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ÍSF-húsið, 25. Nov. 2010  
 
Viðvíkjandi hoyringarskrivi um nýggja løgtingslóg um ítróttavedding, tykkara mál nr. 
10/00214-1 
 
Ítróttasamband Føroya (ÍSF) hevur móttikið hoyringskriv frá tykkum um nýggja veddingarlóg, ið 
ætlandi skal koma ístaðin fyri verandi lóg um ítróttavedding. 
 
Av tí at ÍSF er partaeigari í sp/f Ítróttavedding, so ganga vit útfrá at nevndin í Ítróttaveddding, vil 
hava eina meining um lógina, og hava vit tí, í hesum skrivi, lagt okkum eftir at hyggja eftir, hvat 
møguliga nýggja lógin kemur at hava at týða fyri ÍSF í øðrum viðurskiftum. 
 
Sum vit skilja viðmerkingarnar frá IMR til lógina, vil nýggja lógin, sum kemur í gildi í Danmark og í 
Føroyum, hava ta ávirkan, at minni peningur kemur til útlutan frá Ítróttavedding, m.a. tí man vil býta 
verandi Danske Spil upp í tey feløg. Eitt felag sum umsitur talspølini, og eitt felag sum umsitur 
veddingina. Umframt at onnur sleppa á danska marknaðin, sum aftur vil føra við sær, at minni verður 
spælt fyri hjá Danske Spil. Harafturímóti verður lagt upp til, at loyvt verður at gera avtalur við onnur 
veddingarfeløg. 
 
ÍSF vil vísa á, at tað er av sera stórum týdningi, at upphæddin, sum er komin til okkum ígjøgnum 
Ítróttavedding, framhaldandi verður so stór sum gjørligt.  
 
ÍSF harmast sjálvandi eisini, at Happadráttargrunnurin er tikin av, tí 1/3 av yvirskotinum fór sambært 
lógini um Happadráttin til ÍSF.  
 
Men sum skilst hevur lítið og einki verið lutað úr Happadráttargrunninum seinnu árini, og er 
missurin tí avmarkaður bæði fyri MBF og ÍSF. 
 
ÍSF metir tað ikki vera rætt, at nýggir móttakarar beinleiðis verða nevndir í býtinum av peninginum 
frá Ítróttavedding. Peningurin er ivaleysa smátt býttur, sum er, serliga havandi í huga, at tað sambært 
viðmerkingunum frá IMR til nýggju lógina helst fer at koma minni peningur til Ítróttavedding og 
harvið til móttakararnar. 
 
ÍSF vil heita á landsins myndugleikar, at tann peningur, ið Happadrátturin kastaði av sær, og sum 
yvirskotsmóttakararnir missa, verður at finna aðrastaðni, nú lógin um Happadráttin er tikin av, og 
ikki blanda tingini saman við veddingarlógini. 
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