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1 Praktiske oplysninger
Denne vejledning indeholder en beskrivelse af reglerne i lov om offentligt hasardspil i
turneringsform og henvender sig til borgere, selskaber og foreninger, der ønsker en
bevilling til at afvikle offentligt pokerspil om penge i turneringsform.
Lovgrundlaget er lovbekendtgørelse nr. 83 af 22. januar 2016 om offentligt hasardspil
i turneringsform (pokerloven) og bekendtgørelse nr. 1540 af 27. december 2009.
Lov om offentligt hasardspil i turneringsform er ændret med virkning fra 1. januar
2016. Lovændringen er foretaget i lov nr. 1574 af 15. december 2015 om ændring af
lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre
love.
Spillemyndigheden udsteder bevilling til og fører tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform.
Gevinster vundet ved offentlige pokerturneringer vil være skattepligtige som personlig indkomst. Deltagere i en offentlig pokerturnering skal selvangive gevinster, og der
vil være tale om B-indkomst. Yderligere spørgsmål vedrørende beskatning af gevinster kan rettes til SKAT på tlf.nr. 72 22 18 18.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om reglerne i lov om offentligt hasardspil, kan
du kontakte Spillemyndigheden. Spillemyndighedens adresse er:
Spillemyndigheden,
Englandsgade 25, 6. sal
5000 Odense C
Tlf.nr. 72 38 79 13.
E-post: mail@spillemyndigheden.dk.
Hjemmeside: www.spillemyndigheden.dk.
Hvis du ønsker at søge om en bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform, kan du hente (downloade) en ansøgningsblanket på Spillemyndighedens hjemmeside.

2 Hvad er omfattet af loven?
2.1 Hvad er offentligt hasardspil i turneringsform?

Lov om offentligt hasardspil etablerer en ordning, der giver mulighed for offentligt at
spille poker om penge i turneringsform.
Poker er et kortspil, som i almindelighed gennemføres ved en række spillerunder.
Spillet kan fortsætte inden for en fastsat tid, indtil spillerne enes om at slutte, eller
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indtil kun én spiller er tilbage i spillet. Hver spiller skal søge at danne en pokerhånd á
fem kort. I nogle pokervarianter kan spilleren udvælge sine fem kort fra et større antal kort, således at fx åbne kort på bordet kan indgå i spillernes pokerhånd. Af almindelige former for pokerspil kan fx nævnes:
 Texas Hold’em.
 Omaha.
 Seven Card Stud.
 Five-card draw.
En pokerturnering omfattet af denne lov skal være offentlig. Det vil sige, at alle personer over 18 år som hovedregel skal gives adgang til at deltage i en turnering, som
der er meddelt bevilling til efter reglerne i loven.
Loven giver kun mulighed for pokerspil i turneringsform. Ved spil i turneringsform
forstås efter loven, at flere deltagere spiller en række spillerunder om jetoner (spillemærker) eller point. Den eller de spillere, som opfylder på forhånd fastsatte kriterier
for at vinde turneringen (som regel spilles der indtil én spiller har vundet alle jetonerne), vinder pengegevinster, som betales af en samlet turneringspulje, og som
først udbetales efter turneringens afslutning. Det er ikke muligt at opnå bevilling til at
afvikle offentligt pokerspil som såkaldt ”kontantspil” (hvorved forstås et spil, der afgøres efter hver enkelt spillerunde, modsat turneringsspil, der afgøres over en række
spillerunder).
Desuden giver loven kun mulighed for offentligt pokerspil i turneringsform, som foregår på et nærmere angivet sted, hvor deltagerne fysisk befinder sig på samme tid. Pokerspil på internettet omfattes således ikke af reglerne i loven.
2.2 Hvad er ikke omfattet af loven?

Pokerspil, som ikke er omfattet af straffeloven, er heller ikke omfattet af lov om offentligt hasardspil i turneringsform. Poker, hvor der ikke spilles om økonomiske værdier, er således fx ikke omfattet af de regler, der beskrives i denne vejledning.

