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Nylovom pengesp ill - h orin gsutt alelse.

Viser t i l henvendelse fra Kult urdepart ementet . Det anmodes om en faglig kommentar t il ny Lov om

Pengespill fra et miljø som representerer A-segmentet blant kompetansespillerne i Norge.

Spillerforeningens mål ved dett e fr emlegg:

1. Styrke ansvarlighetskravene og forebygge negat ive konsekvenser av spillet .

2. Dempe ulovlig omsetning med 80-90 % fra no rske spillere t il ulovlige ut enlandske t ilbud.

3. Redusere risiko for økonomisk kriminalit et.

4. Bidra t i l kapitalimport ved økt omset ning fra ut enlandske spillere t il spill på hest ved norske

baner.

5. Styr ke l pspre miene ved norske løpsbaner, og sikre en sunn økonomi for t renere, hest eeiere

og oppdrett ere.

Vi er klar over at de flest e som behandler denne saken i Stort inget, depart ementene, Lott erit ilsynet

og hest esportens organer har begrenset innsikt i spill, produkt- og adferdsforstaelse hos vikt ige

kundegrupper, samt idig som man har ambisjon om a skape att rakt ive bet ingelser for en sunn

omset ning. Polit ikere og administ rasjon har ikke det aljinnsikt i t emaene, de skal ha et overordnet

blikk og t reffe beslutninger ut fra rammer og prinsipper.

I sporten har vi flere selvbeskytt ende etablissementer. Disse virker begrensende for all utvikling. Skal

denne rapport, og arbeidet med ny Lov om Pengespill bli bredt akseptert , da må vi si noe om stat us

og kompetanse før man st rekker seg mot ønskede mål. Vi ser at alle valg det moralske vesen står

overfor, gjelder a ta ansvar eller nekt e a t a ansvar for sitt eget ansvar. Vi unnlat er å nevne navn i

denne set t ing. Det blir upassende. Svake resultater og tapte markedsandeler hos Norsk Rikstoto over

f lere år har vært tydelig preget av disse forhold.

Noen forkortelser:

• TBP - Tilbakebetaling sprosent

• DNT - Det Norske Travselskap

• NJ - Norsk Jockeyklub



• NR - Nor sk Rikstoto

• NT - Norsk Tipping

• SPF - Spillerf ore ningen

Hvem er SPF? Hva er vår del av A-se mentet?

Vi vil demaskere noen myt er. I vo lum kan vi kort ant yde:

• SPF's medlemmer, deltakere i lag:

• Abonnent er av Spillernes Blad :

• Bekjent e ved fl ere baner:

• Totalt

450 personer

550 person er

500 personer

1.500 personer

Som investorer i spill er vi forskjellige, alt preget av nøkt ernhet , ryddighet , gode analyser. Vi vil at

spill skal være en hyggelig hobby og en sunn forlystelse. Mange av våre bekjente besøker oft ere enn

de flest e land som Storbrit annia, Aust ralia, Hong Kong og USA. Det skyldes spillet s forut set ninger, en

opt imal TBP.

TBP i disse landene i snitt :

TBP i snitt hos NR, inkl bongavgif t :

83,0 prosent

65,5 prosent

Vi vil ant yde at brutt o årsomsetning for våre medlemmer/ int eressent er i spillet varierer mye,

enkelt e har en årsomset ning opp mot 3-4 million er kroner, resirkulert del av gevinst medregnet .

M ed ca kr 5.000, - i snitt p/ person/ uke, og igj en inkl resirkulert del av gevinst , representerer vårt miljø

en årlig omset ning hos NR på ca 375 millioner kroner, eller 10,9 prosent av 3.450 millioner kroner,
som var brutt o NR-årsomsetningi 2019. De færreste innen sporten er klar at vår del av A-segmentet

og at vi har denne direkte betydning av brutt o omset ning.

internas onal s ill-kom etanse.
Ute i den store verden er spill, spillforståelse og st rat egier ved spill en vit enskap, noe ganske annet

enn hva man holder på med t i l daglig her pa bj erget . Kompetansen t il SPF, og Harald Ruud, som leder

av SPF i 25 år, er særlig hent et fra:

• Richard Thalheimer, professor fra USA.

