil løp opp alle sammen,
Mange tar nok veien til Ståvi - for å fiske i fra prammen.
Og går du tur bak bakken finner du sauer, hest og kyr,
Ja, der er det så godt å bo både for mennesker og dyr.
Ståhei, ståhei.
Så la oss håpe bakken vår får stå der lenge nå,
Mange vil nok komme for den er fin å se på.
Så får vi håpe ikke det blir enda mer ståhei,
Og kommer du til Skui, skal jeg gå trappene med deg.
Ståhei, ståhei.
Ja, da blir ståhei!
Ståhei, ståhei.
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Beskrivelser av noen kulturminner fra vandringen 17. oktober
v/ Harald Kolstad
SJÅINN
”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 ble lagt inn ”brusedo” på skolen. Ragnar fikk hjelp av sin
bror byggmester Martin til å bygge hytta. Hytta ble satt opp på tomt bygslet av fetteren Johan Persbråten sr.
Navnet forteller oss at det var et hyggelig sted hvor man gjerne ”så innom”.

Opp natursteinstrappen til Sjåinn

Harald Kolstad forteller

Den raskeste veien opp til Sjåinn går på en smal sti med natursteintrapp opp gjennom ura på nedsiden. Det var
flere i familien til Ragnar vaktmester som hjalp til å bygge denne steintrappa.

Hyttetomta rundt Sjåinn er på ca 30 mål, som ble kjøpt av advokat Enevold Falsen Schrøder (1880-1932), under
en fuktig natt, fra Johan Persbåten sr. som da ikke helt forsto hvilket papir han signerte. Johan var radikal og satt i
kommunestyret for venstre.
Sønnen Enevold Falsen Schrøder jr (1913-2010) var med på invasjonen i Normandie, og var da sønn av en av de
opprinnelige byguttene fra skiklubben Starkad på Risfjellkastet og var med på videreføringen av klubben som
drives av etterkommere av stifterne.
Sangkoret på Skui, studieringen på Samvirkelaget, lærerkollegiet på skolen og andre sosiale grupperinger brukte
Sjåinn som turmål og utferdssted på lystige helgeturer.
Litt høyere opp i Risfjellet bygget Schrøder sr. en laftet hytte til seg selv.
Sønnesønn Schrøder har i noen år leid ut Sjåinn til dansker.
Kilder: Johan L. Persbråten jr. og Erling Persbråten
Oktober 2010 Harald Kolstad
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STARKAD
”Starkad” er en skiklubb som ble startet i 1897 av 13-14 gutter i slutten av tenårene fra Kristianias bedre vestkant
og Bygdøy. I 1903 kjøpte Starkad-guttene den nedlagte husmannsplassen Kastet av bonden på Skui gård. I 1906
stod klubbhytta på Kastet med stabbur ferdig, som Johan Larsen Persbråten bygde for dem.
Starkad-guttene var for en stund ved Grøttum i Sørkedalen.
Så leide de seg inn i et av husene på Persbråten. På jordet
ovenfor hadde de Starkadbakken hvor de hoppet 20-25
meter. I nasjonale konkurranser representerte Starkadguttene Christiania Skiklub. Starkad ble etter hvert en
venne- og selskapsklubb, og de opprinnelige skiklubb
guttene er for lengst døde. Klubbens videreføres av disses
slektninger.
Navnet ”Starkad” kommer fra en helteskikkelse i norrøn
mytologi.

