
Bingo 

 

Ordningen gjelder de idrettslag og særkretser som har blitt offentlig registrert som et 

lotteriverdig formål. I utgangspunktet har samtlige foreninger som er medlem av Oslo 

Idrettskrets oppfylt vilkåret om å være et humanitært eller samfunnsnyttig formål som 

kan holde bingo der overskuddet går til organisasjonens formål. De siste årene har 

antallet idrettslag og særkretser som har benyttet seg av bingo som inntekstkilde ligget 

på rundt 200 formål. Av disse formålene spiller rundt 37% gjennom andre 

bingoentreprenører enn den Egil Hesland AS, som er den entreprenøren som Oslo 

Idrettskrets har knyttet seg til.  

 

Siden det i Oslo er kun ca 200 idrettslag og særkretser som er bingoformål, betyr dette 

at det er flere hundre idrettslag som ikke har benyttet bingo som inntektskilde. Oslo 

Idrettskrets ønsker i denne sammenheng å være behjelpelig med at også deres idrettslag 

skal kunne få avkastning fra bingo. Har dere fulgt forutsetningene som kreves for å 

kunne være et lotteriverdig formål, kan dere søke råd hos oss om hvordan dere går frem 

for å bingo som en ekstra inntekstkilde for deres idrettslag. Dere kan nå frem til oss ved 

å sende epost om deres interesse til 

 

OSLO@IDRETTSFORBUNDET.NO 

– MERK MED ”BINGOSPILL” 

 

JA, VÅRT IDRETTSLAG ER INTERESSERT. HVA GJØR VI? 

Det kreves noe egeninnsats av idrettslaget for å kunne bli bingoarrangør. Bingo blir 

regnet som et lotteri, og frivillige organisasjoner, som har et humanitært eller 

samfunnsnyttig formål, kan holde bingo der overskuddet går til organisasjonens formål. 

 

Idrettslaget må kunne fremvise både godkjent årsregnskap og årsmelding. Idrettslag 

som ønsker å delta må som tidligere ha organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene 

og være godkjent av Lotteritilsynet. Idrettslag som samarbeider med andre 

bingoentreprenører kan ikke delta hos Egil Hesland AS. 

 

BRØNNØYSUNDREGISTRENE 

Dersom idrettslaget ikke har organisasjonsnummer, må idrettslaget først registrere seg i 

Enhetsregisteret. Les mer om dette på www.brreg.no/registrering 

 

Idrettslaget vil bli registrert i Brønnsøysundregistrene (med et organisasjonsnummer). 

Dette gjøres kun en gang. 

 

LOTTERITILSYNET 

Det er en betingelse for å få tillatelse til bingo at idrettslaget er godkjent som 

lotteriverdig.  

 

Søknadsskjema om dette kan lastes ned elektronisk fra www.lottstift.no. Søknadsskjema 

LT-S-001 kan finnes ved å gå via menyvalg ”Bingo” i Lotteritilsynets menyboks. 

Idrettslagets vedtekter, samt datert og underskrevet kopi av siste godkjente årsregnskap 

og årsmelding må vedlegges søknaden. 

 

Det kreves videre at idrettslagene årlig passer på å rapportere omsetningstall via Altinn. 

 

http://www.brreg.no/registrering
http://www.lottstift.no/


OSLO IDRETTSKRETS 

Oslo Idrettskrets arrangerer pottspill for de idrettslagene og særkretsene som velger å bli 

med på kretsens tilbud. Formålene som blir med deles på de for tiden seks spillestedene 

som Egil Hesland AS drifter. 

 

Invitasjon om deltakelse sendes pr epost til samtlige lag med registrert epost-adresse i 

slutten av juni. Deltakere i årets pottspill, samt andre som har registrert interesse, 

mottar i tillegg en egen henvendelse fra vår bingoentreprenør. For å bli registrert hos 

Oslo Idrettskrets må idrettslagene fremlegge tillatelsesnummeret de mottar fra 

Lotteritilsynet. Har idrettslaget deltatt tidligere, vil tillatelsesnummeret fornyes dersom 

den årlige rapporten i Altinn blir funnet i orden. Idrettslagene vil i invitasjonen bli bedt 

om å fylle ut navn og signatur på eget skjema LT-S-007, for søknad om bingospill 

påfølgende år. 

 

Normal søknadsprosess tilsier at søknadene skal være i hende hos bingoentreprenøren 

ultimo august. Bingoentreprenøren fyller ut detaljene på skjema LT-S-007 for samtlige 

formål i dialog med Oslo Idrettskrets. Innen 31. oktober må søknadsskjemaene være 

levert til Lotteritilsynet som skal godkjenne søknadene. Primo desember kommer 

tillatelsesbrev fra Lotteritilsynet til hvert enkelt formål. Selve spillet løper i 12 måneder 

fra 1. januar påfølgende år. Utbetaling av avkastning til hvert formål skjer normalt i to 

rater med en utbetaling i august og en utbetaling i februar. 

 