• Bj rn Hakon sen , redakt@or/ eier av Spill ernes Blad (1995-2018).

Richard Thalheimer har ut arbeidet grundige rapport er for spilleselskaper i fl ere land, som USA,

Aust ralia, Hong Kong, Østerrike, Storbrit annia og Norge. Vi anbefa lt e en slik analyse overfor NR i

1997/ 98 0g 2-3 arsenere la ham frem konklusjonene i to rapport er t il NR-ledelsen. Alt spill i perioden

1965-2000, og relevant mat eriale fra SSB om nøkkelfaktorer for samfunnet ble lagt inn i analysen.

SPF' s kont akt med Thalheimer førte t il endring av TBP for Vinnerspillet og Dagens Dobbel. Begge

disse produkter har hat t en betydelig vekst , som Vinner med vekst på 1.037  %  over 7 år, som

underbygger anbefa lingene fra USA-professoren og oss.



Etter 2006, da Harald Dørum ble direktør i NR, har t ilrådningene ikke blitt f ulgt . Stagnasjonen har

vært tydelig. Dørum var mot kult urens innvending. Han syn es aha hatt en int ensjon om avil lede, og a
bygge på egen forståelse av ut fordringene.

Harald Ruud disponerer det fremste bokmat eriale i Norge over global spillefaglig kompetanse. I alt 72

fagbøker fra de fr emst e eksperter i USA, Storbritannia, Ir land og Aust ralia.

Bøkene gjør det mulig a laere av verdens dykt igste i forståelse av alt vedr st rat egier og adferd. Dett e

er kompet ansespillere på ypperst e nivå, og Bjørn Håkonsen skrev en rekke art ikler over mer enn 20

år t il oss abonnenter av Spillernes Blad . Det var kunnskap og erfar ingene t il Dick M ichell, Don Scot t ,

Andrew Beyer, Peter Arno ld, James Quinn, Barry Meadow , Mark Cramer, Nick Mordin, Jack Pollard

og Frank Scatoni. Denne fagkompetanse inngikk i mat eriale som er nyt t et ved School og Business ved

Universit y of Louiseville.

Ekst rem selvkont roll, gode st rat egier, regnskap over all akt ivit et , er blant den lærdom vi får.

Regnskap er spesielt nytt ig, både for asikre sosialpolit iske krav, og for asikre lærdom av egne feil.

Gode menneskelige mot iver som preger mange av oss i SPF-miljøet .

NR - Forel i forsla t il or aniserin

I høringsnotat et fra Kult urdepart ement et antydes to modeller for organiseringen av et fremt idig NR:

• NR, organisert som st ift else som pr 2020, med NJ/ DNT som eiere i fordeling 10/ 90  %.

• NR og NT fusjoneres.

M ålet synes ave re, i følge departementet , «sikre et helhet lig perspekt iv på pengespill-

reguleringen» .

SPF vil være tydelige. Begge forslagene t il organisering, og kommentaren nedenfor, er urealist iske.

Ingen av forslagene vi l sikre de mål som myndighetene og hestesport en har, at «alt veddemål med

totalisa tor skal bidra t il inntektene f ra sp illet t il hestesport en, hesteholdet og norsk avl», eller at

sporten skal sikres en sunn økonomi. Sport en har i 2020 en so lid underdekning.

Ei heller sikrer disse f sninger de sosia(politiske ambisjon er og krav. Myndigh et ene har denne

oppfat ning de vil gjerne t ro det t e. Dett e er f eil, og vi begrunner dett e nedenfor.

I disse to modeller erfa rer vi, og vil erfa re i fremt iden, at makt og drif t kan måles ut fra hvor raskt det

er mulig a unnslippe eget ansvar.

