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Camilla Garmann
Adm. Direktør

Produktet Norsk Rikstoto selger; spill med mulighet for 
å vinne, men samtidig en risiko for å tape, er et spesielt 
produkt i slike tider. Er det sånn at folk vil spille mer  
for å prøve å vinne en stor pengesum som muligens  
kan gjøre livet enklere, eller er det sånn at man spiller 
mindre for å prioritere de pengene annerledes? 

Trenden vi ser tyder på det siste. Mange spiller litt  
mindre for å kunne prioritere faste kostnader  
og regninger. Med tanke på samfunnsoppdraget  
Norsk Rikstoto har, er dette positivt. Vi ønsker at  
spill skal være gøy og underholdende, og ikke noe  
som går utover familiens økonomi.   

Vi vet samtidig at våre overskuddsmottakere, heste-
sporten, ser til oss når det gjelder overføringer. Derfor 
er det gledelig å lese i rapporten at samlet sett ligger 
overføringene høyere enn hva de gjorde i tredje kvartal  
i fjor, med en økning på 3,6 prosent.

Ut året kommer vi i Norsk Rikstoto til å fortsette å  
forberede oss mot ny pengespillov som vil gjelde fra  
1. januar 2023. Vi begynner å bli klare, men på veien  
er det noen tunge valg som må tas. Det smerter når 
vi må ta farvel med ansatte som har jobbet med opp-
gaver som ikke lenger hører hjemme i Norsk Rikstoto, 
men samtidig er det viktig at vi fortsetter å rendyrke 
oss som et spillselskap som setter ansvarlighet først. 

«Vi ønsker at spill skal være gøy  
og underholdende, og ikke noe som  
går utover familiens økonomi.»

Gjennom tredje kvartal var det mange nordmenn som justerte 
husholdningsbudsjettet og bekymret seg over økte priser på mat, 
strøm og andre faste kostnader. 

Tøffe tider 

Foto: Madeleine Delp Bergsjø
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Nytt fra
Norsk Rikstoto

Norsk Rikstoto og Kjetil Jansrud inngår samarbeid

Norsk Rikstoto har signert en samarbeidsavtale med 
tidligere toppalpinist Kjetil Jansrud gjennom hans 
management Aller Social Club. Jansrud la opp som 
toppidrettsutøver tidligere i år, og skal nå være med  
på å styrke Norsk Rikstotos kjennskap i befolkningen.

— Vi er svært stolte av at vi nå får med Kjetil Jansrud 
på laget. Han kommer fra et miljø som håndterer  
både ansvarlighet, spenning og konkurranse –  
og vi gleder oss til å lære mer av hans erfaring, sier  
André Heibo-Tuverud, kundedirektør i Norsk Rikstoto.

Mentor i skyen

Norsk Rikstoto har hatt overvåkingsverktøyet  
Mentor i drift siden 2018, og løsningen fungerer 
godt for å forebygge, oppdager og reagere  
på uheldig spilleadferd. Løsningen leverer også  
en risikoklassifisering av alle kunder opp mot faren 
for å utvikle uheldig spilleadferd. Siden løsningen 
ble valgt har leverandøren (Neccton) videreutviklet 
verktøyet, og Norsk Rikstoto gikk i september over 
til en skybasert løsning av verktøyet.

Samarbeidsavtale med Kjetil Jansrud

Mentor i skyen

Tilstedeværelse på Arendalsuka

Revisjon av antihvitvaskarbeidet

Hestesportens Økonomisenter avvikles

EASG

Attraktivitet

Universell utforming
Tidligere toppalpinist Kjetil Jansrud og kundedirektør André Heibo-Tuverud signerer samarbeidsavtale.
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Tilstedeværelse på Arendalsuka 

I august var Norsk Rikstoto til stede på Arendalsuka  
for dialog og viktig kunnskapspåfyll. Arendalsuka  
er Norges største demokratiske møteplass, med  
over 1000 arrangementer, 200 stands og tusenvis  
av mennesker. I år deltok Norsk Rikstoto for første 
gang med et eget arrangement, som omhandlet  
økonomisk kriminalitet og antihvitvask.  

