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NOTAT 

 

Til: Kulturdepartementet 

Kopi Landbruks og Matdepartementet 

Lotteri og Stiftelsestilsynet 

Fra: Norsk Rikstoto v/ Adm. dir. Harald Dørum Dato: 22.8.14 

Ref.: Deres ref: 13/3763 ME RFS:elt 

 

 

 Kommentarer til «Høringsnotat- forslag om poker-NM og private pokerlag» 

 

 

Norsk Rikstoto takker for mottagelse av høringsnotat og for invitasjon til å bidra mht. tilrettelegging 

for visse pokerspill i Norge. 

 

Ansvarlighet rundt pokerarrangement 

En grunnleggende forutsetning for eventuelt innføring og legalisering av pokerspill i Norge må være at 

«konsesjonsgiver» sikrer forbrukeren den samme beskyttelse som andre pengespill. Dette innebærer et 

krav om at spillet foregår i kontrollerte, ansvarlige og sosialt aksepterte omgivelser, i tråd med 

myndighetenes politikk og føringer for pengespillvirksomhet.  

Norsk Rikstoto fremholder at sammen med alle landets totalisatorbaner, har vi lang erfaring og innsikt 

i å drive spillarenaer som opererer innenfor spillemessig profesjonelle rammer. Trav og galoppbanene 

er i dag både politisk og sosialt aksepterte som trygge, seriøse og kontrollerte spillarenaer. De har 

betjening som har kunnskap og erfaring for å håndtere ansvarlige spillarrangement. Arenaen som 

allerede i dag står for 540 trav eller galopparrangement er tilpasset pengespill virksomhet og støttes av 

div. infrastruktur på arenaene (kunde-registrering, pengehåndtering mm).  

Disse arenaer tilbyr således trygge omgivelser der sikkerheten og kontrollen er god for å sikre ønsket 

spilladferd, og forebygge og forhindre uønsket.  

Lokalisering av pokerarrangement på trav og eller galoppbanene vil etter vår oppfatning kunne bidra 

til at en slik for den norske opinionen ny aktivitet aksepteres som ukontroversiell, ansvarlig og seriøs.  

  

Mht. lokalitet for turnering 

Norsk Rikstotos hovedkommentar er at trav og galoppbanene i Norge etter vår oppfatning er egnede 

arenaer som både kan og bør utnyttes til å huse pokerturneringer i Norge av både større og mindre art 

(fra nasjonale mesterskap til lokale turneringer). Dette begrunner vi med at totalisatorbanene har 

sesonguavhengige fasiliteter med store fysiske arealer, og som enkelt vil kunne tilpasse og 

akkomodere konkurransefasciittene for pokerturneringer. De er etablert med tilhørende funksjoner 

som er nødvendige for slike arrangement, som fasiliteter for parkering, for servering av store grupper, 

garderobe og toaletter mm. Et par av totalisatorbanene har også overnattingstilbud i umiddelbar 

nærhet.  

 

At totalisatorbanene har infrastruktur og fasiliteter tilpasset større tilskuergrupper mht. å følge 

konkurransene, med sitteplasser og bevertning, gjør at arenaene er godt tilpasset denne type 

arrangement.  

Banene har videre moderne infrastruktur for informasjonsdeling, med store internTV-anlegg og 

storskjerm som kan vise informasjon (plakater) og TV-bilder mm. De er også tilrettelagt med 

infrastruktur / nettverk for ekstern tv-produksjon og distribusjon når det er aktuelt. 
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Hvis og når det måtte bli aktuelt kan banene også være mer permanente arenaer for pokerklubber og 

for mer regelmessige småarrangementer (som månedsturneringer, «fredagsturneringer» osv). Dette er 

mulig fordi banene i dag har ledige arealer, ettersom elektronisk og kommisjonærbasert distribusjon av 

spill har redusert kapasitetsbehovet på banene, og arealer kan omdisponeres.  

 

Mht arrangement sikkerhet og kontroll  

Trav og galoppbanene har både fysisk og elektronisk infrastruktur som er bygd for god sikkerhet 

(overfører f.eks. kontrollunderlag til Lotteri og Stiftelsestilsynet). Dette kan tilrettelegges og anvendes 

for sikkerhet og kontroll av pokerarrangement, så som deltakerregistrering, aldersgrense og håndtering 

av pengetransaksjoner med deltakerbetaling (innskudd), utbetalinger osv.  

Tilsvarende vil alle slike rutiner pålitelig kunne dokumenteres og rapporteres.  

 

 

Generelt 

Norsk Rikstoto er positive til å samarbeide med pokermiljøet og Norsk Pokerforbund om arrangement. 

Vi mener at vi med vår kompetanses som et spillselskap har visse forutsetninger for å forstå og å 

kunne bidra til et vellykket resultat. På vegne av travbanene og oss selv foreslår vi således travbanene 

som arenaer for framtidig lovlig poker i Norge. 

 

Skulle man ev. ha behov for avklaringer, står vi til disposisjon. 