Målet må være en selskapsenhet som sikrer «formålet », og som ikke, pga inkompetanse, er avhengig

av sugerør inn mot Stor t ing og depart ement er år om annet . NR har hatt det t e fokus, særlig de sist e

2-3 ar,og corona-t ilst anden bidro t il fr itak fra totalisatoravgif t en for 2020. (3,7 % av brutt o

omset ning pr ar). Skal den samfunnsmessige orden kun ha denne forvent ning fra NR-drif ten og

fraværet av bredt aksept ert e årsresultat er? Vi mener nei, og da uavhengig om tot alisatoravgift en skal

prolongeres, eller om en annen selskapsmodell skal møt es med annen beskat ning. Et fremt idig

selskap må være såpass robust at det t aler a sta på egne bein, og leve opp t il målset ningene, som

selskaper flest i Norge. Globale erfa ringer og økonomien i Norge t ilsier at dett e skal være mulig.

Hva har sviktet i NR over flere år?



Ved denne anledning skal SPF besvare dett e kortfatt et . De som skulle søke detaljer, f ra år t il år, som

da søker de fort ett ede kreft er bak utviklingen, eller som søker svikt i drift og st rategier, kan lett finne

dett e i en rekke kronikker, som er årlig gjengitt på www .spillerforeningen.no.

1. Thalheimer-tilr adn in ene er ikke fulgt ett er 2006. Dett e er suverent vikt igste forutset ning for

at NR ikke har vært eller er konkurransedykt ig.

2. Thalheimers t ilrådninger ville gjort det mulig a dempe drift skost nader betydelig, vi antyder

en reduksjon med 40 t il 60 %.

3. Årsomset ningen var 3.880 mill kroner i 2016. 12019 var årsomset ningen allerede nede i

3.450 mill kroner, en nedgang på hele 12,4 % pa bare 3 år. Kat ast rofalt dårlig! !

4. Drift skost nadene for 2019 ble 337,6 mill kroner, en nedgang fra året før på 30, 7 mill kroner.

5. Overføringer t il formålet var 505,9 mill kroner i 2019, en nedgang siste år pa 42,2 mill kroner.

6. Ordinært resultat ett er særlige post er, minus 22,4 mill kroner.

Pr 01.01.2020 var egenkapitalen bort e. NR var teknisk konkurs!

Det er relevant a minne om at Norge er ett av verdens rikest e land, lønnsnivået er høyt , godtfolks

privatøkonomi er komfortabel. Det er gode rammer, eller bør være gode rammer, for et spillkonsept

med monopol som NR.

Det blir nat urlig at utenlandske - og ulovlige selskaper ut en lisens - søker t i l et marked som Norge.

Det sett er et ekst ra fokus på akt ivit et ene i «det lukkede fellesskap» i NR. At departementet har et

overordnet ansvar, betyr lite når viljen t i l vikt ige drift smessige j usteringer er bort forklart/ er

fraværende.

Mye er feil når et selskap som NR, med monopol, legger frem svake regnskaper f ra de siste år.

Rikt ignok har de en intensjon om a villede i sine kommentarer i arsrapport, a «pynt e på» det meste i

Trav- og Galopp-Nytt og ekst ernt , for a si det slik. Fokus og innhold manipuleres overfor

myndighet ene sent ralt . SPF søker en rehabilitering av gjeldende uorden.

Dett e er noen korte punkter om hva som fakt isk er feil. Noen vil si grovt feilveid opp mot nat urlige
forret ningsmessige st rategier og ordinære prinsipper:

1. Elendig kundeforståelse, sterk undervurdering av A-segmentet , 80/ 20-regelen er satt t il side,

som sier at 80 % av omset ning skjer fra 20 % av kundene. Disse spillerne er de virkelige

entusiast ene av hestesport en.

2. AII kost bar TV-reklame er rett et inn mot C-segment et , dvs lott os-spillere. Disse omsett er for

mindre beløp hver seg, er ustabile som kunder, de fa ller i fra ganske lett ett er kort t id, og da

blir reklamen kost bar i lit e målrett et . Den illusoriske reklamee represent ert e 144,1 mill

kroner i 2018 og 129,6 mill kroner i 2019.

3. Den kost bare TV-reklamen provoserer A-segmentet, får dem t il afremsta som «i dio t er», nar

NR gjent ar og gjentar at «Hvis du synes det er vanskelig a spi lle på hest, spi ll Lyntoto», og

spill da med bonger «som er satt opp av ekspert er».