Arrangementet «Hvitvasking til frokost: Rent trav  
eller pengegalopp?» ble i tillegg streamet på  
Facebook og lagt ut på YouTube i etterkant.  

Hestesportens Økonomisenter avvikles 

Norsk Rikstoto forbereder seg på ny pengespillov som 
vil gjelde fra januar 2023. En av vurderingene som  
er gjort er hvorvidt HØS, Hestesportens Økonomiske  
Senter, kan være en del av Norsk Rikstoto videre.  
Norsk Rikstoto rendyrker rollen som spillselskap,  
og styret i Norsk Rikstoto har derfor besluttet at  
HØS avvikles. Norsk Rikstoto jobbet for en virksom-
hetsoverdragelse av HØS til Det Norsk Travselskap 
(DNT), men DNT ønsket ikke dette. Fra NR sin side  
var en virksomhetsoverdragelse vurdert til å være  
den beste løsningen for alle involverte parter.

EASG

6.–9. september ble EASG-konferansen (The European 
Association for the Study of Gambling) arrangert i 
Oslo. Konferansen samler deltakere fra hele verden 
som jobber innenfor pengespill, spillavhengighet og 
forskning. Norsk Rikstoto var sponsor av konferan-
sen og administrerende direktør, Camilla Garmann, 
holdt et innlegg på åpningsdagen om Norsk Rikstotos 
ansvarlighetsrammeverk under temaet «Den norske 
modellen».

Attraktivitet

Innsikt og analyser er noe som er svært viktig for Norsk 
Rikstoto. Vi jobber med å øke innsikten om hvordan de 
uregulerte spillselskapene agerer i det norske markedet. 
Innsikt og innovasjon hører tett sammen. Hvordan kan 
vi benytte trender og innsikt til å sikre vår attraktivitet 
som pengespilltilbyder på hest? 

Samarbeid med Norsk Tipping har også vært sentralt 
innenfor innsikt og analyse, samt økt fokus på intern-
opplæringen av egne ansatte og kommisjonærer etter 
ny pengespillov. 

Administrerende direktør, Camilla Garmann, holdt innlegg på EASG-konferansen i september.

Panelsamtale under Arendalsuka med Lise Mette Kjellberg (Norsk Rikstoto), Erling Grimstad (Advokatfirmaet Erling Grimstad AS), 
Henrik Nordal (Lotteritilsynet), Atle Roaldsøy (Finans Norge), Svein Morten Buer (Det Norske Travselskap) og Lene Sakariassen 
(Norsk Rikstoto). 

Universell utforming

Forskrift om universell utforming av IKT-systemer 
peker på minimumskrav for nettløsninger, apper og 
automater. Forskriften gjelder for IKT-løsninger som 
underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner,  
og som er hovedløsninger rettet mot eller stilt til  
rådighet for brukere. 

Forskriften stiller krav om universell utforming av  
alt innhold på Rikstoto sitt nettsted i tråd med  
krav i WCAG 2.1 standarden som er basert på EUs 
webdirektiv (WAD) innen 1. februar 2023. 

Rikstoto har etablert et prosjekt for å sikre etterlevelse 
av forskriften. — Vi har fått testet og analysert nett- 
siden opp mot kravene og er i gang med å korrigere 
avvikene. Prosjektet skal også etablere policy, retnings-
linjer for universell utforming og organisasjonen skal  
få nødvendig opplæring og informasjon, sier Anne 
Stensrud Hognestad, direktør innovasjon og strategi,  
i Norsk Rikstoto.

«Arendalsuka er Norges største 
demokratiske møteplass.»

Revisjon av antihvitvaskarbeidet  

BDO har gjort en revisjon av antihvitvaskarbeidet  
til Norsk Rikstoto. Hensikten med revisjonen var å  
få innsikt og bli vurdert ned på detaljnivå for å gjøre  
operative forbedringer i hvordan Norsk Rikstoto  
avdekker forsøk på økonomisk kriminalitet og hvitvask. 

— Det er positivt for oss å bli sett i kortene, da vi  
ønsker å være med på å bekjempe økonomisk  
kriminalitet, sier Tonje Solem Kjær, Compliance Officer 
AML i Norsk Rikstoto. 

