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For 2 år siden forsvant inntekten av utbetalingsautomatene, inntekter som nådde ned til
grasrota i norsk idrett. Grasrotandelen har bare gitt en liten brøkdel tilbake. Resultatet har
vært sterk økning i egenbetalinger og sterk økning i dugnader for å holde skuta flygende. Det
skal noe til å skaffe kr 700.000 til drift av 22 jentelag i fotball. Vi har ikke baner, ikke
klubbhus og betaler ikke lønn til noen av våre 50 tillitsvalgte.

Det er med vantro vi leser at nå skal også bingoinntektene bort. Nok en gang lanseres det
imaginære surrogatordninger, hvor resultatet blir at grasrota i norsk idrett blir sittende med
svarteper og sterkt reduserte inntekter.

Det er ikke vanskelig for oss som arbeider med barn og ungdom å skjønne at det kan være
sosialmedisinske problemer med automatene. Problemet er at breddeidretten nettopp har blitt
tvunget til å finansiere sin drift med slike inntekter.

På vegne av våre medlemmer vil vi protestere mot at bingoautomatordningen fiernes uten at
det er funnet reserveordninger som sikrer breddeidrette. Det blir feil at barnefamilier, som
ikke bare er den del av befolkningen med dårligst inntekter pr. capita, men også den del av
befolkningen som merker tidsklemma mest, stilles ovenfor valget enten å kutte ut idretten
eller å måtte tyne økonomi/tid enda mer.

La ikke fotball bli en idrett bare for middelklassen og høyinntektsfamilier. Få aktiviteter
bidrar bedre til integrering, helse og sosial samhørighet.

Vi ber derfor om at nåværende ordning fortsetter inntil breddeidretten er sikret minst like mye
inntekter som de nå står i fare for å miste.
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