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Høringsinstanser jf liste

Forslag til endringer i bingoregelverket

Lotteritilsynet ble i brev fra Kulturdepartementet av 09.05.2017 om oppfølging av Meld. St. 12 (2016 -
2017) bedt om å «utarbeide forslag til forskriftsendringer i bingoforskriften samt utkast til høringsbrev.»

I stortingsmeldingen er det skissert flere en dringer i forskrift om bingo. I tillegg til dette blir det
foreslått noen andre endringer / korrigeringer som ikke er omtalt i stortingsmeldingen.

Lotteritilsynet har blant annet fått flere tilbakemeldinger fra sentrale bingoentreprenører om at det bør
iv erksettes ytterligere tiltak for å forhindre oppblomstring av såkalte «kioskbingoer», det vil si små
bingolokaler som typisk ligger i tilknytning til en kiosk.

Et sentralt punkt ved selve stortingsmeldingen, og også i kapittelet om bingo, er hensynet til sosialt
ansvarlige spill. Det går frem av meldingen s. 148 at «Det er behov for å revitalisere dei lovlege norske
pengespela, slik at dei verkar attraktive og kan vere eit reelt alternativ til dei uregulerte pengespela på
nett. Endringsforslaga bør likevel ikkje gjennomførast dersom dei går utover dei overordna måla om at
ein skal ha sosialt ansvarlege spel, og at bingoreguleringa skal støtte einerettsmodellen.»

I brev fra departementet av 20.12.2017 ble det ytterligere pr esisert hva høringsforslagene skulle innholde
og følgende punkter skal sees på:

Databingo
• 30 - sekunders regelen endres slik at det enkelte spill skal ta minimum 30 sekunder
• Forbud mot autoplay og det gis ikke adgang til fortløpende trekninger på en og en bo ng
• Dagens krav om at det må være innskudd i minimum to av terminalene i et databingonettverk før

en kan starte spillet , fjernes

Tilbud av hovedspill på internett
• Det åpnes for muligheten til å delta i hovedspill på bingo via internett på følgende vilkår:
- spilleren må registrere seg fysisk i en bingohall
- pålogging må skje ved sikker løsning
- det må være adgang til å fylle på spillekortet hjemmefra
- spillerne må ha mulighet til å stenge seg ute fra spillet
- spillansvarskurset som bingoansatte må gjennomføre ut vides til å omfatte bingospill via internett

Gevinstene i hovedspillet
• Maksimumsgevinsten i hovedspillet økes fra kr 5 000 til kr 10 000
• Grensen for jackpotgevinst i hovedspillet økes fra kr 70 000 til kr 100 000 og dagsgrensen for

oppbygging av denne fje rnes
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Andre forslag
• Tillatelsesperioden endres fra ett til to år
• Det innføres krav om kr 2 milllioner i omsetning i hovedspillet for å kunne ha Belago i et

bingolokale
• Fordelingsnøkkelen for Belago endres slik at NTs andel reduseres fra 40 til 35% mens

formålsandelen økes fra 25 til 30%

Endringene i reglene som blir vedtatt ska l tre i kraft med virkning fra 01.01.2019.

Forskrift om bingo og endringer i den vil bli notifisert i tråd med direktiv 98 /34/EC.

Lotteritilsynet ber om at eventuelle innspill på høringsforslagene blir sendt oss innen 01.09.2018 .
Høringsinnspillene sendes til postmottak@lotteritilsynet.no . De kan også sendes pr post til
Lotteritilsynet, postboks 800, 6805 Førde.

Nærmere om forslag til endringer i regelverk for databingo:
I stortingsmeldingen er konklusjonen at 30 - sekundersregelen i forskrift om bingo § 16, 2 ledd bør bli
endret. Dagens regel er at det skal være en paus e på minimum 30 sekunder fra et spill er ferdig til neste
trekning kan starte. Forslaget fra bingoaktørene, som departementet støtter, er at 30 - sekundersregelen blir
endret slik at det enkelte spill skal ta minimum 30 sekund. Dette kan for eksempel gjøres ved at den
enkelte trekning tar lenger tid.

Forslaget vil gjøre databingospillet mer attraktivt for spillerne, men fortsatt være relativt f orsiktig , i og
med at det ikke vil være mulig å putte på innskudd oftere enn hvert 30 sekund. Forslaget vil ikke i s ærlig
grad innebære hyppigere trekninger av databingospill.
Det presiseres at det ikke er tillatt å trekke på en og en bong i løpet av den tiden trekningen blir
gjennomført. Tallene skal føres på bongene samtidig. Dersom en tillot at det skulle trekkes for hver enkelt
bong en har kjøpt, vil det for spilleren kunne fremstå som om det er flere trekninger enn en.