— Skal vi klare det, må vi hele tiden forbedre oss, ligge  
i forkant, og ikke minst; få med hele organisasjonen  
på antihvitvaskarbeidet. 
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NØKKELTALL 3. KVARTAL 2022

 Omsetning MNOK

 Gevinst

EKSPORT AV SPILLIMPORT AV SPILLDRIFTSINNTEKTER

2018 2019 2020 2021 2022

Omsetning  MNOK  2 710  2 559  2 703  2 387  2 482 

Gevinstandel   % 68,24 68,48 69,3 69,38 69,65

UTVIKLING GEVINSTANDEL OG OMSETNING 3. KVARTAL 2018—2022
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RESULTATREGNSKAP 3. KVARTAL 2022
Alle beløp i 1.000 kroner 1. januar — 30. september

2022 2021

DRIFTSINNTEKTER
Omsetning fra spill 2 482 300 2 377 823
Andre driftsinntekter 36 576 38 500
Sum driftsinntekter 2 518 876 2 416 323

GEVINSTER, AVGIFTER OG PROVISJONER
Gevinst til spillerne 1 728 938 1 654 115
Provisjon til kommisjonærer og andre distribusjonskostnader 104 368 99 497
Sum netto inntekter 685 570 662 711

Spilleoperative kostnader 32 509 30 572
Administrasjonskostnader 99 103 91 862
Markeds-, salgs- og mediekostnader 118 422 116 805
Utviklingskostnader 35 195 25 907
Avskrivninger 0 3 250
Driftskostnad 285 229 268 396
Resultat før overføringer til overskuddsmottakerne 400 341 394 315
Overføring til overskuddsmottakerne 350 451 338 331
Driftsresultat 49 890 55 984

FINANSIELLE POSTER
Netto finansielle poster 3 609 422
Ordinært resultat 53 499 56 406

OVERFØRINGER TIL OVERSKUDDSMOTTAKERE 3. KVARTAL 2022

2022 2021

Norsk Hestesenter  22 165  21 355 
Provisjon og bidrag til DS  107 390  107 506 
Premiematrise ordinære løp + V75  135 770  124 810 
Oppdretterpremier 12 %  16 220  14 977 
Transportstøtte  1 942  1 475 
Tilskudd DNT og NT  30 750  29 991 
Tilskudd + premier NJ  23 929  23 748 
Overføring til RKB  2 059  2 017 
Stevnevet/doping/statens insp.  8 958  7 504 
Bidrag til avskrivning og finans  1 268  4 948 
Sum overføringer til sporten  350 451  338 331 

Brutto omsetning fra spill etter 3. kvartal er totalt  
på 2 482 MNOK. Det er 4 % oppgang fra fjorårets  
2 377 MNOK. Import av spill utgjorde pr 3. kvartal  
1 294 MNOK (mot 1 193 MNOK i fjor). Noe som ga en 
importandel på 52,1 % (mot 50,0 % i fjor). Eksport  
av spill pr 3. kvartal endte på 567 MNOK (mot 437 
MNOK i fjor). Økningen fra fjoråret ligger mye i gode 
eksportdager som har kommet tilbake etter fravær 
under pandemien. I tillegg bidrar V86 omganger  
med spill til Norge positivt, slik at den totale eksport- 
omsetningen fortsetter godt over historiske tall, og vi 
går mot et rekordår i 2022.  

Gevinster til spillerne utgjorde 1 729 MNOK pr 3. kvartal 
(mot 1 654 MNOK i fjor). Netto spilleinntekter endte 
med det på 753 MNOK (724 MNOK). Sum provisjoner 
økte i takt med omsetningen og endte på 104 MNOK 
(99 MNOK). Det totale dekningsbidraget, som inkluderer 
øvrige inntekter med 36 MNOK, endte på 686 MNOK 
(663 MNOK).

