
INVITASJON TIL 
   

ÅRSMØTE 2010 
 
Onsdag 24. mars KL. 19.00  
Skui Grendehus 
 

- Årsmøte 
 

- Åpent møte  
 

- Skuibakken rapp ”Hoppbakkeståhei”  
3. klassetrinn Skui Skole  

 
- Per Jorsett  

o Ski og hopphistorisk tilbakeblikk fra  
OL 1924 med Harald Økern og co,  
åpningen av Skuibakken 1928 og fremover.  

 
- Filmklipp: 

NRK film 1957 og privat opptak NM 1963 mm smalfilm 
 
NRK opptak NM 1965 – Hvem hoppet etter Wirkola? 

 
 

Interesserte er hjertelig velkommen til en hyggelig kveld. 

Kaffe og kaker vil bli servert. 
 

    
 

 Skuibakkens   
 Venner 
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PROGRAM ÅRSMØTE 2010 
 

Skuibakkens Venner avholder årsmøte onsdag 24. mars kl. 19.00 på Skui Grendehus. 
 

 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, ett - fem styremedlemmer og to - tre varamedlemmer.  

Normal funksjonstid for styremedlemmer er to år. Valgene skal fortrinnsvis skje slik at to eller tre 
styremedlemmer og ett varamedlem 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:  
  
 Fremføring av  

- Skuibakken rapp ”Hoppbakkeståhei”  
3. klassetrinn Skui Skole  

 

-  Per Jorsett  
o Ski og hopphistorisk tilbakeblikk fra  

OL 1924 med Harald Økern og co,  
åpningen av Skuibakken 1928 og fremover.  

 
Filmklipp: 
- NRK film 1957 og  
- Privat opptak NM 1963 mm smalfilm 
 
- 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 

 
SKUIBAKKENS VENNER, PB 61, 1314 Vøyenenga 

 
www.skuibakken.no 

 
Foto om ikke annet er nevnt: Morten Heldal Haugerud 
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3.1 ÅRSBERETNING SKUIBAKKENS VENNER 2009-2010 
 

STYRETS SAMMENSETNING  
2009-2010 

 
 
Etter forrige årsmøtet 6. mai 2009 har det vært følgende 
tillitsvalgte:   
  
 
 

 
Styre og tillitsvalgte 2009-2010 
 
- Styre 
Leder:  Morten Heldal Haugerud 67 13 34 18  / 957 57 236  
Sekretær: Arne Vaaler,  905 78 163 
Kasserer: Per Christian Olander, 67 13 47 18 / 907 80 464 
Styremedlemmer: Bjørn A. Hole  67 13 20 94 / 932 63 690 
 Bjørn Jensen 67 13 20 26 / 942 10 809 / 909 99 770 
  Harald Kolstad 67 12 15 63 / 918 00 422 
  Sidsel Kolberg 67 54 03 59 / 67 57 91 25 
  Knut Woxman  67 13 24 65 / 977 13 999 
  Paul Geir Kaasa 901 60 220 
Varamedlemmer: Eli Brith Rønning 67 54 97 30 / 926 93 161 
  Tore Berger,  417 84 161 
  
- Revisor:  Nils Roger Harboe  
 
- Valgkomite:  Johan Persbråten 
 Atle Korsmo 
 Sofie Kallar 
 
- 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 
 - Eli Brith Rønning  
 - Kåre Smeland 
 - Egil Lyngstad 
 - Sidsel Kolberg 
 - Arnfinn Otterstad 
 
- Vedlikeholdskomité 
 - Bjørn Hole (leder) 
 - Svein Bjonge 
 - Sverre Tverrli 
 - Per Håkon Nervold 
 - Kåre Smeland 
 - Arne Vaaler 
 - Egil Lyngstad 
 - Helge Nordhaug 
 - Widar Tandberg 
 
- Økonomikomité 
 - Per Christian Olander (leder) 
 - Bjarne Berger 
 - Bjørn Jensen 
 - Paul Geir Kaasa 
 
- Historiekomité 

 - Harald Kolstad (leder) 
 - Randi Økern 
 - Alfred Andersen 
 - Sidsel Kolberg  
 - Halvor Persson 
 - Alfred Morgan Olsen (tidl leder) 
 
Dugnadskomité for diverse gjøremål etter forespørsel (Alle komiteer er i tillegg med her etter behov): 
 - Torgeir Anzjøn 
 - Åsmund Berg 
 - Ole Bolstad 
 - Kjell Nakstad 
 - Svein Erik Nilsen 
 - Kåre Hagen 
 - Øystein Holmen 
 - Hans I Kleven 
 - Geir Rune Lislegaard 
 - Svein Otto Solberg 
 - Ole Johannes Didriksen 
 - Arnfinn Otterstad 
 - med flere 
 
Informasjons og PR-komité 

 - Bjørn Jensen  
 - Svein Ola Hope 
 - Viggo Kristiansen 
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 Styrets beretning 2009-2010 
 
Styre- og komitémøter 
Tre styremøter med komitémøter, har vært avholdt. I tillegg har enkelte komiteer hatt egne møter. Tretten 
dugnader, inkl forberedelse til fire større og mindre arrangementer har vært avholdt i bakken i perioden. 24 
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 brukesrettsavtale til grunnen med Bærum 
kommune. 
 
Kulturminneåret 2009 - Fredning av Skuibakken 
 I kulturminneåret 2009 ønsket som kjent Riksantikvaren å frede 12 kulturminner. Akershus fylkeskommune 
foreslo Skuibakken. Forslaget ble valgt av sentrale myndigheter og etter en høringsprosess og positiv innstilling 
fra Bærum kommunestyre ble Skuibakken fredet 24. febr 2009 som det eneste fra Akershus og eneste idretts-
anlegg. Dette gjorde at vi fikk betydelig oppmerksomhet både fra Aftenposten, NRK Østlandssendingen og fra 
Budstikka som begge sendte TV innslag både da forslaget ble kjent og ikke minst fra fredningsseremonien hvor  
det igjen var hopp i bakken. Nå riktignok på sletta med "Bigjump" og twin-tip ski, med saltoer og piruetter. 