4. Flere som inngår i «Eksperten-konseptet » t i l NR, deltar i de ukent lige sendingene på Rikstot o

Direkt e. De present erer såkalt t ips. Disse «eksperter» blir inhabile ved at de preger både

innsikt , spesielt i C-segmentet , og de sett er opp egne syst emer i spillet på vegne av deltakere

i NR-spillelag. Det gir mulighet ti l amanipulere spi llet . At disse «eksperter» samt idig har en

provisjon på ca 4,3 % av omsatt beløp hos egne spillelag, og får en t imelønn hos Rikstoto



Direkte, gir en betydelig kost nad for t otalkonsept et . Disse «eksperter» og «Ekspert en-

konsept et » mislikes st erkt av A-segmentet , som gir redusert omset ning fra A-segment et , de

vikt igst e spillerne, og to talt gir det t e net to t ap for NR. «Eksperten-konseptet » skulle aldri

vært etablert , og bør legges ned pr omgående.

5. Kommisjonærene mott ar 7,5 % av brutt o omset ning i egen forret ning . Disse avtaler ble

inngåt t pa 1990-talle t , pa et t idspunkt da net t spill ikke eksistert e. Noe av NR's ambisjon den

gangen var å sikre markedskontakt t il brede grupper av spillere. Med net t spill er det t e endret

f ullst endig. 1.400 kommisjonærer bør i 2020 blir redusert t il 400 av de mest akt ive. Et t er

hvert som TBP endres, slik vi foreslår nedenfor, må provisjonen t il kommisjonærene blir

redusert gradvis over 1-2 ar.

6 . Rikstoto Direkte kost er NR 72 mill kroner pr år, mye knytt et t il svenske produsent er og ATG.

Avt alen gjelder frem t il 2022 . Derett er bør den bli sagt opp, da norsk hestesport bør ha

eneansvar for denne kommunikasjon med kundene. Det er særlig vikt ig at innholdet blir

j ust ert f ra «t ips», som betyr lit e for A-segment et ti l a bygge kunnskap og forståelse av spill,

dvs gode st rat egier, ansvarlighet , selvkont roll, regnskaper, og innsikt i det aljer om t rening av

l pshest. Kostna dene ved sendingene må bli sterkt redusert .

7. Joker- og Jackpot -ordningene for V75 og fl ere V-spill må avvikles. Dett e blir st erkt mislikt av

A-segment et , har git t stor nedgang fra dett e segment de siste år . Akt uelt gevinst beløp tot alt i

en omgang, skal ut betales t il de spillere som har vært dykt ige, og som har vunnet den

aktuelle omgang. Gevinst er i en omgang skal ut betales t il de som er v innere i denne omgang.

Å sett e en nedre grense for beløpene, f. eks fo r 5 rett i V75, blir da uakt uelt.

8. NR har hat t flere kampanyer for a rekr ut t ere st udent er og ung dom . Til t ider har de hat t 50

yngre personer i Hestesport ens Hus på løpsdager. De søker spillere som er let t lurt e. Å

rekrutt ere student er, som lever på st ipender og st udielån, bryter med rammekrav. Dett e er

sosialpolit isk uansvarlig. Når de søker vo lum i omset ning ved a rekrut t ere yngre personer,

fremfor a priorit ere A-segmentet og personer med erfa ring, bekreft er at NR selv skjønner at

deres produkt er ikke er kundevennlige.

9 . Ca 40  %  av total omset ning hos NR går t il spill t il ut enlandske løp. Dett e flytt er fokus og

int eresse bort fra norske løp. SPF beklager dett e sterkt . Vår ambisjon er at norske spillere i

hovedsak konsent rerer seg om spill t il norske baner, forut sat t at dett e t ilbud har gode

konkurransevilkår. Det er vår ambisjon a en dre dett e !

10 . Sof twaren som NR nytt er, er gammel, og ble en del år t ilbake kjøpt inn fra Sverige. Et ter

hvert har softwaren blitt et lappverk, og kost ene hvert år er uforholdsmessig høye.

Softswaren skullealdr i vært kjøpt inn i utgangspunktet , NR skulle utviklet egen programvare.