3 Krav til deltagelse og afvikling
3.1 Generelt

Når der afholdes en offentlig pokerturnering, er der nogle generelle og grundlæggende krav, som skal være opfyldt. Det drejer sig om følgende:




Deltagende spillere i en offentlig pokerturnering skal være fyldt 18 år.
Kun personer over 18 år må få adgang til de lokaler, hvori en offentlig pokerturnering finder sted.
Alle personer, som er fyldt 18 år, skal som udgangspunkt have adgang til at deltage i turneringen. Det er ikke tilladt at afvikle offentlige pokerturneringer for en
afgrænset lukket personkreds som fx en forenings medlemmer. Den ansvarlige
bevillingshaver kan dog fx nægte enkeltpersoner adgang til at deltage, hvor der
er grund til at formode, at en person vil snyde under spillet eller opføre sig i strid
med almindelige ordensregler, ligesom den ansvarlige bevillingshaver vil være
berettiget til at bortvise personer i sådanne tilfælde.
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Der skal deltage mindst otte spillere i en offentlig pokerturnering fra spillets begyndelse. Hvis der ikke er mindst otte spillere til stede fra turneringens start, må
turneringen ikke gennemføres.
Der må ikke finde andet kortspil sted i de lokaler, hvori en de offentlige pokerturneringer bliver afholdt. Dette gælder al slags kortspil (også andre kortspil end poker), uanset om spillerne skal betale for at deltage eller ej. Forbuddet omfatter
ikke alene de lokaler, hvor selve turneringsspillet finder sted, men også tilstødende lokaler, der benyttes i forbindelse med den offentlige pokerturnering af
bevillingshaver og dennes medhjælpere.
Der må ikke anvendes spilleteknisk udstyr i forbindelse med en offentlig pokerturnering. Det vil sige, at selve spillet skal gennemføres som et traditionelt kortspil uden brug af tekniske hjælpemidler. Spillet må fx ikke afvikles på en computer. Der kan dog anvendes en maskine til at blande kort (kortblandemaskine).

3.2 Registrering af deltagere

Bevillingshaver skal ved tilmeldingen registrere deltagernes navne, adresser og fødselsdatoer. Umiddelbart inden en turnering starter, skal bevillingshaver eller dennes
medhjælpere ligeledes kontrollere de tilstedeværende spilleres identitet og sikre, at
der kun deltager spillere, som er tilmeldt på forhånd. Den ansvarlige bevillingshaver
skal således sørge for, at personer, der ikke er tilmeldt eller har betalt for deltagelse
til den offentlige pokerturnering, ikke deltager i spillet.
Ved kontrollen af spillernes identitet skal legitimation med billede, navn og fødselsdato som udgangspunkt foretrækkes. Kan en spiller imidlertid ikke fremvise legitimation med billede, må denne persons identitet kontrolleres på anden måde, fx ved
fremvisning af et sygesikringsbevis.
3.3 Indskud (buy-in)

En deltagers indskud (buy-in) i en offentlig pokerturnering må højst udgøre 400 kr.
for en enkelt turnering. Der kan afholdes op til to turneringer per dag. Hvis en spiller
deltager ved begge turneringer, må spillerens indskud (buy-in) højst udgøre 400 kr.
samlet for begge turneringer. Deltagere skal senest tilmelde sig en turnering ved turneringens påbegyndelse. I tilfælde af, at der afholdes to turneringer samme dag og
samtidigt, er det ikke tilladt at købe sig ind i den senest påbegyndte turnering, efter
denne er begyndt.
Betalingen skal være gennemført inden turneringsstart. Bevillingshaver skal kunne
dokumentere, at dette er overholdt. Det kan ske ved, at
 det fremgår af et godkendt betalingssystem, at betalingen er sket rettidigt, eller
 hvis betalingen er sket via kontooverførsel, skal de deltagende spillere vise dokumentation til bevillingshaveren ved fremmøde fx i form af skærmprint fra deres
netbank.
Det bemærkes, at der skal være tale om en egentlig kontooverførsel fra den pågældende spillers konto til den konto, hvorpå turneringspuljens midler står. Det vil således ikke være tilstrækkeligt, at den pågældende spiller foretager en kontant indbetaling i banken til turneringskontoen.
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Indskud i en pokerturnering skal betales som ét samlet beløb. Det er ikke tilladt at tilføre penge til turneringspuljen over flere gange eller undervejs i spillet. Det er derfor
ikke tilladt at afholde såkaldte ”rebuyturneringer” (en turnering, hvor spilleren har
mulighed for at købe sig ind i turneringen igen, hvis denne mister alle sine jetoner),
eller turneringer med en såkaldt ”add-on” (en mulighed for at købe et antal ekstra jetoner undervejs i spillet, som regel efter turneringens første pause). Det er heller ikke
tilladt at afholde såkaldte ”sit and go-turneringer”, en turnering, der ikke har en på
forhånd fastsat start tid.
Der må i forbindelse med en offentlig pokerturnering ikke opkræves andre beløb som
betaling for deltagelse af de deltagende spillere end det ovennævnte indskud. Der
kan dog kræves betaling for køb af mad- og drikkevarer og lign., så længe der er tale
om et frivilligt tilbud til deltagende spillere.
Indskuddet skal opkræves af hver deltagende spiller, og det er ikke tilladt for andre
end den enkelte spiller at indbetale indskuddet. Det er heller ikke tilladt, at den
samme person indbetaler flere deltagende spilleres indskud i pokerturneringen. Den
person, som betaler indskuddet, skal derfor være den samme person som den, der
deltager i turneringen.
Spillemyndigheden kan give tilladelse til at anvende betalingssystemer, dog vil kontant betaling ikke kunne accepteres. Spillemyndigheden har godkendt en række betalingssystemer, se liste over godkendte betalingssystemer og krav hertil på hjemmesiden.
3.4 Turneringspuljen