Folkefest på sletta under Frednings seremoni 24. februar 2009  Foto Budstikka 
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 Skuibakken har i løpet av et drøyt år vært presentert i 6 TV og 4 radio innslag samt utallige presseoppslag om 
bakken. Bakken har en betydelig interesse. Årets arrangementer har vist at nytt liv kan skapes i bakken. 
Riksantikvaren uttaler da også at: "Formålet med fredningen er å bevare Skuibakken som et idrettshistorisk viktig 
eksempel på utviklingen av en av våre nasjonalidretter, gjennom å sikre bevaringen av et komplett anlegg for slik 
virksomhet. Bakken har stor kildeverdi som representant for hoppsportens anlegg og utvikling frem til V stilen”, 
og videre: "...et vern ikke er til hinder for en stor brukerfleksibilitet. Det tillates midlertidige strukturer og tiltak 
på sletta som ikke vil være synlige i vinterhalvåret."     (Se egen omtale nedenfor) 
http://ra.no/Norsk/Prosjekter/Kulturminnearet_2009/12_fredninger/2_Skuibakken/ 

 
 Skuibakken ligger godt til rette for skiarrangementer også i 
fremtiden. Det bratte og lange unnarennet sammen med sletta 
har et stort potensial for fartsfylte ski og brettarrangementer og 
det er blitt uttrykt interesse fra aktive om å få til snøproduksjon 
i bakken.  IL Jutul har fremmet forslag om snøproduksjon for 
skileiken på Skui, som også er interessant for Skuibakken.   
  

Ukens kulturminne Akershus Fylkeskommune 
Skuibakken var ukens kulturminne i uke 9 2009 med eget 
oppslag på Kulturminneåret 2009s nettside. 
http://kulturminneaaret2009.no/prosjekter/ukens-
kulturminne/uke-9-skuibakken 
 
Presentasjon for skoleklasser Vøyenenga og Skui skole 
Vøyenenga og Skui skole tok kontakt for å benytte Skuibakken 
i deres opplegg i skolenes kulturminne uke. Skuibakkens 
venner fortalte om bakken både i gammel tid og nå samt viste 
bilder og video fra renn. Vøyenenga Skole hadde i 2008 hatt 
omtale av Skuibakken og fredningen i skoleavisen Hot Stuff i 
energi- og miljøuka på Vøyenenga skole: uke 43”Skuibakkens 
redning – Skuibakkens Venner” ”Hot Stuff” nr, 1, 2008  
http://www.voyenengaskole.no/index.php?pageID=161&page=
Skoleavisen+%22Hot+stuff%22 
 
Unnarennet er ryddet og i bruk.  Det blir skispor så snart det 

kommer snø. Bakken med sletta er et unikt tilbud for frikjøring 

på ski og brett. 

 
Den videre organisasjon rundt Skuibakken 
Det har vært arbeidet med å finne en god organisasjonsform for å sikre Skuibakkens fremtid. 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. Konklusjonen var derfor vi ble anbefalt å 
fortsette som en 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. Dette for å sikre vedlikehold og skape nytt liv og naturlige 
aktiviteter i bakken. Dette ble også gjort i samråd med kommunen. 
Styret foreslår derfor å styrke vedtektene 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. Dette fremgår av vedlagte forslag til vedtektsendringer. 
 
Overtagelse av Skuibakken 
2. desember 2009 overtok Skuibakkens Venner eierskapet til Skuibakken fra Bærums Skiklub. SBV har derved 
overtatt rettigheter og forpliktelser knyttet til anlegget, deriblant tiltak i henhold til fredningsbestemmelsene som 
vedlikehold og arrangementer, faste utgifter og forsikring. Det ble samtidig inngått bruksrettavtale med Bærum 
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kommune til grunnen for Skuibakken som angitt i fredningsbestemmelsene. I avtalen inngår at Skuibakkens slette, 
som er en del av en hoppbakke og vesentlig for arrangementer i bakken, også er flerbruksområde hvor bruken 
koordineres ved at brukere utarbeider halvårlige terminlister. I praksis har Skuibakkens Venner og IL Jutul 
halvårlige koordineringsmøter om arrangementer og bruk. (Se egen omtale). Koordineringsmøte for 
vintersesongen 2010 ble avholdt i slutten av desember 2009. 
 

 
Pressemelding/Informasjonsnotat: 
 
 

Avtalen om overtakelsen av Skuibakken underskrevet. 
 
Onsdag 2. desember 2009 overtok Skuibakkens Venner eierskapet til Skuibakken fra Bærums Skiklub og 
inngikk bruksavtale til grunnen med Bærum kommune som er grunneier.  
 
Overrekkelsesseremonien med underskrivning av avtalene foregikk i lokalene til Bærum kommunes Natur og 
idrettsforvaltning. Fra BSK møtte leder Bjørn Einar Kihl og styremedlem Jone Engh, fra Skuibakkens Venner 
(SBV) leder Morten Heldal Haugerud og rådsmedlem Ole Petter Bjerkek og fra Bærum kommune tjenesteleder 
for Natur og Idrettsforvaltningen Svein Finnanger. 
 
SBV fikk ros for det arbeidet som er gjort så langt og BSK uttrykte lettelse over at bakken nå ikke blir revet, men 
kan bli tatt godt vare på som ”den bautastein den er i norsk hopphistorie”, og at den kan benyttes til forskjellige 
arrangementer til glede og nytte for nærmiljøet og Bærums befolkning. 
 
Fra Bærum kommunens side ble det gitt uttrykk for tillit til at SBV vil ta vare på bakken og at dette så langt er 
dokumentert gjennom det arbeid som er utført. Kommunen har tidligere gitt tilsagn om noen midler til driften av 
anlegget. 
 
SBV takket for den tillit som er vist foreningen og som gir oss anledning til å ta vare på en del av norsk idretts 
hopphistorie og formidle den betydning for hoppsportens utvikling som Skuibakken har hatt gjennom nesten 80 
år.  

For å skape en ny epoke 
med nytt liv er det 
avgjørende at 
Skuibakken kan 
benyttes til forskjellige 
arrangementer, gjerne i 
samarbeid med andre, 
til glede og nytte for 
skisport, nærmiljøet og 
befolkningen. Dette er 
viktig for å skape 
aktivitet som er 
interessent og derved 
bevare interessen for 
bakken hos yngre 
generasjoner. 
 
Det var en meget 
positiv, humørfylt og 
god stemning under 
overrekkelsen. 

 
Undertegning av overtagelse av Skuibakken 2.12.09.   

Fra venstre: Morten Heldal Haugerud SBV, Svein Finnanger Bærum kommune, Bjørn Einar Kihl BSK 
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Det har vært god aktivitet i alle komiteer som det også fremgår av oppsummering her, samt av egne 
vedlegg med fyldigere informasjon.  
 