Driftskostnadene pr 3. kvartal endte på 285 MNOK 
(268 MNOK). Ved utgangen av 3. kvartal så syssel- 
setter Norsk Rikstoto totalt 90,7 årsverk. Av disse er 
det 12,3 årsverk som jobber direkte for hestesporten 
(økonomi, lønn og sportssystemet). De resterende  
78,4 årsverkene som driver den daglige driften i  
Norsk Rikstoto, fordeler seg på forretningsområdene 
Ansvarlighet & Omgivelser, Kunde, Spilltjenester,  
Innovasjon & Strategi og Administrasjon. På samme  
tid i fjor var det tilsvarende totaltallet for fast ansatte 
på 82,5 årsverk. Hovedendringene ligger innenfor 
ansvarlighet, innovasjon og utvikling. Samtidig var det 
ved utgangen av 3. kvartal i fjor flere vakante stillinger, 
som ble besatt senere på høsten. Det totale antall 
årsverk i Norsk Rikstoto har variert over tid, og var 
eksempelvis i 2018 oppe i 109 årsverk. Det jobbes  
kontinuerlig med å sørge for riktig bemanning med  
rett kompetanse for å løse det til enhver tid gjeldende 
oppdraget Norsk Rikstoto er satt til å gjøre, både på 
kort og lang sikt. 

Resultat før overføringer til overskuddsmottakerne 
endte på 400 MNOK (394 MNOK). Hittil i år er det 
overført totalt 350 MNOK til formålet, som er 12 MNOK 
mer enn i fjor på samme tid. Ordinært resultat etter de 
økte overføringene, endte på 53 MNOK (56 MNOK). Basert på ansvarlig spill skal Norsk Rikstoto gjennom

effektiv drift legge til rette for at mest mulig av  
inntektene fra spillet kan gå til å fremme norsk  
hestesport, hestehold og hesteavl. Etter de tre første 
kvartalene i 2022 er de totale overføringene på 350 
MNOK, mot 338 MNOK i fjor, noe som er en økning  
på 3,6 %. Ordningen med bidrag til avskrivninger ble 
kjøpt ut i 2021, og det er derfor nedgang i denne  
posten fra i fjor til i år. Korrigert for linja med bidrag  
til avskrivninger og finans, så er økningen i de ordinære 
overføringene på 4,7 % fra i fjor. Norsk Hestesenter  

på Starum får overført tilskudd tilsvarende en prosent-
sats av netto spilleinntekter, og har hittil i år en økning 
i overføringer sett mot fjoråret. De øvrige økningene i 
overføringene ligger hovedsakelig i premier til ordinære 
løp samt oppdretterpremier. Disse har i sum økt med 
8,7 % fra i fjor. Overføring til banene (provisjoner og 
bidrag) fastsettes gjennom en modell som er avhengig 
av netto omsetning og antall avviklede løp. Modellen 
er i hht. avtale underlagt DNT, Norsk Trav AS og NJ. 
Størrelsen på disse overføringene ut året vil følgelig 
avhenge av utviklingen i omsetningen.

Året 2022 har bydd på mange ulike makroforhold som 
påvirker omsetning og resultater. Fra starten av året 
så var det fortsatt restriksjoner i fht Covid-19, med  
mye hjemmekontorløsninger og begrensninger på andre 
underholdningsaktiviteter. I likhet med flere andre  
perioder under pandemien, så ga dette et positivt 
utslag på omsetningen i januar og februar. Videre kom 
krigen i Ukraina ved inngangen til mars, og la ytterligere 
press på kostnadene i samfunnet som allerede var 
økende som følge av pandemien. Omsetningen utover 
i andre kvartal holdt seg allikevel stabilt, og lå generelt 
på et høyere nivå enn fjoråret. Nå i 3. kvartal har vi  
sett et skifte i trenden, og fra slutten av juli og gjennom 
august og september har omsetningen ligget bak  
fjorårstallene. Tredje kvartal isolert sett endte med  
818 MNOK i omsetning, noe som er 31 MNOK lavere enn 
i 2021. I denne perioden har det vært flere spilledager med 
relativt oversiktlige løp og lave utbetalinger. I tillegg  
har det blitt gjort endringer i markedskommunikasjon 
og salgskampanjer, for å tilpasse drift og budskap til 
nye pålegg innenfor ansvarlighetsområdet. Alt dette på- 
virker omsetningen. Allikevel antas de makroøkonomiske 
forholdene å være det som har størst innvirkning på 
omsetningsutviklingen. Basis levekostnader har vært 
økende i lengre tid som følge av økte råvarepriser, økte 
drivstoffpriser og økte strømpriser. I løpet av 3. kvartal 
har det også blitt økende rente. Det gjør at kundenes 
disponible inntekt, dvs. det som blir igjen etter dekning 
av basis kostnader, blir mindre og mindre. Det er frem-
deles stor usikkerhet omkring disse makroforholdene, 
og utsiktene fremover er vanskelige å spå, men det er 
rimelig å forvente at trenden fortsetter inn i 4. kvartal. 
Med det gode resultatet pr 3. kvartal er det allikevel 
gode utsikter for et positivt årsresultat. Usikkerheten 
ligger imidlertid i den langsiktige effekten og trenden 
inn i 2023.  