Det foreslås videre at funksjonen autoplay blir forbudt. Verken entreprenørene, Lotteritilsynet eller
spillerne selv har gode verktøy for å kunne fø lge med på eventuelt problematisk spill på bingo. Autoplay
gjør at spilleren ikke trenger å være tilstede ved spillet mens det pågår, noe som innebærer at en spiller
kan miste kontrollen over hvor mye han eller hun taper.
Siden databingospill ikke foregår registrert, vet vi lite om den enkelte spiller sin spilleadferd. Men fra
U niversitetet i Bergen sine befolkningsundersøkelser i både 2013 og 2015 vet vi at databingo er blant
spillene på det norske markedet med størst andel risiko - og problemspillere.

Dat a fra befolkningsundersøkelsene sett sammen med rapporterte omsetningstall fra bingoentreprenørene
gir en sterk indikasjon på at databingospillerne i snitt allerede nå taper mer enn de som spiller hovedspill
og de som spiller Belago .

Autoplay muliggjør og så at en spiller kan spille på flere terminaler samtidig, siden det ikke
er nødvendig å gjøre en aktiv handling på automaten for hver innsats. Vi vet at autoplay funksjonen
gjør at enkelte spillere satser på flere databingoterminaler samtidig.
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I spillereglene for Norsk Tipping sine interaktive spill, som også omfatter bingospillet Bingoria, og for
Multix og Belago , er autoplay ikke tillatt. Disse spillene har også en øvre tapsgrense, som skal begrense
skadevirkningene for risiko - eller problemspil lere. I tillegg kommer det ifølge stortingsmeldingen at
Norsk Tippings «Nei - takk liste» forskriftsfestes overfor enerettsaktørene, jf s. 88. Det heter også at Nei -
takk listen, etter en evaluering av de nye store lotteriene etter lotteriforskriften § 7, k an vurderes som krav
også overfor private lotterier. Autoplay inngår på denne listen, og å fjerne autoplay også for databingo,
kan medvirke til å harmonisere regelverket for sammenlignbare spill.

Ved å fjerne muligheten for autoplay i databingo både vil redusere risiko for spilleproblemer, og redusere
skadevirkninger av problematisk spill.

Lotteritilsynet foreslår å fjerne bestemmelsen om at det må være innskudd i minimum to av terminalene i
et databingonettverk før en kan starte spillet. Denne regelen m edførte utfordringer for mindre
bingolokaler og det resulterte også i at samme spiller startet opp to terminaler i stedet for en.
Lotteritilsynet gav også i brev til bingoaktører datert 28.08.2014 dispensasjon fra denne
regelen i bingoforskriften. Lotterit ilsynet har ikke sett at dispensasjonen har hatt uheldige konsekvenser.

Tilbud av hovedspill på internett
Det foreslås videre i Stortingsmeldingen at det åpnes for muligheten til å delta i hovedspill et i en
bingohall via internett.
Bakgrunnen for forslag et er at dette kan være med å styrke omsetningen i bingo, og samtidig demme opp
for konkurransen fra utenlandske spillselskap. Det går også frem av meld ingen at dette tilbudet ikke skal
utfordre eneretten Norsk Tipping har til å tilby nettbingo.

Spillet s om foreslås tillatt, det vil si hovedspillet på bingo, vil skille seg fra Norsk Tipping sitt Bingoria
spill. Det vil blant annet kun være tillatt med hovedspill der tallene som trekkes blir lest opp to ganger ,
det vil si det såkalte hovedspill 1 . Spillene må videre følge den spilleplan som blir brukt i det fysiske
lokalet der det spilles bingo. Dette betyr også at det er begrensninger i hvilke tidspunkt det kan spilles
bingo på nett.

Det vil heller ikke være tillatt med andre type spill enn bingo hovedsp ill. I Bingoria er det tillatt med
automatspill i pausen mellom bingospillene.

Vi foreslår at det stilles krav om at den enkelte spiller må registrere seg første gang ved personlig
oppmøte i den konkrete bingohallen der en ønsker å spille hovedspill på n ett. Dette vil være et tiltak for å
sikre at det kun er spillere over 18 år som spiller og at det spilles til inntekt for lokale formål.