De deltagende spilleres indskud (buy-in) i en offentlig pokerturnering udgør turneringspuljen. Udover deltagernes indskud (buy-in), må der tilføres sponsorpræmier til
turneringspuljen.
Turneringspuljen må som udgangspunkt ikke overstige 20.000 kr. Det vil sige, at der
ved et indskud på fx 400 kr. per deltager højst må deltage 50 spillere, og ved et indskud på 200 kr. højst må deltage 100 spillere osv.
Foruden spillernes indskud (buy-in) kan sponsorpræmier tilføres turneringspuljen.
For en enkelt turnering, må markedsværdien for sponsorpræmier ikke overstige
5.000 kr. Hvis der afvikles mere end én turnering pr. dag, må den eller de sponsorerede præmier tilsammen ikke overstige 5.000 kr. i markedsværdi. Med en turneringspulje på 20.000 kr., og en sponsorpræmie med en værdi på 5.000 kr., kan turneringspuljen samlet set kunne udgøre en maksimal værdi på 25.000 kr.
Turneringspuljen må kun anvendes til gevinster. Dog er det tilladt at bruge op til en
fjerdedel af turneringspuljen til umiddelbare omkostninger ved turneringen. Ved
umiddelbare omkostninger forstås de udgifter, som har direkte tilknytning til den enkelte offentlige pokerturnering, som fx udgifter til leje af lokale, regnskabsføring, internethjemmeside og spillekort. Det vil imidlertid også være muligt helt eller delvis at
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finansiere de umiddelbare omkostninger ved midler, der tilvejebringes fra private
personer eller virksomheder.
Værdien af sponsorpræmier kan imidlertid ikke indgå i den op til en fjerdedel af turneringspuljen, der må udredes til dækning af de umiddelbare omkostninger til afviklingen af turneringen. Det vil sige, at bevillingshaver alene kan tage op til 5.000 kr. til
dækning af umiddelbare omkostninger ved en offentlig pokerturnering, hvor der er
en turneringspulje på 20.000 kr., uanset at der herudover er tilført turneringspuljen
sponsorpræmier på 5.000 kr., og turneringspuljen dermed samlet udgør 25.000 kr.
Det er ikke tilladt at modtage sponsorater fra virksomheder, der udbyder spil ulovligt
i Danmark, hverken som et økonomisk tilskud til de umiddelbare omkostninger, som
sponsorpræmier tilført turneringspuljen eller i form af rekvisitter, som fx spillekort
eller lignende, der har påtrykt spilleudbyderens logo. Det skal bemærkes, at det i
henhold til § 59, stk. 5, nr. 4 i bekendtgørelse af lov om spil (lov nr. 119 af 22. januar
2016), straffes med bøde at reklamere for spiludbydere, der ikke har tilladelse efter
lov om spil.
Mere generelle omkostninger, der ikke er direkte forbundet med arrangementet,
som fx udgifter til drift af en forening, vil ikke kunne dækkes af turneringspuljen. Vederlag eller lignende til bevillingshaver vil heller ikke kunne dækkes af turneringspuljen eller af de deltagende spillere i den enkelte turnering i øvrigt.
Den samlede præmie til én enkelt spiller må højst udgøre halvdelen af turneringspuljen. Hvorledes præmierne ellers fordeles og beregnes, vil være op til den ansvarlige
bevillingshaver. En fordeling kan fx være, at turneringspuljen fordeles mellem de tre
bedst placerede spillere med henholdsvis 50 %, 30 % og 20 % af puljen.
Udbetaling af præmier fra turneringspuljen må kun ske ved overførsel mellem konti.
Det vil ikke være tilladt at udbetale præmier kontant. Der skal ske udbetaling af præmiebeløbet hurtigst muligt efter turneringens afslutning.
3.4.1 Sponsorpræmier

