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Vedtak i Lotterinemnda 2. november 2021 
 

Sak  

2021/1193 Nidaros Jets Basketballklubb – org.nr. 914 106 796 – klage over avslag 

på søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon 

 

Til stede: Leder Martin Hennig, medlem Shabneet K. Bains og medlem Elisabet 

Ekberg 

 

Sakens bakgrunn 

Nidaros Jets Basketballklubb (klager) søkte 24. juni 2021 om godkjenning som 

lotteriverdig organisasjon.  

 

Lotteritilsynet avslo søknaden 30. juni 2021, med den begrunnelse at klager i 

hovedsak må anses som en hobby- og fritidsforening for voksne, og at aktiviteten 

for barn og unge under 18 år ikke er av tilstrekkelig omfang til at klubben kan 

godkjennes på dette grunnlaget.  

 

Klager påklaget vedtaket 4. juli 2021. Klager anfører at idrettslaget ikke er en 

hobbyklubb for voksne. Det vises til at klubben er det eneste laget i den nasjonale 

serien som er felles for alle breddeklubbene i regionen. Bakgrunnen er at ingen av 

breddeklubbene i regionen har tilstrekkelig med spillere til å kunne ha et lag i den 

nasjonale serien. Klager skriver at idrettslaget samarbeider tett med 

breddeklubbene og har mange aktiviteter for barn og unge, uten at disse er 

medlemmer i organisasjonen. Klubben rekrutterer spillere fra breddelagene 

tidligst når de er på slutten av videregående, og de aller fleste spillerne er 

studenter. Klager viser til at det hver dag jobbes for et godt samarbeid mellom 

breddeidretten og eliteidretten, og at klubben bidrar til en del basketball-

arrangementer og lignende for barn.  

 

Klager viser også til at det er krevende å finansiere en klubb i nasjonal liga med 

høye reisekostnader, kostbare kamparrangement og begrenset publikumsinntekt, 

og at organisasjonen er avhengig av sponsormidler. Idrettslaget trenger 

godkjenning som lotteriverdig organisasjon for å kunne motta midler som er 

avgjørende for finansieringen av kommende sesong. Det vises for øvrig til klagen 

i sin helhet.  

 

Lotteritilsynet har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og oversendte klagen 

med innstilling 20. juli 2021 til Lotterinemnda for behandling.  

 

Det rettslige grunnlaget 
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Det rettslige grunnlaget er lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. 

(lotteriloven) 

 

Etter lotteriloven § 4, jf. § 6, kreves det tillatelse fra Lotteritilsynet for å avholde 

lotteri.  

 

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.  

 

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 

Nidaros Jets Basketballklubb sin klage gjelder Lotteritilsynets vedtak 30. juni 

2021 om avslag på søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon.  

 

For å bli godkjent som lotteriverdig, er det et vilkår at organisasjonen ivaretar et 

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

første ledd.  

 

Av lovens forarbeider (NOU 1988: 14 «Ny lotterilov» side 14, Ot.prp. nr. 58 

(1993-1994) «om lov om lotterier mv.» side 10 og Ot.prp. nr. 84 (1998-1999) 

«Om lov om lotterier m.v. og Statens Lotteritilsyn» side 27-28) fremgår det 

hvilken praksis som har vært fulgt ved vurderingen av om en organisasjon er 

lotteriverdig etter lotteriloven. Hobby- og fritidsforeninger for voksne blir normalt 

ikke tilgodesett med lotteritillatelse. Bakgrunnen for dette er at voksne mennesker 

selv bør finansiere sine fritidsaktiviteter. Det gjøres imidlertid 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.  

 

Ifølge Ot.prp. nr. 44 (2002-2003) Om lov om endringer i pengespill – og 

lotterilovgivningen side 38 anses de fleste idrettslag som samfunnsnyttig 

virksomhet etter lotteriloven, uten hensyn til om aktiviteten også omfatter voksne. 

Videre heter det at etter praksis faller likevel idrettslag som bare driver idrett på 

elitenivå, eller bare for voksne utenfor. Begrunnelsen for dette er at slike idrettslag 

ikke har alminnelig medlemsadgang, og at inntektene vil gå til en lukket krets av 

personer.  

 

Selv om et idrettslag i utgangspunktet oppfyller kravet til virksomhet blant barn 

og unge, vil et gjennomgående elitepreg medføre at laget ikke kan godkjennes, se 

også Lotterinemndas vedtak i sak 2016/8.  

 

Klagers formål er «å drive basketball på elitenivå organisert i Norges 

idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt å bidra til å utvikle 

basketball i Norge – spesielt i Midt-Norge.», jf. Lov for Nidaros Jets 

basketballklubb § 1. På klagers hjemmeside står det at «Nidaros Jets er elitelaget i 
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NBBF – Norges Basketballforbund – region midt. Klubben rekrutterer spillere fra 

studentmiljøet og fra ALLE klubbene i regionen. Nidaros Jets spiller i Norges 

toppserie for basketball, Firi ligaen.»  

 

Det følger av klagers vedtekter § 3 at: 

 

«[f]oreningens virksomhet er å drifte et basketlag i BLNO samt være med på å 

utvikle interessen for basket i Trondheimsregionen. Foreningen skal tilby 

skoler og lokale basketklubber: coaching, skolebesøk og basketskoler for 

barn/ungdom. Foreningen er tilknyttet NBBF region Midt.» 

 

I klagen er det redegjort for at klubben samarbeider tett med breddeklubbene og 

har mange aktiviteter for barn og unge, uten at disse er medlemmer i 

organisasjonen. Klubben har arrangert to basketcamper over tre dager med totalt 

120 ungdommer fra 12-16 år, og «Basket over hele byen» i fem uker med gratis 

basketaktivitet i regi av to av spillerne på fem utebaner spredt over byen. Det 

vises videre til at spillerne trener flere breddelag og SFO-basket, og at klubben 

arbeider med utviklingen av et akademi for å gi talenter utfordringer parallelt med 

egen klubb når de starter på videregående.  

 

Selv om klager har noe utadrettet virksomhet for barn og unge, er det 

Lotterinemndas vurdering at klubben i all hovedsak driver elitesatsing for sine 

medlemmer. Medlemmene i klubben er hovedsakelig eliteutøvere, derfor vil 

eventuelle lotteriinntekter hovedsakelig komme disse eliteutøverne til gode. Etter 

nemndas oppfatning har klager følgelig et gjennomgående elitepreg. Nemnda 

viser i den sammenheng til at det fremgår av Lov om Nidaros Jets basketballklub 

§ 1 og klagers hjemmeside at klubben klart har elitesatsing som hovedmålsetning. 

Klager har også opplyst om at klubben tidligst rekrutterer spillere fra 

breddelagene når de er på slutten av videregående. Den mulighet som fremgår av 

klagers hjemmeside til å kunne bli medlem, for å støtte klubben og gjennom dette 

få stemmerett på årsmøtet, endrer ikke på nemndas vurdering. Dette tatt i 

betraktning, kan Nidaros Jets basketballklubb i denne sammenhengen ikke anses 

for å ivareta et samfunnsnyttig formål etter lotteriloven § 5, slik denne 

bestemmelsen tolkes i lys av forarbeidene og praksis. Klager kan følgelig ikke få 

godkjenning som lotteriverdig organisasjon. 

 

Konklusjon 

Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at 

tilsynets vedtak skal opprettholdes. 

 

Vedtak 

Klagen tas ikke til følge. 
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