11. I Norge har antallet løp blitt redusert med ca 500 over de siste 5 år. Ant allet start er på

t ravbanene har gåt t ned med 8.000 de samm e år. Det gir lav bredde for løpene, enklere løp  å

vurdere, og snitt -gevinstene går ned . Det te reduserer int eresse og omset ning betydelig. Alt

som en konsekvens av at NR-ledelsen har gjo rt en dårlig jobb, og at denne ut vikling ikke har

blit t f ulgt opp av Landbruksdepart ement et .

Direktør Harald Dørum utt alt e på egen nett side før han fi kk sparken sommeren 2019: «Norsk

Rikstoto og norsk hestesport skal være stolt e over resultatet og omset ningen, da den gamle rekorden

fra 2012 ble passert ...». Bevisst villedende!

Den t idligere direkt øren hadde fremforhandlet en et t erlønn på ca 8 mill kroner. En ren skandale. At

t idligere styreleder i NR, Matt is Aspelin, t idligere sty releder Jan P Sissener, og leder i DNT, Knut

Weum, er blant de som har godkjent et t erlønnen, er ikke spesielt imponerende.



Bruk av advokater.
Hestesport en - DNT og NR - har et stort forbruk av kost bare advokat er. Det blir ikke oppgitt hva som

årlig inngår i honorarer, men det blir millionbeløp. Når det er slik, er årsaken oft e svak ledelse i

sportens organer, også at man er lit e forutseende. Konkret e pengesluk:

1. Ny t ravbane i M idt -Norge. Leangen t ravbane er so lgt for flere år siden, kjøper forvent er at

arealet st illes t il disposisjon, og det te skj er samt idig som man jobber med ekspropriasjon av

alt ernat ive arealer syd for Trondheim. Helt ut rolig at DNT kan holde på slik.

2. Salg av flere baner blir vurdert , Drammen Travbane er allerede so lgt , men arealet er ikke

fraflytt et pr 2020 .

3. Flere personalsaker, ut en av vi nevner navn.

4. Oppsitt penger er avgif tsplikt ig, premiepenger er det ikke. Skulle vært avklart av DNT med

myndighetene lenge før dett e ble en sak.

Hovedkritikk av NR de siste 15 år.

Dette er de sent rale punkter :

1. TSP-forut set ningene er ikke konkurransedykt ige set t opp mot globale t ilbud. Gir milliard-tap.

2. TSP-forutset ningene gir en lekkasje fra norske spillere t il ut enlandske spill, og NR tappes

direkte for 750 t il 1.250 mill kroner årlig. Dett e er et est imat , t apet t i l ut landet kan være

vesent lig høyere - svart e millionbeløp.

3. Drif tskost nadene av konsesjonskost nader er høye, i 20 19 i alt 337,6 mill kroner, dett e som en

klar følge av ekst remt lav snit t -TBP, som gir lav omset ning. Som eksempel, NR får høye

kostnader t il markedsføring og lønn ved oppf ølgning av kommisjonærer for a sikre seg

omset ning. M en det te blir lit e kost / effketivt . «Det nyt t er ikke a selge en Skoda og fors ke a
selge denne som en BMW. Kunden skjønner raskt forskjellen». Samm enho ldt med

utenlandske selskaper i bransjen er NR i realit et en ut konkurrert.

Hvordan forstå TBP-be dnin en for kom etanses illernes adferd.

All adferd kan knyt tes t i l TBP. Det gj elder A-segment et hvor mange skjønner det t e gj ennom egen

kompetanse. Det gj elder ogsa B- og C-segmentene, som automat isk følger t rendene nar «motoren i

spillet » legger inn sin omset ning.

Det te er en enkel oversikt om hvordan gevinst beløp resirkulerer i omset ningen fra hver enkelt spiller .

