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Alle foto: Morten Heldal Haugerud 
Skuirennet 31. mars 2011. 
Skuibakkens Venner arrangerte i mars et hopprenn for de yngre utøver av skisporten. Til tross for dårlig vær stilte ca 30 
engasjerte hoppere til start i det første Skuirenn siden 1996. 

 
Dugnadsgjengen hadde gjort en stor innsats med 
å bygge 3 forskjellig bakker i nedre del av 
unnarennet og det ble utøvet stor innsats blant 
deltakerne. Et populært initiativ som med bedre 
vær ville ha samlet mange flere deltakere. Dette 
vil inngå som en del av de aktiviteter som SBV 
ønsker skal bli årlig for de yngre skientusiaster. 
Alle deltakere fikk medalje og diplom. 
  
 

Besøk av utvekslingstudenter 6. mars 
I samarbeid med Kolsås Rotary Klubb besøkte 27 utvekslingstudenter fra 6 forskjellige land Skuibakken etter at de hadde 

besøkt Holmenkollen. I 
Skuibakken fikk de oppleve 
en stor hoppbakke fra 
innsiden. Her fikk de føle på 
høyden på toppen av 
stillaset og se ned mot 
hoppkanten som skjuler det 
meste av unnarennet. . 
Noen av deltagerne  kom fra 
land med lange 
hopptradisjoner og var svart 
interessert i hoppsportens 
utvikling og historie. Andre 
hadde aldri vært i en 
hoppbakke før. 
 
Noen tilbakemeldinger:  
“Very beautiful view from 
the top! A little scary 
because it’s so big, very fun 
to walk around, very very 
nice!” – “I really enjoyed to 

go up to the Ski Jump. I couldn’t go down on skis but the view was marvellous. I also liked the presentation. It made me 
to understand more of the history of the place”. 
 
 
 



Dommertårn. 
Dette er nå rehabilitert og det er i løpet av de 2 siste år utført et omfattende arbeid for å få satt det i god stand og som det 
engang var.  
Det er skiftet takkpapp på hele bygningen og en del 
treverk i takkonstruksjonen. Noen dårlige vinduer er 
skiftet ut. Veggene på den eldste delen er vasket og 
malt. Fargevalget er i henhold til undersøkelser og 
avtale med Riksantikvaren.  Arbeidet har vært 
komplisert siden terrenget er meget ulendt og det har 
vært komplisert å få på plass nødvendig stillaser for å 
sikre arbeidet.  
Videre er det ryddet opp inne i tårnet som nå nærmer 
seg å fremstå som det var i bakkens glansdager. Å få 
på plass tekniske installasjoner og glass i vinduene er 
neste prosjekt. Arbeidet er gjort mulig gjennom støtte 
fra Bærum kommune som her har fulgt opp sine løfter 
som ble gitt da bakken ble fredet. Skuibakkens Venner 
takker for denne støtten og for støtte til generell 
vedlikehold og drift av anlegget. 
 

Sommerkonsert i Skuibakken med Skui Brass Band 16. juni 
16. juni ble det arrangert 
sommerkonsert med Skui 
Brass Band og støtte av 
Bærum kommune. Dette er 
et samarbeid hvor det ble 
tatt et initiativ for å flytte 
konserten ut i bakken. Selv 
om antall tilhørere var 
begrenset ved dette første 
arrangement ga det 
mersmak og vil ventelig 
bli en årlig foreteelse. 
Bandet med sin dirigent 
underholdt en time med 
kjente og ukjente melodier 
til stor glede for de 
musikkinteresserte som 
hadde møtt opp. Det ble 
servert pølser og vafler og 
værgudene var også til 
stede med godt vær.  
En god opplevelse i 
lokalmiljøet.  

Målet er å ha noen faste arrangementer hvor Skuibakken inngår som en del av rammen rundt arrangementet. 
  

Dugnad. 
SBVs trofaste og engasjerte dugnadsgjeng har gjort en god ryddejobb på begge sider av bakken. Mindre trær og busker er 
fjernet. Og det er ryddet opp. Bakken tar seg flott ut. Nå er også det ytre gelender på plass i unnarennets nordre trapp, 
(måletrappen). Anlegget blir mye besøkt av turgåere og trimmere og det er hyggelig at det er aktivitet i området. 
  

 
Skuibakkens Venner minner om innbetaling av medlemskontingenten, ønsker alle som vil støtte arbeidet 
velkommen i Skuibakkens Venner. 

 

Støtt Skuibakkens Venner gjennom Grasrotandelen!  
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag 
eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker.  
 
Oppgi Skuibakkens Venners organisasjonsnummer: 991 465 391 neste gang du spiller. 