- Arrangementskomiteen.  
Fredningsarrangement 24. febr 2009 
Dette er Skuibakkens Venners største arrangement hittil.  Det var en spennende utfordring å gjennomføre dette i 
samarbeid med Riksantikvaren som ansvarlig arrangør. En viktig del av arrangementet falt på pass da 
frikjøringsveteranen Petter Bolstad og IL Hemings Twin-tip gruppe i samarbeid med Bærums Skiklub arrangerte 
twin-tip oppvisning med hoppsaltoer og piruetter på Big-Jump (jibbing) på sletta. 
Skui Juniorkorps og Skui Brass band sørget for musikalsk åpning med innmarsj og konsert på sletta. Taler og 
offisiell overrekkelse av fredningsdokumentene fra Riksarkivar Nils Marstein til Bærums Ordfører Odd Reinsfelt. 
Jibbeoppvisningen i flomlys, bålplass og salget av pølser og buljong gikk upåklagelig, og skapte god gammel 
Skuibakkestemning blant de flere hundre fremmøtte. (Se egen omtale) 
 

 
Tilskuere i Skuibakken igjen, Fredningsseremonien 24.2.2009   

 
Vi prøver å få til flere arrangementer i bakken og støtter blant annet med Jutul i deres planer om 
snøproduksjonsanlegg på skileiken som også vil kunne dekke unnarennet i Skuibakken. 
 
Månedens kulturminne for november i Bærum 
Bærum kommune hadde i sitt arrangement for kulturminneåret 2009 valgt ut et kulturminne for hver måned. 
Relatert til dette kulturminnet ble også arrangert en vandring. Skuibakken var månedens kulturminne for 
november.  
 
Kulturminnevandring 8. november 2009 
Søndag 8. november ble det arrangert kulturminnevandring fra og til Skuibakken. Vandringen gikk fra 
Skuibakken over Tanumplatået til Stovivannet og rundtur i Hornimarka, Ringsås, Jordbru, Ursdalen karakterisert 
som ”Bærums svar på Maridalen”. Skuibakken ble presentert under vandringen både på sletta og ved tilbakekomst 
over hoppet og ned trappene. Harald Kolstad var turleder for de drøyt 200 deltagerne. 
Arrangementet var i samarbeid med Bærum kommune, Skui vel, Skuibakkens Venner Asker og Bærum 
Historielag og Bærum Natur- og Friluftsråd. 
Bærum kommune v/Liv Frøysaa Moe, sørget for flott forhåndsomtale både i Budstikka torsdag 29. oktober ”På 
tur ved Skuibakken” og i Bæringen torsdag 5 november ”Fredet hoppbakke -  Bli med på vandring”. I tillegg på 
”Hva skjer” i Budstikka. (Se egen omtale) 
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Skuibakken i høstfarger – Bakken var sentrum for kulturminnevandring i november 2009 

 
Bærum kommune holdt takkefest for alle frivillige deltagere i Kulturminnåret 2009s 12 arrangementer. 
Som takk for en solid frivillig innsats takket Bærum kommune ved leder av Sektorutvalg Levekår Torill Hodt 
Heggen, kultursjef Trine Bendixen, og leder Natur og Idrettsforvaltningen Svein Finnager 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. Det ble 
vist fotografiske innslag fra alle 12 kulturvandringene hvor samtlige hadde blitt veldig godt besøkt. Alle 
organisasjonen fikk presentere seg og Liv F. Moe oppsummerte det hele med et reflektert tilbakeblikk på 
kulturminneåret 2009. Hun satte det hele inn i et større perspektiv hvor kulturminneårets fokus på "dagliglivets 
kulturminner" 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 og alle deltagerne, og 
mange ønsket flere kulturminnevandringer. 
  
Morsomt var det at Skuibakkens Venner fikk ekstra oppmerksomhet og ros for ikke å gi seg med å være 
medarrangører i et arrangement, 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 
 

Juletretenning 
 1. søndag i advent 29. november var det, som den nye tradisjonen 
tilsier, juletretenning med hyggelig bistand av Skui Brass bands 
nisseorkester og bakken i fullt flomlys med nye pærer i ovarennet. God 
stemning, juletale med resymé av årets begivenheter.  
 
 

 
Juletreet tent i Skuibakken       
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Vardebrenning nyttårsaften – Avslutning på Kulturminneåret 2009 
Arrangementkomiteen foreslo å ta opp igjen tradisjonen om vardebrenning nyttårsaften. Kultursjef Trine 
Bendixen i Bærum kommune syntes dette var en glimrende avslutning på Kulturminneåret 2009 i Bærum og 
støttet arrangementet samt sørget for forhåndsomtale i Bæringen. Skuibakkens Venner kontaktet Budstikka og 
hang opp plakater. Fakkeltog opp trappene, vardebrenning, Skui brassband spilte fra Kongetribunen og Jenny 
Sørvold på lur fra hoppkanten. Det hele avsluttet med nyttårstale og fyrverkeri fra fartsstillaset. Et populært 
arrangement hos de over 150 fremmøtte som kunne sees over store deler av Vestre Bærum og som frister til 
gjentagelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 Fakkelvandring fra sletta til vardetenning på kulen
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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.  

Det lysner under de store konstruksjonene  Stilanviserhjulet kom frem etter rydding  

 
Tilbakeblikk: Flere strakstiltak ble utført i 2008: Hoppkant restaurert, sikkerhetsmessige utbedringer av 
fartsstillaset som har fått utbedret rekkverk og plattinger. På kongetribunen er gulv og rekkverk i adkomstvei 
reparert. Det største restaureringsprosjektet var fornyelse av søndre måletrapp slik at den også brukes som 
trimtrapp. Denne ble umiddelbart tatt i bruk og var også viktig under fredningsarrangementet året etter. 
I 2009 har fartsstillasets løperbanen fått ny papp og lekter, tilstandsrapport for elektrisk utstyr og anlegg og 
sikkerhetsmessig vedlikehold utført. Videre utbedringer vil bli utført i 2010. Dommerhuset har fått midler til 
maling hvor det avventes maling undersøkelser og fargevalg fra Akershus fylkeskommune. Nordre 
trimme/måletrapp er påbegynt. Det blir søkt om midler til fullføring i 2010. Det er også planer om historiske 
skilt og utbedring av trapper og rekkverk på terreng. Restaureringen skjer i samarbeid med Riksantikvaren. 

 

- 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 et par filmklipp. Her ønskes flere. Det samles også inn historier og 
anekdoter om bakken. Det er et mål å sette sammen en 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 oppbygning nordre trim/måletrapp. Begge trimmetrappene 
er tiltak som kommer allmennheten til gode og Skui vel og Berger og Rykkinn vel støttet derfor tiltakene etter 
søknad. Skui vel har et godt samarbeid med venneforeningen og fokuserer på å få anlegget tilbake i en sikker 
og presentabel stand. . Akershus fylkeskommune har støttet oppgradering av el-anlegget og Norges 
kulturminnefond fartsstillaset En meget viktig og avgjørende støtte er at Bærum kommune har ved 
sektorutvalg levekår, etter innstilling fra kulturvernavdelingen, har vedtatt å bevilge kr 30.000 årlig som 
bidrag til vedlikehold og drift av Skuibakken. Dette er i tillegg til spesielle prosjekter som det da søkes om 
separat. 