Kvartalsregnskap 3. kvartal 2022
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40 år med pengespill på hest gjennom Norsk Rikstoto

Lørdag 24. september var det 40 år siden Norsk Rikstoto ble stiftet. Reisen har 
bydd på store endringer og utfordringer da stiftelsen har tilpasset seg fra å være 
en økonomisk motor for hestesporten til å være en ansvarlig pengespillaktør som 
forebygger negative konsekvenser av spill. 

I 1982 gikk Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk  
Jockeyklubb (NJ) sammen og stiftet Norsk Rikstoto. 
Etter en stor politisk dragkamp ble det tillatt med  
spill utenfor banene – noe som var en god økonomisk 
nyhet for norsk hestesport.

– Helt siden oppstarten har milliarder av kroner av 
overskuddet gått til hestehold, hestesport og heste- 
avl i Norge, sier Camilla Garmann, administrerende  
direktør i Norsk Rikstoto. – Vi finner spor av Rikstoto  
i staller og på baner i hele Norge.

Mye har skjedd i Rikstotos førti år lange historie,  
og flere milepæler kunne vært nevnt. For Camilla  
Garmann er det årene 2012 og 2017 som står  
sterkest i minnet.

— I 2012 gikk omsetningen nedover og kostnadene  
oppover. Vi måtte omstille oss, fikk snudd trenden,  
og det endte med at 2017 ble tidenes beste år  
resultat- og omsetningsmessig, sier hun. 

I 2017 trådte også ny konsesjon i kraft, og Rikstoto 
startet arbeidet med å iverksette et rammeverk rundt 
ansvarlighet. Et arbeid som blir viktig å fortsette  
når en ny pengespillov trer i kraft 1. januar 2023.

Gunnar Eggen og Sugarcane Hanover vinner March 
Of Dimes i november 1988 – av mange kalt «tidenes 
travløp».

Så var det Rex Rodney, en av våre aller største trav- 
profiler noensinne. Av hans mange meritter nevner  
vi storseirene i Oslo Grand Prix og Elitloppet i 1986.

Nye spillprodukter

Dagens Dobbel ser dagens lys høsten 1991, og et par  
år etterpå blir konseptet Lyntoto lansert.

I 1995 blir V6 avløst med V75, Rikstotos flaggskip når 
det gjelder spillprodukter. Den første V75-omgangen 
ble avholdt på Jarlsberg travbane, og tidenes første 
V75-vinner ble varmblodshesten Black Gambler.

I 1998 ble det for første gang åpnet for spill over  
landegrensene, og i 1999 får vi Rikstoto Direkte på 
TV-skjermen.

Ved årtusenskiftet endrer også spillemønsteret seg  
– i 2001 får de første kundene prøve seg på å levere 
spill digitalt. Det nye mønsteret fortsatte, og i dag  
blir ca. 80 % av alt spill hos Rikstoto levert over  
internett. I 2020 blir Lyntoto erstattet med Stalltips, 
og året etter blir V86 en fast del av spilltilbudet.