Det må være en sikker pålogging før oppstart av bingospill et , og hver spiller kan bare ha én
spillerkonto hos én bingo entreprenør. Dette er spesielt viktig for å hindre at personer under 18 år spiller
bingo. Dette vil også gjøre det mulig å kunne tilby ansvarlighetsverktøy. Det betyr at arrangør som
tilbyr denne type bingospill må ha sikker elektronisk identifisering ved pålogging. Dette kan for eksempel
være ved bruk av BankID.

Det skal være tillatt å fylle på spillerkontoen hjemmefra, og spillere må også ha mulighet til å stenge seg
ute fra spillet.
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Entreprenør og hallens ansatte som skal tilby sitt bingospill på nett m å videre ta et nytt spilleansvarskurs
som også omfatter nettspill.

Lotteritilsynet presiserer at omsetningen fra bingo hovedspill på nett ikke skal med i grunnlaget som skal
brukes i vurderingen av om et lokale skal kunne ha oppstilt databingoterminaler e ller Belago.
Omsetningen fra bingospill på nett må regnskapsføres særskilt.

Nærmere om forslag til endringer i gevinster i hovedspillet
I stortingsmeldingen er det vist til at bransjen har bedt om en økning i gevinster i hovedspill på bingo.
Gevinstene i hovedspill på bingo ble sist endret ved forskriftsrevisjon i 2011. Det har vært lite
problemspill relatert til dette spillet og vi foreslår derfor å øke gevinstgrensene i hovedspillet til å ha en
jackpot på kr 100 000. Dette er en økning fra kr 70 000 som er rammen i dag.

Rammen på kr 100 000 betyr at en enten kan ha en stor pott på til sammen kr 100 000, eller flere mindre
potter der det samlede beløpet ikke kan overstige kr 100 000.

Det foreslås videre at det ikke skal være egne grenser for hvordan Ja ckpotten bygges opp.

Videre foreslår vi en økning i enkeltgevinster fra kr 5 000 til kr 10 000.

Ingen av disse forslagene vil utgjøre noen vesentlig endring i risikoprofilen i spillet.

Endringene vil også gjelde for bingo i lokalradio/ - tv.

Tillatelse for to år på bingo
Lotteritilsynet foreslår å åpne opp for å gi tillatelser til bingo med varighet på inntil to år. Bakgrunnen for
dette forslaget er at de fleste bingotillatelser er relativt like år for år. Med det menes at bingo blir spilt i
det samme l okalet, med tilnærmet de samme formål og som regel lik størrelse på tillatelsen.
Det foreslås at regelen skal gjelde både for bingo med entreprenør og foreningsbingo.
Det vil således spare både forvaltningen og entreprenører / formål for administrativt arb eid med søknader.
Behovet for regnskapsrapportering vil være likt med i dag og det foreslås derfor ikke endringer i dagens
system med innrapportering fire g anger i året for entreprenører og en gang i året for foreningsbingo .
Dette er et svært viktig virkem iddel for å sikre at formålene får utbetalt sin rettmessige andel av
overskuddet, til rett tid.

Det foreslås en justering i forskrift om bingo § 20 som følge av at det nå ikke lenger skal rapporteres
hvert år etter ferdigspilt tillatelse.

Lotteritilsynet foreslår også å endre ordlyden i § 20, 3 ledd fra «oversikt» over utbetaling til formål til
«dokumentasjon på» overføring til formål. Dette vil gjøre det enda klarere at Lotteritilsynet skal ha
dokumentasjon på utbetaling til formålene. Det blir også fore slått å endre fra 2. og 4. kvartal, til 1. og 2.
halvår . Dette vil være en mer presis formulering av kravet her.
Lotteritilsynet foreslår også å endre formuleringen i § 20, 5 ledd knyttet til 2. og 4. kvartal, til 1. og 2.
halvår. Dette for å gjøre det kla rere at revisor skal gå gjennom sammendraget for et halvt år.
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Lotteritilsynet foreslår å gå vekk fra kravet om at foreningsbingo i pott skal levere regnskap to ganger i
året. Erfaringen med denne ordningen har vært at det er lite misligheter knyttet til u tbetalinger. Det er
således etter Lotteritilsynets vurdering ikke behov for en halvårsrap portering på foreningsbingo. De
fleste tillatelsene her er også av begrenset størrelse, noe som også gjør behovet for kontroll mindre.