 

- PR komiteen. Det vurderes å lages en utvidet informasjonsfolder. Interessen for bakken har medført flere 
hyggelige avisoppslag i Budstikka samt innslag på AB-TV og NRK Østlandssendingen. Bakken var da også 
av de første med TV overføring av hopprenn 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 klipp fra NM 1957. og et 
amøtøroppslag fra 1963. Til sammen er 6 TV innslag det siste to år vist om Skuibakken. Disse og to 
filmopptak er samlet på DVD av Skuibakkens Venner. 
 
Det har vært sendt ut 2 utgaver av ”Medlemsinfo - Skuibakkens Venner”  
Egen webside www.skuibakken.no holdes oppdatert, og vi takker Thomas Berger for en fin innsats med dette. 
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Eksterne publikasjoner om Skuibakken: 
Oversikt over publikasjoner og nettsider hvor styret, etter forespørsel, har hjulpet til med bakgrunnsstoff 2008-
2009 
- Marit Eikemo utgav sin bok ”Samtidsruinar” i 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 en ?? to ?? av turene i boken  
 
- ”Skuibakken: Ukens kulturminne” – Kulturminneåret 2009: Uke 9 
 http://kulturminneaaret2009.no/prosjekter/ukens-kulturminne/uke-9-skuibakken 
 
- ”Hjerte for Skuibakken” Morten Heldal Haugerud månedens bankende hjerte” Budstikka 3. mars 2009 
   Entusiasmen og arbeidet fra alle i Skuibakkens Venner gjorde denne oppmerksomheten mulig. 
 
- ”Ny sats for kulturminner. 2009 er kulturminneåret. Hva med idrettens kulturminner?” Snø & Ski 3-09 
- ”Snekker’n fra Skui – Egil Lyngstad holder Skuibakken vedlike” Budstikka 28. oktober 2009 
- ”Kulturminneåret 2009 i Bærum kommune” – Programhefte. Skuibakken månedens kulturminne november 
- ”Fredet hoppbakke – Bli med på vandring” torsdag 5. 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 – 7. november 2009  
- ”Kulturvandring fra Skuibakken” – Budstikka okt. 2009 ??? 
-  
- ”Vardebrenning nyttår” – Bæringen desember 2009 
- ”Fyrte opp på kulen”  Vardebrenning i Skuibakken nyttårsaften.  Budstikka 01.01.09 

 http://www.budstikka.no/sec_nyheter/article279045.ece#cmtform  



Skuibakkens Venners årsmøte 2010  13 

 
Fartsstillaset er imponerende og setter tankene i sving. Det er nå hugget og ryddet rundt fartsstillaset 
 
Det er veldig morsomt å registrere den glød og positive interesse som har kommet frem etter initiativet ble tatt.  
Det er helt klart at Skuibakken er et kulturhistorisk monument og landmerke kjent både nasjonalt og 
internasjonalt, hvor mange har dype røtter og 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 er da også unik med sin størrelse, profil og har status som ”stor bakke”. Med et K-punkt på 110 m er den 
også i dag en bakke av betydelig størrelse. 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 
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Utfyllende beretninger fra enkelte komiteer: 
 

 
 

 
ÅRSBERETNING FRA 
Arrangementkomiteen 

 
FOR 2008-2009 

Komiteen har hatt følgende sammensetning:  
Ordstyrer : Knut Woxman 
Pennefører : Arne Waaler 
Ideskapere : Eli Britt Rønning 
 Tore Berger 
 Kåre Smeland 
 Sidsel Kolberg 
 
GENERELT 
Arrangementskomiteen har hatt 3 komité / arrange -
mentsforberedelsesmøter. Det har i år vært flere 
arrangementer i bakken. Det er interessent og 
morsomt at noen av de største har dukket opp ved 
innspill utenfra.  Vardebygger Knut Woxmann Foto: Karl Braanaas Budstikka 

 

 

FREDNINGSARRANGEMENT 24. febr 2009 
Skuibakkens Venners største arrangement hittil, ble utført på oppdrag fra, og i et utmerket samarbeid med 
Riksantikvaren. Twin-tip og jibbe gruppen til IL Heming med Petter Bolstad, Stevje Sandli og co i spissen og 
med deltagelse fra Bærums Skiklub, sørget de for at dette arrangementet, høyst sannsynlig blir det mest 
spektakulære av de 12 fredningsarrangementene som Riksantikvaren gjennomfører i Kulturminneåret 2009. Flere 
hundre hadde møtt frem og med musikk, taler av Riksantikvar og Ordfører, salg av Skuibakkekost, pølser og 
buljong, ble det god gammel Skuibakkenstemning. På den fine vinterkvelden var det mange som samlet seg på 
sletta rundt big-jumpen og ved bålplassen.  
En stor takk også til alle hjelpere fra Bærum kommune, IL Jutul, våre to musikkorps Skui Juniorkorps og Skui 
Brassband, Røde kors og ikke minst de mange frivillige som sørget for at dette gikk smertefritt.  

 

Skui Juniorkorps og Skui 

Brassband holder konsert 

etter innmarsj på sletta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 

 Ina Lillegård Marchesan  

/ Budstikka 
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Jibbing i Skuibakken ved fredningsseremonien 24. febr. 2009. 

 

Se innlegg fra fredningsfesten  
i Budstikka: 
http://www.bdstikka.no/sec_nyheter/article229479.ece 
http://www.tvbudstikka.no/index.php?v=1894  
 
NRK Østlandssendingen 
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/467369  
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/467387   

 
Riksantikvaren: 
http://ra.no/Norsk/Prosjekter/Kulturminnearet_2009/12_fredninger/

2_Skuibakken/ 
 

Riksantikvar Nils Marstein og Mikkel A. Berg, 

Heming, i samtale med ordfører Odd Reinsfelt 
Fanfare: 

Riksantikvar Nils Marstein overrekker Ordfører Odd Reinsfelt fredningsdokumentene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Big-Jump oppvisning 

 
 

 
Jibbe kunst  

på twin-tip ski 
 
 

 

Fyrverkeri i Skuibakken 
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Budstikkaglimt fra fredningsarrangementet 24. februar 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Jibbere i Skuibakken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fire av Gamlekara som var hoppere i Skuibakken på 1950-60 tallet: 

Rolf Bergland, BSK,- Hans Ludvik Dehli, Stabæk IF, - Arne Larsen Heggedal IL og - Odd A. Breivik, BSK. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bålvarme på sletta Ordføreren, Riksantikvaren og leder SBV 