Helt grunnleggende for all forståelse. Tenk deg at kr 1.000,- nyt t es i spillet , og hvor TBP-

forutset ningene er slik de er hos NR pr 2020 . Sammenholdt med anbefa lingene fra professor

Thalheimer i sin rapport i 200 1, og slik de er hos visse ut enlandske operatører pr 2020 over net t :

65 5 % 83 % 90%

Spill 1: kr  655,- kr 830,- kr 900, -

Spill 2 : kr 429,- kr 689,- kr 810,-

Spill 3 : kr 28 1,- kr 572 ,- kr 729,-

Spill 4 : kr  184 ,- kr 475,- kr 656, -

Spill 5 : kr 120, - kr 394 ,- kr  590,-

Spill 6 : kr 79 ,- kr 327,- kr 53 1,-



Spill 7: kr 52,- kr 271,- kr 478,-

Spill 8 : kr 34,- kr 225,- kr 430,-

Spill 9 : kr 22,- kr 187,- kr 387,-

Spill 10 : kr 14,- kr 155,- kr 348,-

Spill 15: kr 0,- kr 61,- kr 205,-

Spill 20 : kr 0,- kr 24,- kr 120,-

M ed en TBP på 65,5 % far du i snit t 10 omganger hvor du spiller av resirkulert gevinst . Hvis TBP er 90

%,  da kan du spille i 31 - t ret t ien - omg anger, dvs mer enn t re ganger så lenge.

Vikt igere er at over 31 omganger med 90 % i TBP, delt ar du i spillet med hele kr 7.089,-. Du 7-dobl er i

snitt eget innsatsbeløp gj ennom resirkulert e penger ! Selvsagt merker alle spillere dett e, bevisst eller

ubevisst .

I SPF's dialog med t idligere direktør Harald Dørum, tok han ikke høyde for denne vikt ige TBP-effekt .

Da ble fremst illingene fra Dørum grovt f eil. Han manipulerte tallene, og DNT, NJ og myndighet ene lot

seg påvirke.

To prosen t - kun 2 prosent - av alle spillere i Norge går med overskudd i spillet. 98 % er t apere.

M ange av disse tapere i spillet er ent usiaster av sport en, of t e hest eeiere og miljøer nært knyt t et t il

l pshester. Det er kun akseptable TSP-forutset ninger og gode st rat egier for eget spill som gjør at

man kan gå med reelt overskudd. I Norge må man ha ekst remt gode st rat egier hvis man skal gå med

overskudd nar snit t -TBP er kun 65,5 %. Da ser vi bort i fra flaks, at man er heldig og tar en gevinst av

en viss størrelse basert på t ilf eldighet er. For mange er det te like krevende som en grei lot t o-gevinst

fra NT.

Da Thalheimer skrev sin rapport i 2001, bledenne bygget på at nett spill ikke eksisterte, at NR hadde

et kost bart kommisjonær-net t rundt om i Norge, og at kost nadene for NR var slik de fremkom den

gangen. SPF (Håkonsen og Ruud) kj ent e t il professorens arbeid fra f lere land pa 1990-tallet , vi møtt e

ham i Oslo da han besøkt e NR. Vi vet han ville prior it ert en m er konkurransedykt ig TBP pr 2020, gitt

de forut set ninger som gjelder. Vi legger dett e t il grunn ved våre anbefa linger for fr emt idig

organisering av spill på hest i Norge.

Ta s renser - Svarte en er.

Finansdepartement et bør være den instans som vet mest om st at ur for volumet av svarte penger i

vårt samfunn. De vet mye om hvorledes godt folk t jener svart , og de vet en del om hva hver enkelt

gjør for a hvit vaske.

Det er videre kj ent at svart e penger blir nytt et i spill, både i omset ning hos NT, NR og i omset ning t il

særlig ut enlandske operatører.

SPF har ingen eksakte t all for omset ning. Vi vet at de størst e enkelt -aktørene oppt rer hos NR og i spill

på hest . Det har sammenheng med produkt ene hos NR. Det kan «forsvares» ut fra et spillefaglig

ståsted at en aktør kan spille for store beløp. Selv om aktøren taper penger, som er sannsynlig, blir

det i hans øyne int eressant hvis man spiller for kr 200.000,- og mott ar kr 120.000,- i gevinster, som

da blir hvitvasket mot kvitt ering. Det te som et eksempel.



Hos NT er slik omset ning mindre sannsynlig. Fast -odds-produkter kunne gjort slik omset ning mulig,

men vil bli raskt observert i administ rasjonen. NT har opplevd dett e, og måt te avv ikle slike ti lbud. A
spille for store belp i fotballt ipping, er ikke aktuelt.

