
             SOGNDAL SKYTTARLAG  Side 1 av 1  
            V/ Jens Terje Hammervoll Org. Nr.   985 484 511  
 6854 KAUPANGER Bankgiro drift og premiar:  3720 21 88797
 http://sogndal.skytterlag.no E-post: sogndal@skytterlag.no 
    

 

 
 
Kultur- og Kirkedepartementet 
postboks 8030 Dep 
0030 Oslo. 
 
 

Innspel til høyringsnotat om inntektsfordeling bingoautomat. 
 
 
Sogndal Skyttarlag er eit av mange lag som mottek midlar frå bingospel og bingoautomat i dag. 
Dette er ei viktig inntektskjelde som vert nytta for å gi barn og ungdom eit fritidstilbod. Vi har 
tilbod frå 9-10 års alder og oppover. Vi har investert i ein god del teknisk utstyr som krev 
vedlikehald for å fungera som det skal. Det vert ganske store utgifter som må dekkast inn kvart 
år.  
Ein nedgang i inntektene vil i hovudsak ramma det tilbodet vi i dag har høve til å gi til barn og 
ungdom. 
Vi var eit av laga som tidligare fekk inntekt frå vanlige speleautomatar. Dessverre kom vi likevel 
ikkje med når Norsk Tipping skal fordela speleinntekter etter tippenøkkelen.  
 
Når det gjeld auken i omsetnad på bingoautomatar er det nok fleire årsaker til det. Det har 
mellom anna vorte etablert nye bingolokale i distrikt som ikkje har hatt det tilbodet tidligare. 
Dette har og komme etter at ordinere speleautomatar vart forbode. 
 
Vi kan heller ikkje sjå at det vert færre som vert spelavhengig  av at Norsk Tipping skal ha 
ansvaret for automatane. 
 
Vi vil difor oppmoda om at dagens ordning vert vidareført med ein streng regulering av 
entreprenørbransjen.  
Vi er kjent med at det er sterke krefter i sving for å endra på dette og at fordelinga skal skje etter 
tippenøkkelen. Dette vil vi sterkt gå i mot sidan det vil medføra at mange av laga som i dag får 
inntekter frå bingo og bingoautomatar ikkje mottek noko etter tippenøkkelen.  
Skulle utfallet bli at Norsk Tipping overtek terminalspel i bingohallar er det avgjerande for 
mange lag at det vert fordelt på dei laga som har løyve til bingospel. 
Det er vidare viktig at minimum 30% av overskotet frå automatane går til fordeling på dei laga 
som har løyve. 
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