 Alle foto: Ina Lillegård Marchesan / Budstikka 
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KULTURMINNEVANDRING 8. november 
Søndag 8. november ble det arrangert kulturminnevandring fra og til Skuibakken. På sletta ble det orientering ved 
kultursjef Trine Bendixen, Morten Heldal Haugerud fortalte om hva skjer med Skuibakken og Jon Aage Hveem 
redegjorde for det nyetablerte Bærum Natur- og Friluftsråd. Vandringen med drøyt 200 deltagerne ble kyndig og 
interessent ledet av Harald Kolstad og gikk fra Skuibakken opp Langkroken over Tanumplatået langs Jaren 
gjennom gårdene Sand, Skui og Kveise. Opp Kveisegata til Stovivannet langs vestsiden forbi restene av 
husmannsplassen Bakken, videre til tuftene av husmannsplassene Nedre og Øvre Libakk. Her ble jordene også 
brukt som hoppbakker ”Libakka”og Stovivannet var slette. Derfra opp på Ringsås med rast og grilling i 
gapahuken til Knut Bolstad. Ned til Jordbru med rydningsrøyser og fosil åkermark. Over Kuåsen ned Hansebakke 
med fredet hulvei ned i Ursdalen forbi Persbråten med hester, sauer og kuer. Ursdalen har et eget lys og stillhet. 
En bortgjemt fantastisk fredelig dal så nær byen er karakterisert som ”Bærums svar på Maridalen” og ”Slik 
Bærum var før nedbygging”. Ved samling under hoppet på Skuibakken ble hendelser fra hoppgigantens 80 årige 
historie beskrevet. 
Arrangementet ble utført som et samarbeid mellom Bærum kommune, Skui vel, Skuibakkens venner, Asker og 
Bærum Historielag og Bærum Natur- og Friluftsråd. 
Bærum kommune v/Liv Frøysaa Moe, sørget for flott forhåndsomtale både i Budstikka ”På tur ved Skuibakken” 
og i Bæringen ”Fredet hoppbakke - Bli med på vandring”. I tillegg til under ”Hva skjer” i Budstikka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samling og orientering på sletta før avgang 

 
 

 

Samling ved hoppet på tilbaketuren:  

Hva skjedde og hva skjer med Skuibakken? Restaureringen pågår for fullt! 
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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. Nå 
plassert i permanent fot på kulen. Skuibakken i flomlys viste seg frem med nye pærer i ovarennet. 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. Riktignok uten sne, men appellen virket og den kom dagen etter og ligger enda! 
 

Vardebrenning nyttårsaften  
Avslutning på Kulturminneåret 2009 – Ny area for Skuibakken 

Arrangementkomiteen foreslo å ta opp igjen tradisjonen om 
vardebrenning nyttårsaften. Tidligere år og i forbindelse med 
tusenårsskiftet hadde den vørt holdt på Hansebakktoppen. 
Kultursjef Trine Bendixen i Bærum kommune syntes dette 
var en glimrende avslutning på Kulturminneåret 2009 i 
Bærum og støttet arrangementet, samt sørget for 
forhåndsomtale i Bæringen. Skuibakkens Venner kontaktet 
Budstikka og hang opp plakater. 
 
De over 150 fremmøtte fikk en stemningsfull opplevelse og 
fin innledning på nyttårsfeiringen i det klare fine vinterværet. 
 

Begge foto: Karl Braanaas / Budstikka 
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Fakkeltoget fra sletta opp unnarennet tok seg flott ut og varden lyste opp på kulen til julemusikk og nye og gamle 
slåtter og marsjer fra Skui brassbands nisseorkester. 

    Tre foto: Karl Braanaas / Budstikka 
 
 
Jenny Sørvold på lur skapte en trollsk opplevelse fra 
hoppkanten med fartsstillaset dekorert med fakler 
reisende bak seg. Leder av Skuibakkens Venner holdt 
nyttårstale, da ordfører Reinsfelt som var invitert, 
dessverre var forhindret.  
. 
  
 

 

 

 Tre foto: Morten Heldal Haugerud 
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Foto: Morten Heldal Haugerud 

 
Et morsomt innslag var de to flotte dølahestene Ramsås Frøkna og Skrimsrose, med tradisjonsrike sleder fra 
Persbråten, Morstad og Dokken som kom kjørende forbi etter at tretrinnsfyrverkeriet fra fartstillaset i regi av 
Arnfinn Otterstad, var avsluttet.  
 

Foto: Karl Braanaas / Budstikka 

 
Vardebrenningen og avslutningen med tretrinns fyrverkeri ble spektakulær og kunne sees over hele vestre Bærum. 
 
Knut Woxman, leder arrangementskomiteen 20.02.10  
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Skuibakkens VennerVardebrenning Skuibakken 31.12.2009 kl 16.00 Morten Heldal Haugerud 

 

 

 
 
NYTTÅRSTALE SKUIBAKKEN: 
Velkommen til denne markeringen som er  
et samarbeid mellom Skuibakkens Venner og Bærum kommune.  
Det markerer en ny tid for Skuibakken og avslutningen på Kulturminneåret 2009. 
 
Kulturminneåret 2009 ble et viktig år i Skuibakkens 81-årige historie. 
Kulturminneåret fokuserte på ”dagliglivets kulturminner”, store som små.  
Som den nye Riksantikvaren Jørn Holme, sa ved fredningen av Folketeaterbygningen: ”Smak på ordet 
KulturMINNER”.  Kulturminnene innehar minner som betyr noe for mange, det inneholder røtter og det gir 
tilhørighet.  
Det er noe som de før oss har skapt som påvirker oss og har betydning for oss, derved har det betydning som 
ballast for fremtiden.  
 
12 kulturminner fra dagliglivet har blitt fredet av Riksantikvaren i 2009.  
Det er morsomt å legge merke til at det møtte frem 150 da Vigelandsparken ble fredet, mens det kom 300 da 
Skuibakken ble fredet. 
Skuibakken er Norges første fredede idrettsanlegg og det eneste i Bærum i Kulturminneåret 2009. Av Norges 430 
kommuner er Bærum derved en av de 11 kommunene anerkjent med fredning.  
Skuibakken symboliserer noe vesentlig i den norske folkesjelen, norsk nasjonal bevissthet, ski og skisport, ikke 
minst hopp som ”alle” drev med. 
 
Skuibakkens Venner har nå overtatt som eiere av Skuibakken fra Bærums Skiklub.   
Det er vårt ønske å bygge videre på de røtter, tilhørighet og begeistring som Skuibakken har skapt både ved sin 
størrelse og de mange nasjonale og internasjonale hopprenn. Vi skal få Bakken i god teknisk stand for små og 
store arrangementer. 
Dette markerer en ny tid for Skuibakken et sted hvor det fortsatt vil skje ting som setter Skui på kartet. 
 