Hvor står ski så sterkt i norsk bevissthet?
På slutten av 1800-tallet var det en nasjonal bevisstgjøring i Norge. Vi ble så nasjonale – selv om vi enda ikke var
noen egen nasjon. Nansen gikk på ski over Grønland i 1883. Vi løp rundt på polene og satte opp norske flagg. Vi
fikk Fleskummalerne som viste oss hvor vakker naturen er og vi øynet at vår svake union med Sverige gikk mot
slutten. I 1905 eksploderte det hele. Vi ble en selvstendig nasjon. Både med egen konge og et rent norsk flagg. Vi
måtte dukke ned i historien for å finne vår nasjonale egenart., med dragestil osv. Akkurat da som under
olympiaden på Lillehammer i 1994, der vi vist oss frem for den store verden med busserull og vømmøl, tusser,
vetter og troll, ikke med Mikke Mus og Donald Duck.
Vi grov opp vikingskip osv. – og vi ble jo så norske.
Vår nasjon er tuftet på de heroiske skiløperne. I perioden rundt 1905 var det de unge vestkantguttene dannet sine
skiklubber med heroiske navn som Heming, Njård, Ull, Skade, osv. Her hadde vi skiklubben Starkad. Inn under
Kolsås kom Kristiania Idræts Forenings KIF hytte (1914), nå tilhørende Røde Kors.
Det var skiløperne som var de store kjendissene på den tid.
Skiklubbene i Asker og Bærum ble startet i 1880-pårene. Noe senere fikk vi i vårt område Viking, som etter
krigen ble til Jutul.
At det første større idrettsanlegg som fredes er et skianlegg, Skuibakken, er ikke noe merkelig. Det illustrerer
skisportens betydning som norsk identitetskaper.

Oktober 2010
Harald Kolstad
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RISFJELLKASTET
Risfjellkastet eller bare Kastet var husmannsplass under Skui gård.
På sletta nedenfor ved Urselva ligger rydningen Kastetløkka.
På tunet har det vært en frittliggende bakerovn. I utkanten av vollen er det tilgrodde slåtteteiger. Det er navneberg
på flabergene ved Kastethytta.

I 1835 bodde den 30 år gamle Hans Clausen der som
husmann uten jord med sin familie. Hans jevnaldrede
kone het Marte Knutsdatter og deres 2 år gamle sønn het
Carl. I husholdningen hadde de også den 10 år gamle
tjenestepiken Maria Akselsdatter! Hans Clausen var i
1851 med i Marcus Thranes arbeiderbevegelsen, som
arbeidet for bedre kår for husmenn og alminnelig
stemmerett.

I 1865 bodde Hans og Marte fremdeles på Kastet. Da
tituleres Hans som "husmann med Jord". De er blitt
60 år gamle. Sønnen Andreas (35 år), dattera Gustava
(20 år) og svigerdattera bor også på Kastet.

Øystein Guderud Milorg samlet mange tilhørere
I 1875 bor Hans Clausens sønn skomakeren Andreas
(35år) med sin 3 år eldre kone Torine Olsdatter og deres
4 barn på Kastet. De hadde da 2 kuer og 2 sauer.
I 1891 bor Andreas Hansen der med sin kone og et
hjemmeværende barn.
Det er altså 3 generasjoner som drev denne
husmannsplassen.

Harald Kolstad forteller
Noen år senere selger Andreas husene på Kastet til en Lars fra Lysaker med sin kone Randine (ev. Torine). Han
fikk ord på seg som høytjuv fra bøndenes uteløer og ble mistenkt for å tjuvslakte sauer. Etter noen år fikk han seg
jobb som stallkar på Pudretfabrikken i Kristiania og flyttet fra Kastet.
I 1902 snek Lars seg gjennom Vestmarka til sine hus på Kastet og tente på i håp om å få forsikringspenger. Men
han var blitt sett, så han fikk straff i stedet for forsikringsutbetaling.
I 1903 solgte bonden på Skui gård plassen (66/52) med den fine utsikten til skiklubben Starkad. I 1905-06 fikk de
tømmermann og bonde Johan Larsen Perbråtan til å bygge klubbhytte med stabbur på Kastet.
Oktober 2010
Harald Kolstad
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BRONSEALDER GRAVRØYSENE PÅ RØVERKULÅSEN
På Røverkulåsen, 330 m.o.h. ligger fem store steinrøyser. Dette er gravrøyser fra bronsealderen. I Norden var
dette perioden fra 1800 - 550 f.Kr. Gravrøysene er av anselig størrelse. De største er opptil 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. Det knytter seg flere sagn til dette stedet. Ved åsen som gravrøysene ligger på er det ikke slike og så mye
store stein. Men i rasområdet Knallru, ca. 500 m mot nordvest, er det passende stein. Blokkene ble antageligvis
trukket på slep av okser til gravområdet.