Det er tilladt at bruge sponsorpræmier i turneringspuljen. Sponsorpræmier kan enten
bestå af en penge- eller varepræmie. I tilfælde af, at der er tale om en vare, skal varens værdi opgøres til markedsværdien. For en enkelt turnering, må markedsværdien
for sponsorpræmier ikke overstige 5.000 kr. Hvis der afvikles mere end én turnering
per dag, må den eller de sponsorerede præmier tilsammen ikke overstige 5.000 kr. i
markedsværdi. Personer med tilknytning til den virksomhed, som sponsorerer en
præmie, eller den person, som sponsorerer en præmie, må ikke deltage i den turnering, hvor de sponsorerede præmier tilføres.
3.4.2 Ranglisteturneringsfinale

Fra turneringspuljen kan der overføres indtil fem procent, dog maksimalt 500 kr., til
en ranglisteturneringsfinale. For at kvalificere sig til en ranglisteturneringsfinale, skal
kvalifikationsturneringerne foregå over mindst ti turneringer samt over mindst fire
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uger. Ranglisteturneringsfinale skal afholdes senest tre måneder efter første kvalifikationsturnering.
Det er tilladt at tilføre sponsorpræmier til ranglisteturneringspuljen.
Der gælder i øvrigt de samme regler for afvikling af ranglisteturneringsfinale, som for
afvikling af offentlige pokerturneringer. Hvis ranglisteturneringspuljen overstiger den
øvre grænse for turneringspuljens størrelse på 20.000 kr. (maksimalt 25.000 kr. ved
tilførelse af sponsorpræmier), skal der forinden søges om tilladelse hertil.
3.4.3 Dispensation

I helt særlige tilfælde kan Spillemyndigheden meddele tilladelse til, at turneringspuljen overstiger 20.000 kr. (25.000 kr. ved tilførelse af sponsorpræmier). En sådan tilladelse kan gives til personer, selskaber eller foreninger, der i forvejen har en bevilling,
og kan kun gives for det sted, som bevillingen gælder for.
Tilladelse vil kun kunne meddeles, hvis der er en helt særlig anledning til det. Det kan
fx være i forbindelse med en byfest, et jubilæum eller en festival på det sted, som bevillingen til at afvikle offentlige pokerturne-ringer gælder for. En helt særlig anledning
vil også kunne være afholdelsen af et danmarksmesterskab, nordisk mesterskab eller
lign. Der gælder ingen grænse for, hvor mange penge der i givet fald kan indgå i turneringspuljen.
Spillemyndigheden kan i forbindelse med, at der gives en tilladelse, fastsætte nærmere vilkår for udvidelsen af turneringspuljen, herunder at turneringspuljen ikke må
overstige et nærmere angivet beløb, eller at betaling for deltagelse skal ske et nærmere angivet tidspunkt før, at turneringen begynder. Spillemyndigheden skal ved
fastsættelse af vilkårene bl.a. inddrage hensyn til at imødegå spilleafhængighed og
imødegå kriminalitet. Dette vil ofte kunne føre til, at Spillemyndigheden vurderer, at
der kun kan tillades en mindre udvidelse af turneringspuljen.
Ved tilladelse til dispensation, lægges der vægt på, om ansøgeren regelmæssigt har
afviklet almindelige turneringer over en længere periode på turneringstedet. Med
dette krav tilgodeses de bevillingshavere, som har særlig stor aktivitet og et stort foreningsliv, og ikke de bevillingshavere som reelt kun ønsker at afholde en stor turnering.
Lovens regler og de vilkår, der generelt gælder for den pågældende bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform, vil også gælde, hvis der meddeles en tilladelse til udvidelse af turneringspuljen. Det vil således fx stadig være et krav, at der
ikke opkræves mere end 400 kr. fra de deltagende spillere for deltagelse i den offentlige pokerturnering.
En tilladelse til, at turneringspuljen overstiger 20.000 kr., må højst meddeles fire
gange årligt for en enkelt bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform.