Varde-brenning eller ”vete” eller ”baune” er et lys-varslingssystem eldre enn jernalderen. Det ble brukt over hele 
Europa. I Norge er det spesielt to perioder som er kjent for vardebygging og vardetjeneste med vakthold.  
Den første er fra Håkon den godes tid frem til begynnelsen av 1300-tallet,  
mens den andre er fra Christian IVs tid til frem til 1814. 
Det første norske varde/vetesystemet strakte seg fra Båhuslen til Varangerfjorden. Med avgreninger inn i fjordene, 
derav Vettakollen - og nå også Skuibakken. 
 
Det varslet krig og ufred – om mobilisering. I dag er varder en veiviser for å lede på riktig vei og kaller heller til 
samhold og fest.   
La det også stå som symbol på det samhold og den dugnadsånd som har brakt og som bringer Skuibakken 
over i en ny area.  
 
Vi takker Skui Brassband Nisseorkester for flott konsert og vil nå få introdusere Jenny Sørvold, Sandvika 
Videregående skole, som vil spile lur fra hoppkanten.  
Etterpå blir det tretrinns fyrverkeri fra fartsstillaset. 
 
Vi ønsker at dette blir starten på en god nyttårsfest for dere alle og en fin avslutning på det gamle året. 
 
GODT NYTT ÅR til DERE ALLE  
 
Morten Heldal Haugerud
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ÅRSBERETNING FRA 

VEDLIKEHOLDSKOMITEEN  
FOR 2008-2009 

 

Bjørn Hole (leder);  Svein Bjonge, Per Håkon Nervold, Egil Lyngstad, Helge Nordhaug,    
Sverre Tverrli, Widar Tandberg 
 

Skuibakken. Statusrapport fra vedlikeholdskomiteen  
 
2009 har vært travelt for vedlikeholdskomiteen 
med diverse byggeoppgaver: På deler av anlegget 
har det vært nødvendig med riving av eksisterende 
elementer og bygging av nye. 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 ivaretaes. Det rapporteres til Akershus 
Fylkeskommune hva som er gjort og hva som 
planlegges. Dersom Akershus fylkeskommune har 
kommentarer finner man en løsning i felleskat. Det 
er en god kommunikasjon og konstruktiv 
kommunikasjon.  
 
Fylkeskommunen har gitt positive kommentarer til 
hva vi har fått gjort og fått til. 
 Ref vedlagte faksimile av brev. 
 Ny papp, lekter og sløyfer i fartsstillaset og nye preppetrapper i overgangen mot hoppet. 

 

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. 
Også bæring av 
trematerialer til toppen av 
stillaset og trapp i 
unnarennet har vært utført 
på dugnad.  
Her er det laget en oversikt 
over utførte og fremtidige 
arbeider: 

Oppretting av søyle for feste av styrewire for prepareringstrommel.. 
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Følgende oppgaver er gjennomført i 2009: 
- Fartsstillas. Revet gammel papp, sløyfer og lekter. Ny papp, sløyfer og lekter montert. Areal ca 200 m2. 
- 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. 
- Nye prepareringstrapper i terrenget på begge sider av ovarenn mellom hopp og stillas.  
- Gamle dårlige (råtne) trapper revet. 
- Ny platting ved inngang til kongetribune. 
- Ny trapp og platting ved dommertårn. 
- Måletrapp, nordside av unnarenn påbegynt. Ca 90 trinn 

fullført.  
- Elektriske anlegg. Tilstandsrapport utarbeidet av el. 

firma. Noe vedlikehold utført. 
Lyspærer er skiftet i ovarenn og nye til erstatning for 
de som er gått er anskaffet for unnarenn. 

- Bolter for feste av preppevinsj i unnarennet og 
stålsøyle for styrewire er rettet. 

 
Egil Lyngstad- snekkeren i Skuibakken.  Nordre trimme og måletrapp under arbeid. 

Foto: Knut Bjerke / Budstikka 

 

For alle utskiftninger og vedlikehold er det lagt vekt på samme utseende og materialdimensjoner som før. 
 
Nye oppgaver 2010 og fremover: 
- Videre arbeid med nordre trim- måletrapp. Gjenstår ca 150 trinn med nye vanger. Rekkverk er ødelagt og må 

bygges på nytt. Foreløpig mangler finansiering til å fullføre arbeid med måletrapp. 
- Vant monteres på trapper i unnarenn. Dette er viktig sikkerhetstiltak. 
- Trapp opp til hoppet og ”trenertribunen” restaureres. 
- Maling av dommertårn. Valg av fargesetting. Det har vært kontakt med Akershus fylkeskommune som foretar 

analyse av tidligere fargebruk. Antatt oppstart av malingsarbeide til våren. Tilbakemelding fra Akershus 
fylkeskommune avventes når analysen er foretatt. 

- Tak med beslag, dommertårn, er i dårlig stand. Trenger utskifting7vedlikehold. 
- Knuste vinduer planlegges erstattet med nye. Finne metode for å forhindre knusing. Yttervindu i uknuslig 

plast eller erstatte dagens midlertidige beskyttelsesplater med hengslede lemmer. 
- Sperreplate av finerplate nederst i fartsstillaset. Platen er ikke del av det opprinnelige og er montert for å 

hindre ukontrollert 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.  

- Dommertårn opprydding. Mye skrot har samlet seg opp gjennom årene blant annet av leietager.  Det er også 
noe teknisk utstyr og gjenstander som bør bevares bevart. Etter at Skuibakkens Venner nå har tatt over som 
eier av bakken vil en dugnad bli arrangert for å rydde bygningen. Fremtidig bruk blir også diskutert. Et lite 
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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. 

- Belysning. Lyssetting av bakken med mindre lyskilder langs unnarenn og fartsstillas for å forsterke bakkens 
profil visuelt bør vurderes. 

- Skilt. Historiske skilt som viser Skuibakkens utvikling frem til fredning. Planlagt montert ved foten av bakken 
og ved hoppkanten. Skiltene kombineres med informasjonstavler om Skuibakken. 

- Fjerning av store trær ved kongetribune og rydding nedenfor dommerhus med mer.  
 
Det er gjort økonomiske kalkyler av de ulike arbeidene. Tilskudd fra Bærum kommune og Akershus 
Fylkeskommune 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. 
Resterende arbeider vil måtte dekkes av ulike tilskudds ordninger, private sponsorer oa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEL MØTT TIL NYE DUGNADER I 2010  Leder vedlikeholdskomiteen Bjørn A Hole 11.02.10 
* * * 

Vi takker H. C. Thauglands Trælastforetning AS for støtten 
 
 Vitaminveien 5, 0485 Oslo 
 Tel   23393600 / 08 
 Fax  23393616 
 Mob 90754625  
 
 
 
 
 

         Stedet du kjøper trelast! 
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Faksimile av deler av brev av 12.01.2010 fra Akershus Fylkeskommune, med hyggelig anerkjennelse: 

 
  
 - - (Sitat slutt)- - - - - - - - - 
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ÅRSBERETNING FRA 
HISTORIEKOMITEEN 

FOR 2009-2010 
 

 
 Harald Kolstad (leder) 
 Alfred Andersen  
 Randi Økern 
 Sidsel Kolberg  
  Alfred Morgan Olsen (avtroppende leder) 
 
Skuibakkens Venners Historiekomité har ikke hatt 
separatmøter i 2009, men deltatt i alle fellesmøter i 
Venneforeningen og etter evne bidratt til konstruktivt arbeide 
med å etablere eierskap for bakken, organisasjonsstruktur og 
avtaler om bruk osv. Dette arbeidet har tatt noen tid og er en 
av årsakene til at Historiekomiteen ikke har hatt spesielt høyt 
aktivitetsnivå i 2009. 
 