SPF antyder, med alle forbehold, at omset ning med svarte penger hos NR, kan totalt på årsbasis

gjelde beløp mellom 500 mill kroner og 1.200 mill kroner. I en brutt o to talomset ning på 3,4 milliarder

blir dett e en vesent lig del av totalomsetningen.

Når ledelsen i NR og DNT/ NJ har motsatt seg at t apsgrenser innføres i NR-spillet , som hos NT, er den

under liggende fa ktor tydelig. Hest esport en ønsker at omset ning med svart e penger skal behandles

med liberale y ne.

Hvitvaskin - b r samfunnet tenke n t?

SPF vil st ille et vikt ig spørsmål : Bør vårt samfunn aksept ere at aktører spiller for svart e penger, og at

pengene hvit vaskes gj ennom gevinster fra spillet? Vi mener j a. Kan NR og NT hindre dett e? Svaret er

nei. Kan vi forvent e at NR og NT har innsikt i den personlige økonomi hos spilleren? Svaret er nei.

Vi mener at samfunnets kont roll med svarte penger må ligge hos Skatt eetat en, når den enkelt e t ar ut

innt ekt ved svart e penger. SPF er tydelige på at all innt ekt skal oppgis, og all innt ekt skal gå t il

beskat ning. Men hva når en aktør likevel får t ilgang t i l svart e penger? Bør samf unnet ha en eller flere

«kanaler» hvor svart e penger «kommer t ilbake t il samfunnet som hvit e penger? Bør samfunnet i

noen t ilf eller aksept ere hvitvasking? Bør omset ning hos NT og NR åpne for hv itvasking? Hvis ja, da

bør lovverk t i lpasses, da bør Stort ing og departement er drøf te og avklare noen prinsipper. Vårt

samf unn må gå noen runder gjennom et nett verk av j uridiske og moralske relasjoner.

M yndighetene drøf t er av og t il volumet av svarte penger i samfunnet . Det antydes 15-20 milliarder

pr år. SPF har ingen kvalifi sert mening om denne tallstørrelse. Vi erkj enner im idlert id at det vi l være

en stor fordel fo r samfunnet om disse milliarder ikke nytt es t il fi nansiering av kriminalit et , eller

annen uønsket virksomhet . Høringsnotatet fra depart ement et drøft er t emaet i denne sak, men har

vel ikke noe annet enn en passiv t i lnærming mot en løsning. Dvs, vi gjør så godt vi kan, vi oppfordrer

alle  t il lovlydigh et  -  mens verden gar videre med  samme  volum av svarte penger  i  samfunnet .

Kanskje har ut fordringen utviklet seg i negat iv ret ning de siste 10-20 ar, t ross alle best rebelser for a
oppnå det motsat te?

SPF mener:

1. Samfunnet bør aksept ere hvitvasking av penger ved at aktører spiller hos NT og NR, at det

spilles for svarte penger og at gevinster tas ut som hvit e penger.

2. Det bør ikke set tes tapsgrenser ved spill hos NT og NR.

Fremtidi or aniserin av s ill ahest.

Som t idligere nevnt vil SPF, som et kompet ansemiljø rundt A-segment et , ikke anbefa le de forslag t il

o rganisering som nevnes i depart ement ets høringsnotat . Det te mest fordi ingen av de to

alt ernat ivene vil løse de utfordringer som hest esport en og samfunnet st år overfor.



Vi vet at sport en selv, DNT og NJ, vil argumentere for å prolongere dagens organisering av et NR. Da

skyver man utfordringene under t eppet . Tilbakegangen for hestesporten vil fortsett e, selv om ingen

av oss ønsker dett e.

Dett e er SPF's forslag ti l organisering av spill på t rav- og galoppløp:

l. AS Nortoto etableres i 2021.

2. Selskapet børsnot eres.

3. AS Nortoto gis en aksjekapit al på 5 - fem - milliarder kroner.

4. Stat en sikres 30 % av eierinteressene i selskapet .

5. AS Nortoto forbeholdes kun norske eiere, da selskapet skal være et heleiet norsk selskap.

6. AS Nortoto et ablerer seg i et nybygg ved Jarlsberg Travbane. Selskapet får en mindre

underavdeling i Hestesport ens Hus ved Bjerke. Dett e sikrer uavhengighet t i l DNT og NJ.

