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Flagget er på plass på toppen av Skuibakken igjen! 
I flott vårvær under dugnaden 6. mai ble det igjen tredd inn flaggsnor og 
heist vimpel! Det skaper liv i bakken. 

For den værinteresserte er det også morsomt å se 
at vinden på toppen ofte har en annen retning 
enn nede på Skuisletta. 
Med flagget til topps passer det også godt at 
”Flaggspretten” har lagt post nr 90 ”På kolle” 
ved ovarennet. Her finner du også en kort 
historisk beskrivelse av Skuibakken. Posten er 
en vårpost som henger ute i mai. Gå og finn den 
og for alle turgåere som vil bli bedre kjent i 
nærområdet og Vestmarka: Bli med på 
”Flaggspretten”. Du får kjøpt kart og 
registreringsskort i bl.a. sportsforretninger. 

 

Det skjer ting i Skuibakken. 
Med god støtte fra Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og 
Norges Kulturminnefond er restaureringensaktiviteten stor. Alle foto: Morten Heldal Haugerud 
 
Ny trapp fra veien til hoppet og ny håndløper langs stien opp til 
ovarennet. 

Denne trappen er en del av stisystemet 
rundt bakken og blir flittig brukt. 
 
Byggingen av nordre trimtrapp 
fortsetter. Det er nå lagd trinn helt opp 
og det skal opp rekkverk. Trappen har 
ca. 250 trinn, alle i treverk med samme 
avstand og er fin å løpe i. Trappen vil få 
rekkverk. Det vil da bli tre trapper å 
velge mellom og det er gode muligheter 
for å legge inn en variert trimrunde – en 
trapp opp og en annen ned - . 
 
Torsdag 6. mai var det dugnad. 
Det ble ryddet i bakken og kvistet i 
unnarennet. De råtne restene etter den 

gamle trappen ble samlet for å bli kjørt bort som spesialavfall (trykkimpregnert). 
 
Dommerhuset skal repareres og males 
Det vil bli satt opp stillas rundt dommerhuset for å reparere, vaske og male det. 
Den eldste delen har to farger i dag og har også vært rødt, Nedre nyeste delen ser 
ubehandlet ut, men har et grønnskjær. Elles er det en lys grønnfarge som går igjen 
på det meste av anlegget også tribunene, bortsett fra kongetribunen som er rød. 
Under renn ble det forøvrig brukt pynt med rødt stoff, kalt ”mug” Dette synes 
godt på fotoet fra NM i 63 som er gjengitt i årsberetningen fra årsmøtet 2010. 
Vi har spurte Akershus fylkeskommune som repr. for Riksantikvaren, om hjelp til 
fargevalget og 7. mai var det befaring. Det blir nå tatt fargeprøver og vi får god 
hjelp og råd fra etatene i et godt samarbeide. Vi opplever at begge etater ser svært 
positivt på arbeidet vårt. 
 
Årsmøtet 2010 - 24. mars. 
Årsrapporten og referat fra årsmøtet ligger på www.skuibakken.no Årsmøtet hadde meget god deltagelse og vi hadde stor glede av å 
oppleve barna fra Skui Skole 3B fremføre sin nylagde Skuibakken rap ”Hoppbakke ståhei”. 

Per Jorsetts kavalkade over norsk skisports høydepunkter fra 1924 – 1940: ”Ski og hopphistorisk tilbakeblikk fra OL 1924 med 
Harald Økern og co frem til 1940, Åpningen av Skuibakken 1928 og fremover”, var en opplevelse. 
 
Vi slutter oss til rekken av gratulanter til Per Jorsetts 90 års dag som var tirsdag 11.mai. 
 
Det kommer til å skje flere ting i bakken etter hvert!       Vi ønsker alle en flott 17. mai 
 
Vi håper at dere støtter arbeidet som gjøres og husker å betale årets medlemskontingent:  
kr. 200 til konto 5083.06.74427 Skuibakkens Venner, Postboks 61, 1314 Vøyenenga 