Konkrete saker: 
Historiekomiteen ved Morgan Olsen og Sidsel Kolberg har utarbeidet en tabell med dokumenterte opplysninger 
for renn i Skuibakken fra år til år 1928-1996. 
 
Det er også 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 en informasjonstavle. 
 
Fredningen av Skuibakken. To av komiteens medlemmer, Alfred Andersen og Morgan Olsen skrev egne uttalelser 
som ble lagt ved Venneforeningens høringsuttalelse som ble sendt til Riksantikvaren. 
 
Andre oppgaver som historiekomiteen delvis har begynt å arbeide med: 

• Liste over vinnere 
• Resultatlister 
• Bakkerekorder 
• Film, Filmavisen, NRK, amatørsnutter og fota 
• Program, plakater og premiene 
• Fredningen 
• Logoen til venneforeningen 
• Daniel 
• Kongens tilstedeværelse mv. 

 
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.. 
 
Harald Kolstad 
Alfred Andersen 
 
11. februar 2010 
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ÅRSBERETNING FRA 
ØKONOMI-KOMITEEN 

 
FOR 2009 

 
 
Komiteen har hatt følgende sammensetning: 
 
 Per Chr. Olander (leder)  
 Bjarne Berger 
 Bjørn Jensen 
 Paul Geir Kaasa 
 
Årsberetningen 2009-Økonomi 
 
Skuibakkens Venner (SBV) hadde ved utgangen av 2009 ca. 100 betalende medlemmer. Det er totalt innbetalt kr  
19 600 medlemskontingent for 2009 og kr. 1 600 i forskuddsbetaling for 2010. Innbetalingene er bokført som 
inntekt for 2009. 
 
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 127 050,55.  I dette overskuddet ligger det en innbetaling fra Bærum 
Kommune til maling og vedlikeholde av dommertårnet, totalt kr 75 000 som ikke er disponert, men som vil bli 
benyttet i 2010. SBV egne midler er kr 52 050,55 
Resultatet fremkommer gjennom innbetalt medlemskontingent, dugnadsarbeid, støtte fra Skui Vel og Berger og 
Rykkinn Vel, privat støtte fra Svein Erik Nielsen og fra arrangementer.  
Det er viktig at SBV har en tilfredsstillende egenkapital. De økonomiske tilskudd vi mottar for 2009 fra Norges 
Kulturminnefond (tilsagn stillasprosjekt 150 000), Akershus Fylkeskommune (El-anlegget 73 000 ) og Bærum 
Kommune, Nordre trimme- måletrapp 75 000) ubetales etterskuddsvis etter delregnskaper. Dette har til tider vært 
et problem når fakturaer forfaller pr. 30 dager. 
Når det gjelder de økonomiske støttemidler SBV mottar vises til årsregnskapet. 
Styret har besluttet å opprette en reservekonto som kun skal benyttes i helt spesielle tilfelle. Reservekontoen skal 
forvaltes i henhold til vedtektene. Reservekontoen skal bygges opp gjennom gaver, sponsorer eller spesielle 
aktiviteter for å sikre det fremtidig økonomiske underlag for SBV aktiviteter. 
 
Det er søkt om økonomisk støtte fra Bærum Kommune og Akershus Fylke for å fortsette vedlikehold og 
reparasjonsarbeidet i 2009. Dette vil bli gjort i samarbeid med Akershus Fylkeskommune som repr. for 
Riksantikvaren. 
 
Per Chr. Olander leder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lysgjengen på arbeid –  og det ble lys! 
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Punkt 3.2  
Regnskap og revisors beretning. 
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Punkt 4.  Forslag til ”Arbeidsprogram for 2009-2010” 
Fra det gamle arbeidsprogrammet, punkt 1 ”Etablere hensiktsmessig organisasjonsform” og punkt 2 ”Sørge for 
vedlikehold inntil bakken er overtatt” er nå oppfylt: 
 
Fram til neste årsmøte i 2010 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: 2010: 
Det ikke er laget noe budsjett for 2010 fordi vi ikke vet hvilke midler vi har til disposisjon da søknader er under 
behandling og svar derved ikke mottatt. 

 
Fastsettelse av kontingent for 2010 
Styret foreslår at kontingenten holdes på dagen nivå kr 200,- 

 
 
 
Punkt 6. Forslag til vedtektsendringer. 
Som beskrevet under årsberetningen fremmes forslag til justeringer av vedtektene. 
 
Den videre organisasjon rundt Skuibakken 
Det har vært arbeidet med å finne en god organisasjonsform for å sikre Skuibakkens fremtid. 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 samt juridisk ekspertise på den nye stiftelsesloven. Lovens krav 
medfører at det er blitt mer kostbart og byråkratisk å drive en stiftelse. Konklusjonen var derfor vi ble anbefalt å 
fortsette som en 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 
samt interessenter innen lokalmiljø, kulturhistorie og idrett. Dette for å sikre et kontinuerlig vedlikehold og skape 
nytt liv og naturlige aktiviteter i bakken. Dette ble også gjort i samråd med kommunen. 
 
Styret foreslår derfor å styrke vedtektene ved å tydeliggjøre formålsparagrafen, tydeliggjøre rådets funksjon, samt 
oppretter en reservekapitalskonto basert på innsamlede midler for å øke foreningens egenkapital og soliditet.  
Dette fremgår av forslag til vedtektsendringer - sendt ut som eget dokument.  
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TORBJØRN YGGESETH  
døde natt til 10.jan 2010 - Skuibakkens Venner kondolerer 

 
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 OL-
mesteren fra 1964, Toralf Engan, var i tilløpet, kom det: 

"Selv for Engan er det ikke moro å hoppe etter Wirkola". 
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Skui Skoles ”Skuibakken Rapp” 
 

Presentert for Skuibakkens Venners ved deres foredrag om bakken for 3. klassetrinn oktober 2009. 

 

 

Hoppbakke ståhei ! 
 

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. 
 
