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Vedrørende Kultur og —Kirkedepartementet (KKD) avgjøreIse om at bingoautomatene skal fiernes i
2010 og erstattes av bingoautomater fra Norsk Tipping. Dette vil innebære at automatene kommer inn
under pengespill-loven. Her er hovedregelen er at inntektene skal fordeles til idrett og kultur etter den
såkalte "tippenøkkelen". Svært mange av de lag og foreninger som i dag får inntekter fra bingo, har
ingen rettigheter til overskudd fra Norsk Tippings spill.

I høringsbrev 9. Juli har departementet forelått et unntak fra pengespilloven, slik at overskuddet fra
Norsk Tippings nye bingoautomater fortsatt fordeles via bingoentreprenøren til de spillende lag og
foreninger ved bingoen. Departementet foreslår også at inntektene til formålene skal opprettholdes på
samme nivå som i 2006, og at fordelingen av inntektene mellom formål, entreprenør og Norsk Tipping
skal fastsettes senere i forskrift.

Vi i Oppdal Hestesportklubb vil med dette gå i mot dette forslaget. De foreningene som i dag har
tillatelse til, og inntekter fra bingo, må ikke miste sitt inntektsgrunnlag. Dette er svært viktig for
økonomien i vår Ifile klubb. Overskuddet fra automatene må fortsatt fordeles av bingoentreprenøren
sammen med inntektene fra de andre bingospillene. Foreningene får i dag 30 % av innspilt beløp fra
automatene, og størsteparten av Oppdal Hestesportsklubbs inntekter kommer fra bingoautomatene.

Forslaget om at inntektene skal reduseres til 2006-nivå, vil bety at vi vil få vesentlig lavere inntekter
enn i dag. (På landsbasis ble det fordelt 53 millioner til formål i 2006 fra bingoautomater mot 116
millioner i 2007. Tallene for 2008 foreligger ikke ennå, men beløpet økte ytterligere. Dette skyldes
blant annet at antallet bingoautomater er nesten fordoblet fra rundt 1000 automater i 2006 til mer enn
2000 i 2008). Foreningene bør uansett kreve å motta minst 30 % av overskuddet fra automatene.

Bingoentreprenørene er også avhengig av inntektene fra automatene for å finansiere driften av
bingohallen. Dersom Norsk Tippings skal overta automatene, må entreprenøren tilgodeses med minst
50 % av inntektene. Med en lavere provisjon, er risikoen stor for at mange entreprenører ikke greier å
opprettholde driften. I så fall mister foreningene alle inntektene fra alle bingospill i lokalet, for da
faller også grunnlaget for å sette inn automater fra Norsk Tipping bort.

For oss er det viktig at vi far midler slik at vi kan drive på en best mulig måte. Vi har dyre
anlegg og forholdsvis få medlemmer sammenlignet med f.eks fotball. Vi er derfor helt
avhengig av disse inntektene.

Vennlig hilsen
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