Lotteritilsynet ser at en av utfordringene med dette forslaget vil være at det vil gå lengre tid for nye
formål å komme inn på en bingo. Det åpnes av den grunn for å endre praksis slik at formål i større
utstrekning kan komme inn i eksisterende tillatelser. Dette må da fortrinnsvis sk je ved halvspilt tillatelse.

Lotteritilsynet foreslår videre at gebyrene blir krevd inn årlig slik som i dag. Det vil si at arrangører av
b ingo , som får innvilget en tillatelse på to år , får tilsendt en faktura for det første året før oppstart, og en
fakt ura før årsskiftet til år to av tillatelsen. Som en følge av dette foreslås gebyrbestemmelsen i § 13 å bli
endret til å omfatte et gebyr pr kalenderår for hver tillatelse.

Vi foreslår ingen endring i gebyrstørrelsene.

Krav til omsetning i hovedspillet f or å kunne ha Belago
Lotteritilsynet mener at det bør være et krav til omsetning i hovedspillet for å kunne ha Belago terminaler
oppstilt. Dersom en ikke stiller krav som begrenser denne omsetningen vil en kunne risikere å få
spillesteder som ikke har nevn everdig omsetning i hovedspill og i realiteten kun har Belago som
inntektskilde. Dette vil være mulig i dag. Lotteritilsynet foreslår av den grunn at det også stilles krav om
at et bingolokale har en omsetning på minimum kr 2 millioner i hovedspill for å k unne ha oppstilt Belago
terminaler.

Regelen vil således være tilsvarende som for å kunne ha oppstilt databingoterminaler i bingolokaler.
Lotteritilsynet foreslår å vise til at regelen i § 15, 2 og 4 ledd for omsetning i hovedspillet om oppstilling
av data bingo gjelder tilsvarende for oppstilling av Belago.

Lotteritilsynet ønsker en lignende praksis for nystartede haller som databingo har i dag. Det vil si at
hallen får et begrenset antall terminaler i en oppstartsperiode for å kunne dokumentere at hallen har et
tilfredsstillende hovedspill.

Det er kun foreslått en regulering av om en hall skal kunne ha Belago terminaler, ikke antallet terminaler i
lokalet. Hvor mange Belago terminaler som kan stå i den enkelte hall, blir som i dag en vurdering Norsk
Tipping gjør.

Utkast til endringer i forskrift om fordeling av overskudd fra utbetalingsautomater oppstilt i
bingohaller (bingoterminaler)
Det blir i stortingsmeldingen foreslått å endre fordelingsnøkkelen for Belago, slik at formålsandelen øker
fra 25% til 30%. Denne endringen skjer ved at andelen til Norsk Tipping blir redusert fra 40% til 35%.
En slik endring vil, basert på Belagotall fra 2016, medføre en økning i overskudd til formål på bingo fra
62, 8 millioner til 75, 4 millioner. Det vil si en økni ng på 12,6 millioner.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget til endring i forskrift om bingo vil i innebære en liberalisering av dagens regelverk og således
trolig være med på å øke omsetningen i bingohaller. Lotteritilsynet mener disse fors lagene er i samsvar
med de signal og føringer som er gitt i stortingsmeldingen.

Det vil være kostnader forbundet med forbudet mot å ha autoplay på databingo. Innføring av bingospill på
nett vil også ha både økonomiske og administrative konsekvenser for ak tørene.

Lotteritilsynet vil få effektiviseringsgevinster av å gi tillatelser hvert andre år. De frigjorte ressursene her
vil i stor utstrekning bli brukt til kontroller av bingo. Tilsynet ønsker å intensivere tallet på kontroller i
bingohaller, blant anne t som en følge av mange nystartede haller. I tillegg ønsker vi å videreutvikle
Lotteriregisteret, særlig når det gjelder publikumsversjonen. Dessuten trenger vi å sette av ressurser som
kan bidra til økt digitalisering av våre tjenester, også når det gjeld er bingoområdet.

I forskrift om bingo foreslås følgende endringer:

§ 2, 2 ledd
En forening kan få en tillatelse til omsetning i hovedspill på kr 700 000, - . pr kalenderår. Det kan gis
tillatelse for inntil to år samtidig.