«Norsk Rikstoto er en viktig del  
av enerettsmodellen i Norge, og 
dette er et samfunnsoppdrag  
vi må ta på alvor. »

— Norsk Rikstoto er en viktig del av enerettsmodellen  
i Norge, og dette er et samfunnsoppdrag vi må ta  
på alvor. Det er viktig at vi kan oppdage, forebygge  
og reagere på uheldig spill atferd. Spill skal først og 
fremst være underholdende, ikke noe som ødelegger  
liv. For Rikstoto er det viktig at vi hele tiden balanserer 
ansvarlighet og attraktivitet – så vi kan gi et trygt  
spilltilbud til befolkningen, som samtidig er attraktivt 
 — så ingen vil gå til de ulovlige aktørene, sier Garmann.

Selv om Norsk Rikstoto først og fremst jobber for  
å forebygge negative konsekvenser av spill, takker  
Garmann hesten og hestemiljøet i Norge.

— Selv om vi rendyrker oss som spillselskap, er vi helt 
avhengig av hestesporten for å levere attraktive spill – 
og vi er imponert og takknemlige over alle i hesteNorge 
som står på og legger utallige timer og krefter i hver 
eneste hest, sier hun.

Selv om mye er endret i Rikstoto gjennom førti år, vil 
vi ta med dere på noen historiske øyeblikk, både fra 
travsporten og fra Rikstoto: 

80 tallet — nye travbaner vokser frem

23. oktober 1982 får vi tidenes første V6-vinner i form 
av kaldblodshoppa Kruska. Traventusiasmen brer  
om seg i landet vårt, og i årene som kommer er det 
åpning av flere nye baner.

Bergen Travpark innvies i juni 1985. 25 000 tilskuere  
tar turen for å få med seg åpningen. Noen måneder 
senere står en ny travbane på Biri klar. Flere tusen står 
i kø og venter på plass på den gamle fergen over Mjøsa.

Åpningen av Sørlandets Travpark i 1988 går det fort-
satt gjetord om den dag i dag. 30 000 publikummere 
tok turen for å se på blant andre superstjernen  
Sugarcane Hanover, som var det store trekkplasteret.

Det siste tilskuddet på banesiden er Orkla Varig  
Arena som stod klar i år. Den erstattet Leangen  
Travbane som stengte etter 91 års drift.

Norsk hestesport i verdensklasse

På slutten av 80-tallet var det noe som må kalles  
en gullalder når det gjelder norske innslag på den  
internasjonale arenaen innenfor travsport.

I 1986 kusker legenden Ulf Thoresen hesten Nuclear 
Kosmos inn til seier i Hambletonian i USA. Han tar  
også VM-seier med Habib på Roosevelt. Året etter  
setter han verdensrekord med Alm Svarten på  
Solvalla på tiden 1.21,5.

Sørlandets Travpark ble åpnet i 1988. Over 30 000 mennesker fant veien til åpningen den 16. juli,  
hvor Sugarcane Hanover var det sportslige høydepunktet. (Foto: Knut Davidsen / Sørlandets Travpark)

Endringer i Norsk Rikstotos konsesjon

2012: Overordnet økonomistyring og driftsstyring som innebærer blant annet: 

 a) Særskilt ansvar for kostnadseffektiv drift i alle deler av sportens forretningssystem

 b) Godkjenne budsjett for driftsselskapene, herunder sikre at disse er solvente.  

  Gjennom avtale jfr. Pkt. 2, etablere rutiner for oppfølging av godkjent budsjett. 

 c) Fastsette rammer for sentralforbundene på grunnlag av innsendte budsjetter  

  for administrasjon og tiltak, angitt med mål, tiltak og tempoplaner. 

 d) Godkjenne investeringer større enn kr 2,0 mill, herunder bevilgninger til utbygging/bygging 

  av permanente totalisatorbaner. 

 e) Godkjenne nye totalisatorbaner

 f) Bygge opp reservefond for norsk hestesport 

2017: I den grad midler fra totalisatorspillet brukes til investeringer i anlegg og infrastruktur,  

 skal Norsk Rikstoto sikre at investeringene også i fremtiden kommer formålet til gode. 

2023:  Vi går fra konsesjon til tillatelse etter ny pengespillov. Det innebærer at Norsk Rikstoto 

 ikke har noen finansiell oppfølging, men skal følge en forskrift om forvaltning av overskuddet 

 fra Landbruks- og Matdepartementet. 
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