
Tale ved styreleder i Norsk Rikstoto Jan Petter Sissener. 

«Ærede generalforsamling. På vegne av Norsk Rikstoto har jeg gleden av å hilse generalforsamlingen, 
og håper den i sitt nye format blir et konstruktivt møte, konklusjoner og vedtak tuftet på enighet og 
handlekraft, slik at vi alle drar i samme retning. For det trenger vi i en tid som både hestene, 
spillerne, hesteeierne, og i og for seg dere også, blir eldre og færre. 

Norsk Rikstoto har tilbakelagt et 2017 med rekordomsetning og betydelig vekst også i overføringene. 
Til sammen ble det overført drøye 570 millioner – 576 for å være eksakt. Det er en økning på 18 
millioner i forhold til året tidligere. Når man hensyntar at det var fordelt på 17 færre løpsdager, 117 
færre løp og snaut 1000 færre startende hester, så synes jeg vi kan si oss fornøyd med det. At staten 
stikker av, det har vi akkurat hørt, med 144 millioner må vi dessverre fortsatt leve med, til tross for et 
betydelig arbeid og lobbying som er nedlagt både av sporten og av Rikstoto. I tillegg til de 144, har 
den nye konsesjonen pålagt oss, skal vi kalle det ekstraordinære utviklingskostnader, i 
størrelsesorden 43 millioner hvorav 17 millioner ble tatt i fjor. Pluss at ytterligere 10 millioner kroner 
årlig i økte driftskostnader er noe vi også må leve med for å tilfredsstille konsesjonskravene. Sånn er 
det bare.  

Norsk Rikstoto har i løpet av høsten og vinteren gjennomført, som mange av dere kanskje er kjent 
med, to undersøkelser for å forbedre forutsetningene for både sport og spill. En større undersøkelse 
ble gjennomført av konsulentfirmaet Gambit om hva som skal til for at sport og spill skal få mer 
oppmerksomhet i Norge, og en undersøkelse ledet av Svein Morten, som skulle vurdere Norsk 
Rikstotos spillprodukter sett utenfra og inn. Hovedanbefalingen i Gambit-rapporten har vært å 
fokusere på sportens egne aktører i markedsføring og informasjon. Sporten representerer i seg selv 
spenning og dramatikk og appellerer til følelser og innlevelse. Større oppmerksomhet om hestesport 
i Norge vil være med på å skape større interesse, også for spillet. Vi ble anbefalt å satse på tv-
produksjoner og reklamer hvor sportens aktører spiller en større rolle, og også ta i bruk alle de nye 
sosiale medier. Gambit-rapporten mener at sport og spill bare kan løftes gjennom et nært samarbeid 
mellom Norsk Rikstoto, Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklubb. Vi har presentert rapporten 
ganske behørig for alle styrende organer og også på tre allmannamøter, henholdsvis på Momarken, 
Leangen og Forus. Etter de tilbakemeldingene vi har mottatt, både fra sporten og fra disse 
allmannamøtene, har Norsk Rikstotos styre vedtatt å kjøre den nye policyen langs tre akser. 
Hovedaksen vil hete «Veien til V75» som er et felles løft fra Norsk Rikstoto og sporten for å bringe 
V75 ut til alle. «Back to track» er det andre elementet for å bringe folk tilbake på banen, der sporten 
skal være med på å skape nye opplevelser for å rekruttere. Rekruttering er et nøkkelord. Vi er nødt til 
å rekruttere nye hesteeiere, nye tilskuere og nye spillere. Og i tillegg, som jeg har vært inne på, skal vi 
ha en utstrakt bruk av sosiale medier for å nå ut, spesielt til yngre grupper. Til å styre dette og 
koordinere satsningen med sporten, er det vedtatt å ansette ny kommunikasjonsdirektør i Norsk 
Rikstoto. En stilling som vil inngå i Rikstotos ledelse og den blir utlyst i løpet av kort tid. Den vil være 
ansvarlig for all media og markedsføring i Norsk Rikstoto med det formål å rekruttere til hele 
verdikjeden innen sporten. Vi er i ferd med å sette ned et eget utvalg bestående av representanter 
fra Rikstoto, DNT og Norsk Jockeyklubb som skal samarbeide om strategi og være ansvarlig for at 
denne strategien settes ut i livet så fort som mulig. 

Hva gjelder produktene så er det vel ikke de store endringene vi foreslår, men hovedforslaget som 
blir vedtatt i første omgang, er å satse knallhardt på nr. 2 dag på Bjerke onsdagen. Innføre der V75, 
forhåpentligvis internasjonal deltakelse, øke tilbakebetalingsprosenten, forsøksvis til 65% og dele ut 
alle pengene - ovenfra og ned, slik at er det ingen som har 7 rette så blir det delt ut på 6 er tanken. 
Mulighet også for bare å spille V7 med 2,5 ganger utbetalingen dersom man skulle være så heldig å 



få 7 rette. Dette forslaget ligger til arbeid hos administrasjonen. Arbeidet er allerede påbegynt og vi 
håper å komme i gang med det over sommeren når Bjerke åpner igjen etter sommerferien.  

Men spillproduktene er helt avhengig av god sport, fyldige løp, spennende løp og attraktive 
arrangementer. Og det kjære publikum er det bare dere som kan gi oss. Vi håper dere greier det, og 
heier masse på dere, men det er dere som må hjelpe oss med å få det til. Ønsker dere lykke til med 
generalforsamlingen, lykke til med debatten og lykke til med valgene. Tusen takk for meg og 
oppmerksomheten».  

  