Ny § 4 a) Hovedspill på internett
Den enkelte bingohall kan formidle hovedspillet i bingohallen til spillere på internett.
Trekningsresultatet i hovedspillet skal leses opp to ganger.
Den enkelte spiller må registrere seg ved personlig oppmøte i den hallen der vedkommende ønsker å delta
i hovedspillet.
Det stilles krav om at alle spillere skal være identifisert på en sikker måte før pålogging.
Omsetning i hovedspill på internett skal ikke regnes med i omsetningsgrunnlaget etter § 15, 2 ledd og
§ 15, 5 ledd, og må regnskapsføres s ærskilt.

§9, 1 ledd og 2 ledd
Verdien av den enkelt gevinst kan ikke overstige kr 10 000, -
I tillegg til gevinster etter første ledd, kan det settes opp en oppsamlingsgevinst. Denne gevinsten kan
bestå av en gevinst på kr 100 000, eller bestå av flere p otter som samlet ikke overstiger et beløp på kr
100 000.

§ 12, 1 ledd
Spill i pott tillates gitt med varighet inntil to år. Ved søknad om spill i pott skal alle deltagende foreninger
søke samtidig. Det skal gå klart frem at det søkes om spill i pott, og for hvilken periode søknaden gjelder.

§13
I gebyr til staten skal det årlig betales kr 1250, - for tillatelse til hovedspill.

§ 15, 5 ledd (nytt ledd)
Reglene for omsetning i hovedspill i andre og fjerde ledd gjelder tilsvarende for oppstilling av Belago
terminaler fra Norsk Tippin g § 16, 2 ledd
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Med databingo menes et elektronisk bingospill der spillterminaler er koblet sammen og det blir gjort en
felles trekning for alle terminalene. De trukne tallene kan fordeles på bongene samtidig eller fortløpende.
De t skal gå minimum 30 sekunder fra et spill starter til neste spill starter . Det er ikke tillatt å tilby
spillerne å kjøpe ekstra trekninger (tall) .
Trekningen i databingospillet skal kun vises en gang.

§ 16, 3 ledd
Det stilles krav om at minimum 5 terminaler er koblet sammen i samme lokale og det er tillatt å kjøpe
inntil 5 bonger pr. spill. Det er ikke tillatt å delta i flere enn 1 databingospill samtidig. Det må være
innskudd i minimum 2 av terminalene for at trekningen kan foretas .
Autoplay er i kke tillatt på databingo.

§ 20, 3 ledd
Det skal ved ferdigspilt tillatelse årlig føres et sammendrag av dagsrapporter, samt oversikt over
utbetaling til formål. Ved spill i pott hos entreprenør skal det kvartalsvis føres et sammendrag fra
dagsrapporter, samt dokumentasjon på utbetaling til den enkelte forening. Sammendraget og
dokumentasjon på utbetaling til den enkelte forening skal sendes Lotteritilsynet på fastsatt blankett innen
seks uker for 1. og 2. halvår, og innen 2 uker for 1. og 3. kvartal

§ 20 , 5 ledd
Ved bruk av entreprenør skal sammendrag av dagsrapporter og dokumentasjon på utbetaling være
bekreftet av offentlig godkjent revisor etter 1. og 2. halvår .

§ 27
Verdien av den enkelte gevinst må ikke overstige kr 10 000, - . Den samlede gevinstverd i for den enkelte
spilledag må ikke overstige kr 25 000, - .
I tillegg til gevinster etter første ledd, kan det settes opp en oppsamlingsgevinst. Denne gevinsten kan
bestå av en gevinst på kr 100 000, eller bestå av flere potter som samlet ikke overstiger et beløp på kr
100 000.

§ 32 (oppheves)
Tillatelse til opps tilling av bingoautomater kan bare gis dersom Lotteritilsynet finner at kontrollen med
spillet kan ivaretas på en betryggende måte. Tillatelse kan ikke gis varighet ut over 31. mars 2010. For
bingoautomatene stilles det krav om at minimum 30 % av overskudd et skal tilføres oppstillende lag eller
forening. Etter 15. august 2007 er det ikke tillatt å bruke sedler ved spill på bingoautomater.
Bingoautomater kan ikke stå oppstilt i lokaler hvor det også finnes vekslingsautomater som veksler fra
seddel til mynt. Seddelinntak som er montert på automaten skal være satt ut av funksjon ved permanent
innvendig eller utvendig fysisk sperre .

I f orskrift om fordeling av overskudd fra utbetalingsautomater oppstilt i bingohaller
(bingoterminaler) foreslås følgende endring:

§ 2, 1 ledd
Overskuddet fra utbetalingsautomater skal fordeles slik at 30 % av overskuddet tilfaller organisasjoner og
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foreninger (formålene), 35 % av overskuddet tilfaller bingoentreprenør og 35 % av overskuddet tilfaller
Nor sk Tipping AS.