7. Det utbetales 600 mill kroner t il hest esport en fra og med 2022/ 23 ett er avt ale mellom

partene og godkj ent av kult urdepartementet . Beløpet reforhandles/ indeksreguleres hvert 3

år.

8. AS Nortoto overtar markedet for spill på hest i Norge i 2022, som betyr at NR avvikles.

9. AS Nortoto overt ar/ kjøper ut kundeportefølj en fra NR.

10. AS Nortoto sikrer seg kunder f ra ut landet utenfor avtaler med ut enlandske spilloperatører.

Det gir ingen unødvendige provisjoner.

11. AS Nortoto bygger opp egen organisasjon for det oppdrag de blir gitt av myndighet ene. Man

t ilbyr ansett else t il visse personer med relevant og ønsket kompetanse fra NR.

12. AS Nortoto etablerer avt ale med de kommisjonærer man vil nytt e i Norge fra og med 2022.

Bet ingelsen for disse kont rakt er sett es opp at styret . Pga svært konkurransedykt ig TBP, som

gir høy brut to omsetning, skal kommisjonærens provisjon være maksimalt 1,5 % av brutt o

omset ning i egen forret ning.
13. AS Nortoto baserer produktene på konkurransedykt ige TBP-forutset ninger, noe som gjør

selskapet att rakt ivt for et betydelig antall kunder world wide.

14. St raks prinsippvedtak om et AS Nortoto er vedtatt , starter prosessen for styret med å utvikle

egen og moderne software for de dat aløsninger selskapet søker.

15. AS Nortoto skal ha et nært samarbeid med Lott erit ilsynet vedr den kontroll som

myndighetene krever.

SPF beklager at ikke en slik organisasjonsmodell ble etablert for 15-20 ar siden.

Akt uelle TBP-forutsetninger vil være:

AS Nortoto NR r 2020

Vinner/ Plass 93 % 80 %

Tvilling/ Duo 91 % 80 %

Trippel 90 % 70 %

vs 90 % 65 %

V4 90 % 75 %

V65/ V64 88 % 65 %

V75 87 % 60 %

Dett e vil være meget sterke TBP-bet ingelser. Svært att rakt ivt globalt .

Joker- og jackpot -t i lbud er uakt uelt .



Det er viktig avaere klar over forutset ningen, nevnt foran, at en snitt -TSP på 90 % betyr at et

innsatsbeløp i snitt blir 7-doblet i spillet . Det betyr i snitt at 1 milliard i brutt o omset ning reelt vil bety

7 milliarder i omset ning.

Vi vil antyde noen premisser for omset ning, gitt de TSP-forutset ninger vi nevner:

• Dagens omsetning hos NR på 3,4 milliarder vil automat isk øke i t råd med oppgitt t abell.

• Spill fra norske spillere t il ut enlandske, ulovlige operatører vil bli redusert med 80-90 %.

• En del personer i Norge med svarte penger vil søke t il spill på hest , når bet ingelsene er som

nevnt. Denne del av markedet op pgisavere 17-20 milliarder. En viss prosent av dett e vil

være av betydning, både for samfunnet og omset ningen hos AS Nortoto.

• Spill fra utenlandske aktører vil bli betydelig, da de oppgitt e TSP-bet ingelser er world leading.

• Produktene med disse TSP-bet ingelser vil være sosialpolit isk aksept able og reelt forebygge

negat ive konsekvenser av spil let . Å skape flere vinnere er ansvarlig.

Forutsett er vi profesjonalit et i ledelse og st rategiske valg, vil brutto årsomset ning kunne bli 75 t i l 100

milliarder kroner årlig en gang i perioden 2023 - 2025, resirkulerte gevinst beløp medregnet .

Punkt 2, 3 og 4 representerer et pot ensial ut over dett e est imat .

Skulle representanter på Stort inget, fagdirektører i depart ementene eller andre ønske et møt e med

Harald Ruud, som leder i SPF, eller andre fra SPF, er vi åpne for en dialog og et samarbeid.

Vedlegger oversikt over ledelsen i SPF, personer fra alle landsdeler.
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