 
Skui okt. -09  

Ingunn Andersen Brandsæter, lærer 
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DANIEL 
Daniel Grøstad (1921 - 1982) var fra Grua.  

Vi husker ham fra Skuirennene med citar og kroppen full av merker, kjørende på hoppski nede i 
overgangen til sletta med startnummer 52 på brystet mens han blåste på fløyte.  

Daniels far var predikant i adventist-
menigheten. Han var fra Lierskogen og moren 
fra Hurdal.  Det var en musikalsk familie. 
Familien bodde like ved jernbanen på Grua. 
Den 17. april 1940 ble faren skutt av tyskerne 
foran øynene på de 5 barna, huset ble brent og 
barna jagd vekk. Han var feilaktig mistenkt for 
å være blant snikskyttere som hadde drept 
noen tyskere. Alle vil forstå at slikt kan sette 
spor i et liten gutt. Daniel fikk et psykisk sjokk 
som han aldri kom seg over. Daniel ble boende 
hos sin mor. Han var litt av en skøyer. Da 
moren døde tapte Daniel seg fort, og tilbrakte 
sine siste år som pleiepasient hos Johan Læker. 
Hopperne Asbjørn Osnes og Lars Grini bar 
Daniel til graven. 

Daniel var tilstede ved alle større hopprenn i 
mange år. Han var en slags maskot for 
hopperne. En gang syklet han fra Grua til 
Jevnaker for å gi hopperen Asbjørn Osnes 2 
eggeglass i presang. Asbjørn hadde glemt å 
levere startnummeret sitt fra 
verdensmesterskapet i Cortina. Daniel fikk det 
og brukte det mye. Etter et renn i Bavallen på 
Voss hadde ikke Daniel penger til å komme 
seg hjem. Da samlet hopperne sammen penger 
til togbillett til ham. 

Daniel og Marit Økern i Skuibakken 1973 Foto: Randi Økern 

 
Kilder:  Fru Solveig Osnes fra Hadeland, intervju 
 Vigdis Linnerud, f. 1945, Daniels niese, intervju, 95 06 27 41 
 Sem Grøstad, f. 1931, Daniels bror, intervju, 22 16 05 79 
 
13. feb. 2010 Harald Kolstad 

****** 
 

1955 Kari Diesens revyvise om avmagring – avfetning – slanking tips: 
 

Superråde:  
Ta skiene på nakken og ta en tur i Skuibakken.  

Ja du kjenner den 

Bli der med på et renn. 

Skal si at kiloene skremmes av når du entrer opp stillasen 

Når du detter ned på kulen 

og aker ned på stumpen  

så får du ikke mer bry med den  

 
 Kilde: NRK1: Nostalgia Søndag 15.nov 2009 kl 13.10 
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Hilsen til Otto ”Otta” Berger med kavalkade over hoppere fra 50 tallet med deres karakteristiske stil    

Utlånt av Tore Berger 
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Er DU medlem av Skuibakkens Venner? 
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VEDTEKTER FOR SKUIBAKKENS VENNER 
Vedtatt på stiftelsesmøtet den 14. juni 2007 

 
§ 1 Navn og formål 
Skuibakkens Venner er en frittstående, uavhengig støtteforening basert på frivillig medlemskap. Foreningen skal 
sikre at Skuibakken blir bevart som et levende kulturminne og landemerke til glede for lokalbefolkningen og 
besøkende i dag og for framtidige generasjoner. 
 
§ 2 Arbeidsoppgaver 
Skuibakkens Venner skal arbeide for å bevare bakken i en forfatning som gjør det mulig å avholde hopprenn.  
 
I samarbeid med interesserte instanser skal Skuibakkens Venner legge forholdene til rette for at Skuibakken skal 
kunne bli brukt til ulike typer av arrangementer.  
 
§ 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 kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. 
Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 
 
§ 4 Organisasjon 
Skuibakkens Venner ledes av et styre som velges på årsmøtet.  
Skuibakkens venner har et Råd.  Rådet fungerer som en rådgivende resursgruppe, ide-generator, korrektiv, 
kontakt utad mv. Rådet kan bestå av inntil 5 personer 
 
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. 
 
Skuibakkens Venner hefter for avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser, og avdelinger/grupper kan ikke 
inngå avtaler eller representere Skuibakkens Venner utad uten styrets godkjenning. 
 
§ 5 Årsmøtet 
Årsmøtet er Skuibakkens Venners øverste organ. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utløpet av april. 
 
Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet 
styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om 
minimumsdeltakelse. 
 
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 
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Dagsorden på årsmøtet. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 
• Valg av ordstyrer og referent. 
• Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
• Styrets årsberetning, regnskap og revisors beretning. 
• Styrets forslag til arbeidsprogram 
• Saker som er angitt i innkallingen. 
• Budsjett og kontingent. 
• Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett - fem styremedlemmer og to - tre varamedlemmer. Normal 

funksjonstid for styremedlemmer er to år. Valgene skal fortrinnsvis skje slik at to eller tre styremedlemmer 
og ett varamedlem 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. 

 
Møteledelse. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Skuibakkens 
Venner. 
 
Valg av styre 

Valgkomiteen fremlegger forslag til medlemmer av styret med varamenn.  
 
Valg av valgkomité 

Styret kan fremme forslag til valg komité.   
Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år, første året velges et medlem for et 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 ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uke før 
årsmøtet.  Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. 
 
§ 6 Ekstraordinære årsmøter 
Ekstraordinære årsmøter holdes 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 gjøre vedtak i saker som er kunngjort i innkallingen. 
 
§ 7 Styret 

Skuibakkens Venners styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret skal: 

• Holde styremøte når lederen forlanger det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 
Varamedlemmer innkalles til styremøtene. 

• Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

• Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for 
disse. 

• Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende 
instrukser og bestemmelser. 

• Innkalle til årsmøte og forberede alle saker som skal behandles. 

• Representere foreningen utad. 
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Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt minst to av de øvrige styremedlemmer eller 
varamedlemmer er tilstede. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leder/nestleder sin 
stemme avgjørende. 

 
§ 8 Opphør av medlemskap 
Utmelding skjer skriftlig med tre måneders varsel før neste kalenderår. 
 
§ 9 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.  
 
§ 10 Oppløsning 
Oppløsning av Skuibakkens Venner kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 
2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas 
med 2/3 flertall. 
 
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som 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. 
 

* * * 
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Skuibakken inspirer lokale kunstnere 
 

 
 

Skuibakken med Skileiken IL Jutul – Arena for mye moro og glede     Jon Aage Hveem 5.3.2010 
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Skuibakken, NM stor bakke, 8. april 1963. Første renn etter tredje ombygning. Foto: K. Harstad 



Skuibakkens Venners årsmøte 2010  40 

 
 

Skuibakken oktober 2009  Foto: Morten Heldal Haugerud 


