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Hoyringssvar til lógaruppskot um ítróttarvedding 

 
MBF hevur havt omanfyrinevnda lógaruppskot til hoyringar og fegnast vit um at lagt 
verður upp til, at Happadráttargrunnurin fær tillutað 5 % av avlopinum frá Sp/f 
Ítróttarvedding at býta út til tiltøk til frama fyri brekað. 
 
Tað er soleiðis í dag, at játtanin, sum MBF fær tillutað yvir fíggjarlógina, skal býtast 
millum MBF og limafeløgini hjá MBF. Upphæddin á fíggjarlógini hevur nú staðið í 
stað síðani í 2004 samstundis sum, at talið á limafeløgunum er vaksandi. Tað inniber, 
at alt fleiri eru um at býta somu pengar. Henda upphædd er nú so lítil, at hon so dánt 
røkkur til dagliga raksturin hjá feløgunum og als ikki til onnur átøk. 
 
Tí hevur møguleikin at troyta fígging aðrar staðir frá verið alneyðugur.  
 
Tað er so, at áðrenn p/f  Ítróttarvedding varð stovnað,  var møguleiki hjá MBF at 
søkja um pening frá Danske Spil gjøgnum Ríkisumboðið. Hesin møguleikin fall 
tíverri burtur, tá ið P/F Ítróttarvedding varð stovnað, og allur peningurin frá Danske 
Spil skuldi umsitast av Ítróttarvedding.    
 
Tí hevur møguleikin at søkja fíggjarligan stuðul úr Happadráttargrunninum verið sera 
góður fyri feløgini, tá talan hevur verið um at skipa fyri átøkum av ymsum slag m.a. 
fyrilestrar, ráðstevnur, upplýsandi faldarar, bóklingar o.a. 
 
Tað var tí eitt vónbrot fyri MBF, tá avgerð var tikin um at avtaka Happadráttin frá 
1.1.2011. 
 
MBF fegnast tí um, at Landsstýriskvinnan í innlendismálum hevur tikið áheitanina frá 
MBF um at gerast partur av Ítróttarvedding til eftirtektar í sínum lógaruppskoti.  
 
 
 
Vinarliga v/ MBF 
 
Anna Suffía Durhuus, dagl. leiðari 
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