Harald Kolstad forteller på den største røysen

Olav Harlem, Skiforeningen viser dimensjonene

Gravhaugene ligger med flott utsikt som er typisk plassering.. Det hviler en helt spesiell mystikk over dette lille
utspringet hvor røysene har ligget i tusener av år. Den første av røysene ligger på et fremspring litt nedenfor selve
toppen. Det andre ligger tett ved, oppe på branten av selve kollen. De øverste røysene er de største.
Gravhaugene ligger også nær det viktigste veifaret fra Bærum til Holsfjorden som fulgte Urselven opp mot
Svartvann like innefor Røverkulåsen for så videre over vannskillet.

Hvem som er gravlagt er ikke kjent, men arkeologer har antydet at det kan være høvdinger eller andre aktede og
høytstående personer fra et lokalsamfunn i Bærum for 2500 år siden, som da kunne skue utover hvor de kom fra.
H. O. Christophersen spekulerer i at det kanskje kan være en neskonge fra den gamle grenda nede ved
Stovivannet. Gravplassen kan være en forløper for gravhaugene på Tanum gård.
Kilder: Erling Persbråten
Kjentmannsmerket
Flaggspretten
Oktober 2010
Harald Kolstad, Morten Heldal Haugerud
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VEDTEKTER FOR SKUIBAKKENS VENNER
Vedtatt på stiftelsesmøtet den 14. juni 2007,
revidert årsmøtet 24.mars 2010

