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Vedtak i Lotterinemnda 18. august 2019 
 

Sak  

2018/0516 Ski Golfklubb – org. nr. 980 947 211 – klage over avslag på søknad om 

godkjenning som lotteriverdig organisasjon 

 

Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, medlem Åse Gustavsen og medlem Ingjald 

Sørhøy 

 

Sakens bakgrunn 

Ski Golfklubb (klager) søkte 15. november 2018 om godkjenning som 

lotteriverdig organisasjon.  

 

Lotteritilsynet avslo søknaden 20. november 2018, med den begrunnelse at 

organisasjonens virksomhet og medlemmenes sammensetning innebar at 

organisasjonen måtte anses som en hobby- og fritidsforening for voksne.   

 

Klager påklaget vedtaket 27. november 2018. Klager anfører at klubbens 

virksomhet bør kunne defineres som samfunnsnyttig virksomhet i lotterilovens 

forstand. Det er vist til at golf har stor betydning i et folkehelseperspektiv, og at 

Ski Golfklubb har en stor andel eldre medlemmer som holder seg i aktivitet på 

grunn av tilrettelegging fra klubbens side. Det samme gjelder medlemmer med 

kroniske lidelser. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet. 

 

Lotteritilsynet har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og har oversendt 

klagen med innstilling 30. november 2018 til Lotterinemnda.  

 

Klager har inngitt merknader 17. desember 2018 til tilsynets innstilling. I 

merknadene fremgår det at klagers vedtekter i liten grad kan tilpasses den enkelte 

klubb innenfor Norges Golfforbund og Norges Idrettsforbund. Klager ber om at 

redegjørelsen for foreningens faktiske aktivitet legges til grunn for 

Lotterinemndas vedtak. Det er videre vist til at klubbens parkeringsanlegg 

benyttes som utgangspunkt for turgåere og lokale orienteringsklubber, og at 

klubben dermed har en sosial betydning av et visst omfang for andre enn 

foreningens egne medlemmer. 

 

Det rettslige grunnlaget 

Etter lov om lotterier mv. (lotteriloven) § 4, jf. § 6 kreves det tillatelse fra 

Lotteritilsynet for å avholde lotterier, med unntak av lotterier som nevnt i § 7.  
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Godkjenning kan bare gis til organisasjoner som i sin virksomhet ivaretar et 

humanitært eller samfunnsnyttig formål, jf. lotteriloven § 6 annet ledd, jf. § 5 

første ledd. 

 

Den nærmere avgrensningen av hva som er en lotteriverdig organisasjon og 

hvilken praksis som har vært fulgt i denne sammenheng, er omtalt i lotterilovens 

forarbeider, se NOU 1988: 14 s. 14, Ot.prp. nr. 58 (1993-94) s. 10 og Ot.prp. nr. 

84 (1998-99) s. 27-28. Det fremgår blant annet at hobby- og fritidsforeninger for 

voksne normalt ikke blir ansett som lotteriverdige. Bakgrunnen for dette er at 

voksne mennesker selv bør finansiere egne fritidsaktiviteter. Det kan imidlertid 

gjøres unntak for virksomhet som har en sosial betydning av et visst omfang for andre 

enn foreningens egne medlemmer, eller som er virksomme blant barn og unge. 
 

Av forvaltningsloven § 34 følger det at klageinstansen kan prøve alle sider av 

saken og herunder ta hensyn til nye opplysninger. I dette ligger at klageinstansen 

fullt ut kan prøve både rettsanvendelsen, saksbehandlingen, faktum og det frie 

skjønn. Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og 

sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 

 

Lotterinemndas vurdering 

Ski Golfklubb sin klage gjelder Lotteritilsynets vedtak 20. november 2018 om å 

avslå søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon.  

 

For å bli godkjent som lotteriverdig, er det et vilkår at Ski Golfklubb har 

virksomhet som anses som samfunnsnyttig eller humanitær jf. lotteriloven § 6 

annet ledd, jf. § 5 første ledd.  

 

Det fremgår av vedtektene til Ski Golfklubb § 1 at formålet er å drive golfidrett 

organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). 

Klubben er dermed en hobby- og fritidsforening.  

 

Klager har vist til at Ski Golfklubb har et særlig fokus på å tilrettelegge for eldre 

og andre med nedsatt bevegelighet. Lotterinemnda forstår det slik at det er snakk 

om tilrettelegging innenfor klubbens medlemsmasse og for betalende gjester. 

Tiltakene er da kun i liten utstrekning av sosial betydning for andre enn 

foreningens medlemmer. Når det gjelder anførselen om at klubbens 

parkeringsplass benyttes som utgangspunkt for turgåere mv., er dette heller ikke 

av tilstrekkelig sosial betydning for andre slik at klubben kan godkjennes som 

lotteriverdig. 

 

I følge søknaden til Ski Golfklubb har organisasjonen 400 medlemmer, hvorav 15 

av medlemmene er under 18 år. Klager oppgir i tillegg at 18 medlemmer er fra 0-

19 år. Selv om klubben dermed er virksom blant barn og unge, er denne 

virksomheten på nåværende tidspunkt ikke av et tilstrekkelig omfang til at 

foreningen kan godkjennes som lotteriverdig.  

 

Konklusjon 

Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at 

tilsynets vedtak stadfestes.  
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Vedtak 

Klagen tas ikke til følge. 
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