


Med egne midler kjøpte de seg inn i en forholdsvis stor bingovirksom-
het i Oslo, og skaffet derved faste inntekter som gjorde det mulig å 
bidra til å engasjere trenere både sommer som vinter.

Behovet for økonomisk hjep viste seg etterhvert ikke bare å gjelde 
Oslo, men hoppsporten på landsbasis. Inntektssiden måtte økes. 
Fantasien var stor, og opp gjennom årene ble mange inntekts- 
bringende aktiviteter iverksatt. 

Bl.a. kan nevnes:
•  VM og OL ball - med deltagelse av vår nåværende konge og  

dronning.
•  Årlige vannskihopprenn i Linnerudkollen og Holmenkollen.  

Arrangementet i kollen trakk hvert år 10-15.000 betalende tilskuere.
•  Salg av musikk LP'en 19.5 19.5 20 solgte ca. 50.000 eks. Kunstnerne 

stilte opp gratis.
• Private bidrag

Hoppsportens Venner (H.V.) ble etablert 1959-60 av to av 
etterkrigstidens beste norske hoppere Christian Mohn og 
Leiv Høysæther. Hoppsporten i Oslo lå nede, og særlig led 
rekrutteringen under mangel på trenere og fasiliteter. 
Det var stort behov for økonomisk hjelp.

HOPpSPortENS



På 80- og 90-tallet ble bidragssiden utvidet til også å omfatte stipen-
der til enkelt utøvere, utstyr, og klubber med høyt aktivitetsnivå.

I dag består fortsatt H.V.'s inntekter av bingovirksomhet som en viktig 
del, samt at en reise-/fadderordning som har pågått i flere år har gitt 
gode inntekter. Reise-/fadderopplegget går ut på at H.V. hvert år  
arrangerer en tur til et skiflyvingsrenn, VM eller WC-avslutning, 
golfturnering med hopplandslaget, samt lunsj på holmenkolldagen 
med billetter til rennet. For dette opplegget betaler enkeltpersoner 
eller firmaer en årlig avgift.
   H.V. har alltid hatt som overordnet formål å støtte ungdoms- og 
rekrutteringsarbeid, og det er derfor naturlig at vi bidrar betydelig til 
NSFs store satsing på dette feltet. Videre gis det årlig bidrag til landets 
hoppteam, samt til klubber og grupperinger som satser på hoppsport.

H.V. består idag av: Christian Mohn President - Odd Hammernes  
Bjørn Wirkola - John Erik Strømberg - Terje Holm - Per Bergerud

VENNeR

KULM 2016: Odd Hammernes, Jon Erik Strømberg, 
Ove Wisløff og Bernt W. Olsen hilser på Anton (Toni) 
Innauer. Han debuterte i hoppuka kun 15 år gammel 
og ble olympisk mester og satte to verdensrekorder.
Foto: Kronstadposten
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Hoppsportens Venner har så langt bidratt
med ca 35 millioner kr  
til hoppsporten i Norge

Bjørn Wirkola i Planica 1969

Fagtrykk Idé as. Forsidefoto av Frithjof Heitmann. Midtstubakken, 1966.


