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KOMMENTAR TIL HØRING VEDRØRENDE FJERNING AV BINGOAUTOMATER

Lillehammer jegerklubb viser til "Høringsnotat-inntektsfordeling bingo", hvor det framgår at
departementet arbeider mot å få f.jernet bingoautomatene, og derved de inntekter som tilflyter
godkjente lag og foreninger fra disse automatene.
Lillehammer jegerklubb er forening tilsIuttet Norges jeger- og fiskerforbund, og har ca 370
medlemmer. Klubben driver primært med lerdueskyting og teoretisk og praktisk opplæring av
jegere, herunder jegerprøvekursing. Klubben arrangerer også fiskekonkurranser/fisketurer for
barn, og mye av vår virksomhet er rettet mot barn og unge.
Våre aktiviteter er åpne både for medlemmer og ikke-medlemmer i alle aldre.
Vårt siste tilbud til våre medlemmer og andre er et innendørs skytesimulatoranlegg, hvor
blivende og etablerte jegere og skyteinteresserte for en rimelig penge kan teste og
videreutvikle sine skyteferdigheter.
Inntekter fra bingo, både vanlig spill og automatspill har vært den utløsende faktor for at vi
har sett det økonomisk mulig å etablere dette anlegget. Anlegget har betydd et stort
investeringsløft for klubben og det medfører store utgifter til strøm og husleie å drifte
anlegget på årsbasis.
For en frivillig organisasjon er alle inntekter kjærkomne, og vi ser med noe bekymring på at
vi blir fratatt gode inntekter hvis bingoautomatspillene blir f_jernet. Det kan bli en
medvirkende årsak til at vi m på redusere våre tilbud til barn og unge. Dette ser vi som meget
uheldig, da positive tiltak for denne gruppen ventes å være av positiv betydning for samfunnet
ellers på sikt.
Videre kan ikke Lillehammer jegerklubb se at bingoautomatspillene kan sammenlignes med
de automater som ble fjernet tidligere når det gjelder spilleavhengighet, dette da disse
automatene blir brukt under kontrollerte forhold, og har en annen form for premiestige.
Lillehammer jegerklubb anbefaler derfor at bingoautomatspillene beholdes i sin nåværende
form og at inntektene fra disse fordeles til lag og foreninger som tidligere.
Klubben vil for øvrig bemerke det uheldige med en meget kort høringsfrist i en så viktig sak
for frivillige lag og foreninger.

For er jegerklubb

JAfin Synstrud/sekretær

9. sep 2009

Kultur- og kirkedep

14 SEPT 2009


