Retsudvalget 2012-13
B 109 Bilag 1
Offentligt

Til Folketingets Skatteudvalg
Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Hotel  Restaurant
& Turisterhvervet

6. maj 2013

Vodroffsvej 32
1900 Frederiksberg C

Kære medlem af Folketingets Skatteudvalg

Tel +45 35 34 80 80
Fax +45 35 24 80 88

De Konservative har med B109 foreslået en lempelse af reglerne for
turneringspoker i foreningsregi. Forslaget, der indeholder otte konkrete initiativer
til revision af reglerne, er blevet til i samarbejde med Dansk Pokerforbund.

www.horesta.dk
horesta@horesta.dk

HORESTA og Dansk Kasinoforening anbefaler, at forslaget ikke vedtages i sin
helhed.

cvr.nr. 17 01 48 11

I 2009 vedtog Folketinget ”Lov om offentligt hasardspil i turneringsform”, der først
havde været igennem et grundigt forarbejde i et af Justitsministeriet nedsat udvalg
om hasardspil, bestående af både Dansk Pokerforbund og Dansk Kasinoforening,
repræsentanter fra domstolene, politiet, ministerierne, Spillemyndigheden samt
juridiske eksperter. Skal loven revideres, bør det kun ske efter en forudgående
inddragelse af de samme parter, således en eventuel regulering af muligheden for
at udbyde turneringspoker udenfor kasinoerne, opretholder balancen mellem
kasinoernes mulighed for at udbyde poker forretningsmæssigt, og et levende
marked for turneringspoker.
I beslutningsforslaget, er der en række konkrete initiativer, hvis erklærede formål
det er at begrænse ulovligt pokerspil, men som reelt indebærer en stor risiko for at
ville få præcis den modsatte effekt. Det foreslås blandt andet at tillade et øget
antal turneringer per dag, men dette vil kraftigt forøge risikoen for, at der i
klubberne bliver udbudt ulovlige cash spil, hvor der løbende spilles om kontanter,
uden mulighed for at myndighederne kan kontrollere det.
Under den nuværenede lovgivning, hvor cash spil kun er tilladt i kasinoerne, er det
sværere at udbyde cash spil i klubberne, når der kun må udbydes en turnering på
højst fem af ugens dage.
Forslagene om at hæve grænsen for deltagerantallet generelt, og dermed
præmiepuljen, og at tillade deltagerbetaling (buy-in) på op til 1.000 kr., vil
sammen med det øgede antal turneringer gøre det betydeligt sværere for
kasinoerne at udbyde turneringspoker forretningsmæssigt, da så godt som alle
deres daglige turneringer udbydes med et buy-in på mellem 100 kr. og 1.000 kr.

Kasinoerne er derudover, i modsætning til pokerklubberne, genstand for en meget
omkostningstung og omfattende kontrol, samt underlagt regler om
kameraovervågning af alle turneringsborde m.m. Et forøget udbud af turneringer i
klubberne og en dermed faldende interesse for at spille i kasinoerne, vil derudover
kunne medføre en nedgang i antallet af ansatte.
Andre af forslagets elementer, der vil smidgøre klubbernes virke, såsom mulighed
for aflæggelse af månedlige regnskaber og brug af hjælpere, har Dansk
Kasinoforening som udgangspunkt ingen indvendinger i mod, men det er forsat
afgørende at inddrage alle parter, hvis loven skal revideres.
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