Med hilsen

Henrik Nordal
avdelingsdirektør

Tore Bell
seniorrådgiver

Vedlegg:

Liste over høringsinstanser:

Actis
Akan
Barne - Og Familiedepartementet
Barneombudet
Norges Bingo - og lotteriforbund

Blå Kors Senter
Care Norge
De 10 Humanitære As
Den Norske Kreftforening
Det Frivillige Skyttervesen
Eskanor
Finansdepartementet
Flyktningerådet
Forbrukerombudet
Frivilliget Norge
Handels - Og Sevicenæringens
Hovedorganisasjon
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Helse - Og Omsorgsdepartementet

Hjelpelinjen For Spilleavhengige
Innsamlingskontrollen I Norge
Justis - Og Politidepartement
Korpsnett Norge
Korus - Øst
Norsk Forening For Spillproblematikk
Landbruksdepartementet
Landsforeningen For Hjerte - Og Lungesyke
Landsforeningen For Kvinner Med
Bekkenløsning
Landsforeningen For Polioskadde
Landsforeningen For Trafikkskadde
Landsforeningen Uventet Barnedød
Landsrådet For Norske
Ungdomsorganisasjoner
Lotterinemnda
Nho
Norges Astma - Og Allergiforbund
Norges Bandyforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bokseforbund
Norges Bordtennisforbund
Norges Bryteforbund
Norges Bygdeungdomslag
Norges Fotballforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Handikapforbund
Norges Håndballforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Ishockeyforbund
Norges Kfuk - Kfum
Norges Klatreforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Musikkorps Forbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Seilerforbund
Norges Skiforbund
Norges Svømmeforbund
Norsk Folkehjelp
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Norsk Forbund For Utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag For Funksjonshemmede
Norsk Forening For Pengespillproblematikk
Norsk Lokalradioforbund
Norsk Psoriasisforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Rikstoto
Norsk Tipping As
Norske Kvinners Sanitetsforening
Nærings - Og Handelsdepartementet
Orienteringsforbundet
Politidirektoratet
Redningsselskapet
Registerenheten I Brønnøysund
Rådet For Psykisk Helse
Skattedirektoratet
Spillavhengighet - Norge
Statens Innkrevingssentral
Stiftelsen Helse Og Rehabilitering
Tippekommisjonærenes Landsforening
ARKEN BI NGO AS
BIN GO 1 AS
BIN GO EN TREPRENØREN AS
BIN GODRI FT TROM SØ AS
BIN GOKJELLERN AS
BJØRN LYDVO
BORG BINGO SA
BØ SEN TERBI NGO AS
CASI NO BIN GO AS
CB SIN SEN AS
EBBESTAD NÆRSENTER AS
EGIL H ESLAND AS
EI DSVOLL BINGO AS
EN SJØ BI NGO AS
FORENINGSBI NGO AS
FU NGAM ES AS
FYLLI NGSDALEN BI NGO AS
GRENLAN DSBI NGO 1 AS
H BI NGO AS
H AU GERU D BI NGO AS
H BL AKTIV AS
H EXAGON AS
IDRETTSBINGO AS
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IDRETTSBINGO AS
IDRETTSFINANS AS
JACKPOT BINGO AS
K. ASPELUND AS
KALICO AS
KRON & MYNT AS
LINK BINGO AS
LYKKESPILL AS
MARAMA SPILL AS
MARTINS BINGO AS
MASTER ONLINE AS
MAX SPILL AS
MAXI BINGO AS
MOA BINGO AS
NORGES IDRETTSBINGO AS
NORGESBINGO UNDERHOLDNING AS
NORSK BINGODRIFT AS
O KRISTOFFERSEN BINGODRIFT AS
ORION FEB AS
RJUKAN BINGO AS
ROUTE 66 AS
ROYAL BINGODRIFT AS
SANDEFJORD FORENINGSBINGO AS
SARTOR BINGO AS
SENTRUM BINGO AS
SENTRUM BINGO AS
SLEMMESTAD BINGO AS
SPILL M ARTIN'S AS
SPILLERIET AS
STORSENTER BINGODRIFT AS
TORSHOV BINGO AS
TRÅKKA BINGO AS
Bransjeforeningen for samfunnsnyttig
lotterivirksomhet
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