§ 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.
§ 3 Medlemskap og kontingent
Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og firmaer som vil fremme foreningens
formål og som betaler en årskontingent fastsatt av årsmøtet. Kontingenten betales forskuddsvis. Medlemmer som
skylder forfalt kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter. Medlem som ikke har betalt på 2 år strykes.
Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
§ 4 Organisasjon
Årsmøtet er det øverste styrende organ for Skuibakkens Venner. Til ledelse av foreningens daglige drift
oppnevner årsmøtet et styre og en revisor. Som bistand til styrets arbeid velger årsmøtet en rådgivende komité og
andre komitéer som er hensiktsmessig for driften. Årsmøtet kan etter behov opprette/nedlegge avdelinger eller
grupper, og avgjøre hvordan disse skal organiseres og ledes. Ad hoc grupper kan også opprettes av styret etter
behov. Ledere av oppnevnte komitéer kan etter behov innkalles til styremøte, og har da tale- og forslagsrett.
Skuibakkens Venner hefter for alle komitéer, avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser, og ingen
medlemmer kan inngå avtaler eller representere Skuibakkens Venner uten styrets godkjenning. Alle sider ved
foreningens ansvar og økonomi tegnes av styrets leder eller nestleder, samt et annet styremedlem.
§ 4a Årsmøtet
Årsmøtet er Skuibakkens Venners øverste organ. Ordinært årsmøte avholdes hvert år fortrinnsvis innen 1. april.
Innkalling. Styret innkaller til årsmøte med 14 dagers varsel. Innkallingen skjer skriftlig, ved post/e-post, til alle
medlemmer.
Saker. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt styret senest innen 1. mars
§ 4b Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes enten når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede
medlemmene krever det. Innkallingen skjer på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers
varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og fatte vedtak i saker som er angitt i innkallingen.
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§ 4c Dagsorden på årsmøtet
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
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. Valgene skal fortrinnsvis skje slik at to eller tre styremedlemmer
er på valg hvert år. Hvis det ikke lykkes å få valgt angitte funksjoner på et årsmøte, kan styret konstituere
seg selv og bestemme hvilke verv som det er aktuelt å besette.
8. Valg av en rådgivende komité. Den rådgivende komité konstituerer seg selv.
9. Valg av revisor.
10. Valg av valgkomité bestående av leder og to medlemmer som velges for tre år.
Møteledelse. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Skuibakkens
Venner.
§ 4d Valg
Valg av styret og den rådgivende komité
Valgkomitéen fremlegger forslag til medlemmer av styret og den rådgivende komité.
Valg av valgkomité
Styret kan fremme forslag til valgkomité.
Alle medlemmer velges for 3 år.
Vedtak og stemmegivning. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter. Ved votering i
saker der det i innkallingen foreligger forslag til vedtak, kan det avgis stemme med skriftlig fullmakt fra
stemmeberettiget.
Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker som er angitt i innkallingen.
Vedtak gjøres med simpelt flertall, unntagen endring av vedtektene som beskrevet i §10.
§ 4e Styret
Skuibakkens Venners styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret har til oppgave å:
1. Holde styremøte når lederen, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
2. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
3. Etter behov og på eget grunnlag oppnevne komitéer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og
utarbeide instruks for disse.
4. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende
instrukser og bestemmelser.
5. Innkalle til årsmøte og forberede alle saker som skal behandles.
6. Representere foreningen utad.
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt minst tre av de øvrige styremedlemmene er til stede. Alle
avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leder/nestleder sin stemme avgjørende.
§ 4f Rådgivende komité.
Årsmøtet velger blant egne medlemmer personer til den rådgivende komité. Den har til oppgave å fungere som en
rådgivende resursgruppe, ide-generator, og koordinerende kontakt utad mv. Det skal legges vekt på at komitéens
sammensetning ivaretar ulik kompetanse bl.a. fra områdene hoppteknisk, anlegg, kulturminne forvaltning, juridisk
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og økonomi. En rådgivende komité uttaler seg om saker som styret ønsker vurdering av. Den rådgivende komité
kan fremme saker for styret og skal uttale seg om vedtektsendringer og andre saker av større økonomisk
betydning for foreningen. Den rådgivende komité kan helt eller delvis innkalles til styremøtene og alle har da taleog forslagsrett.
§ 4g Komitéer
Andre komitéer skal være styrets utøvende organ for vedlikehold, og dugnad, økonomi, historie, arrangement,
ulike tiltak og PR mv. Etter styrets behov tar enhver komité del i styrets drøfting og vurdering av saker innefor
komiteens oppgaver.
§ 5 Sikkerhetskapital
På basis av innsamlede midler opprettes det en ”reservekapitalkonto” som er foreningens
egenkapital/grunnkapital. Kontoens formål er å bidra til og sikre foreningens formål og soliditet.
Kontoens kapital skal prinsipielt stå urørt, men dens avkastning alene kan benyttes enten til formål i tråd med
foreningens formål eller legges til kapitalen. Kontoen styres av styret i forståelse med den rådgivende komité.
Kontoens kapital kan gjøres tilgjengelig for formål i tråd med foreningens formål forutsatt 2/3 flertall i styret og
den rådgivende komité i felleskap. Dersom giver har satt betingelser for disponeringen av midlene, går de foran
denne bestemmelse.
§ 6 Opphør av medlemskap
Utmelding skjer skriftlig med tre måneders varsel før neste kalenderår.
§ 7 Endring av vedtekter
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves 2/3 flertall av de
avgitte stemmene for å foreta en vedtektsendring.
§ 8 Oppløsning
Oppløsning av Skuibakkens Venner kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst
2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte innen tre måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket
gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som en oppløsning av Skuibakkens Venner.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 14.
Ved eventuell oppløsning skal årsmøtet treffe vedtak om disponeringen av foreningens midler og eiendeler til
fordel for tiltak som er i samsvar med foreningens formål.

***

Frodig blomstereng har kommet frem i unnarennet i Skuibakken etter ryddingen.
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Skuibakken - frikjøring i nysne.
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