Tekst: Vidar Hansen
Hoppbakkene i Nordbygda ved undertegnedes noe forsiktige karriere på slutten
av 1960 årene. Lengst nord i bygda hadde vi Bergbakken, her var det skiløype
både fra Nitteberg og Trulsrud. På Rogstrad hadde vi Ursinlia, på Sandumsia av
bekken.
Her husker jeg det var en lei venstre
sving i ovarennet, vi måtte ta skøytetak
med høyre skia for å komme rett på
hoppet. Navnet Ursinlia kom fra
gardbruker og organist Ursin på
Sandum. Christopher Ursin var
organist i Hovin kirke i hele 58 år, i
1884 fikk dattera posten etter sin far.
Hun hadde lært å spille av faren og sin
bror Christian.

Bakken var beryktet for sin lange kul,
man måtte virkelig ta i for å komme
over kulen. Ovarennet var nok litt kort,
jeg husker de eldste gutta tok stavafart
langt oppe på jordet hans Afred
Thorshaug. Noen av oss yngre synes
storhoppet var litt skummelt, vi svingte
rundt hoppet og hadde ett lite hopp på
kulen.

Karen Mathea Ursin døde på Sandum i
1921, 77 år gml. Det ble mange turer
fra Sandum til Hovin hver søndag både
sommer og vinter for både far og
datter. Elven Leira ble krysset ved
Neppærsvá.
Så var det Davy bakken, ved Trulsrud.
Her hadde bakken navn etter Trygve
Trulsrud. Vi unga kalte han for Davy
Crocket.
Denne
bakken
ble
bakkeplanert bort ca. 1970.
Nå må jeg omtale sjølve storkneika,
den beryktede Tosobakken. Bakken lå
mellom Thorshaug og Belstad. Hit
gikk det ski-løype også fra Heni/Tori
over Belstad. Her begynte vi dugnad
allerede på høsten, ved å hugge årets
teinung og kviste/rydde ellers. Bekken
i overgangen måtte også kvistlegges.
Når snøen hadde lagt seg måtte vi
beintråkke bakken, for å få fast
underlag. Tor Sverre Østgaard var
alltid foregangsmann i denne bakken.

Så var det stor forskning i vedskjulet;
Vinkle og sage klosser som vi skrudde
på skiene under beksømstøvla. Dette
var for å komme mer frampå, men når
motet sviktet kom man jo bakpå
uansett. Nå er det kanskje ikke hoppet i
Tosobakken på 40 år, så jeg regner
med at bakkerekorden til Tor Sverre
står ennå.
Nå Har jeg bare omtalt de større
bakene, men ellers måkte vi til et hopp
bare det var ei kneik.
Hansemann Heni har i etterkant opplyst
att det antagelig er Helge Løvstad som har
Bakkerekorden i Tosobakken. Han hoppet
36 meter i 1961 . Fundamentet til hoppet
den gangen stablet opp med gamle
revebur.