Vejledning
8

3.5 Redegørelse for spilleregler og beregning af præmiesummer

Bevillingshaver skal, inden der gives mulighed for tilmelding til en offentlig pokerturnering, have udfærdiget en redegørelse for spillereglerne og beregningen af præmiesummerne. For så vidt angår beregningen af præmiesummer, vil det være dækkende
at redegøre for de principper, der vil blive anvendt ved beregningen, da det vil være
vanskeligt på forhånd at forudsige de nøjagtige præmiesummer, hvis størrelse afhænger af, hvor mange der vælger at deltage i turneringen. Det vil være nok at anføre i redegørelsen, at fx halvdelen af turneringspuljen vil blive udloddet til vinderen,
en tredjedel vil blive udloddet til nummer to osv.
Redegørelsen kan fx offentliggøres på bevillingshavers hjemmeside, inden der gives
mulighed for tilmelding. Bevillingshaver er endvidere forpligtet til at meddele redegørelsen til enhver, som ønsker det. Dette krav kan opfyldes ved, at bevillingshaver
henviser til en hjemmeside, sender redegørelsen som e-post, lader redegørelsen
fremgå af en tilgængelig skærm i turneringslokalet eller lign.
3.6 Underretning om tidspunkt for afvikling

Bevillingshaver skal underrette Spillemyndigheden om tidspunktet for den eller de
planlagte offentlige pokerturneringer. Underretningen skal gives senest 14 dage inden, at den offentlige pokerturnering begynder.
Bevillingshaver kan vælge at underrette Spillemyndigheden på én gang om flere planlagte turneringer. Der kan fx gives underretning om alle turneringer, der planlægges
afholdt i indeværende eller det kommende år. Dette skal blot ske senest 14 dage før,
at den første af de pågældende turneringer starter.
Aflyses en offentlig pokerturnering, skal der gives besked til Spillemyndigheden hurtigst muligt, dog senest på det tidspunkt, hvor turneringen er planlagt til at starte.
3.7 Opsynspligt

Den offentlige pokerturnering skal afvikles under ledelse af den ansvarlige bevillingshaver, eller hvis der er tale om et selskab eller en forening, en repræsentant herfor.
Det påhviler denne person at sikre, at turneringen gennemføres lovligt.
Bevillingshaver skal være fysisk til stede i de lokaler, hvori den offentlige pokerturnering finder sted, under hele turneringens varighed. Det vil sige fra de deltagende spilleres ankomst og indtil spillet ophører, enten ved at turneringen er afgjort, eller ved
at turneringen sættes på pause, fx i forbindelse med en turnering, som spilles over to
dage.
Det vil ikke være tilladt for bevillingshaver at beskæftige sig med andet end afviklingen af den offentlige pokerturnering, så længe der spilles, herunder at deltage som
spiller i turneringen. Bevillingshaver må kortvarigt forlade det sted, hvor turneringen
foregår, så længe det ikke medfører en tilsidesættelse af opsynspligten. Det kan fx
være for at foretage toiletbesøg, korte telefonsamtaler eller indtage et måltid mad,
mens der spilles.
Bevillingshaver vil kunne antage medhjælpere til at bistå med afviklingen af turneringen. Det kan fx være til at uddele kort (deale) ved bordene, overvåge at reglerne
overholdes, foretage adgangskontrol og registrering af deltagerne, optælle jetoner
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osv. Det er en forudsætning, at disse medhjælpere er over 18 år. Det skal bemærkes,
at antagelse af medhjælpere ikke fritager den ansvarlige bevillingshaver fra sin forpligtelse til at være til stede under afviklingen af en offentlig pokerturnering.

4 Ansøgning om bevilling m.v.
4.1 Ansøgningsproces

Ansøgningsblanket (nr. 7-01) om bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform kan hentes (downloades) på Spillemyndighedens hjemmeside eller fås ved
henvendelse til Spillemyndigheden (se afsnit 2 for kontaktoplysninger).
Ansøgningen skal sendes til Spillemyndigheden i god tid, inden det påtænkes at afvikle pokerturneringer. Der må normalt forventes en sagsbehandlingstid på ca. 6-8
uger.
Forudsætningen for ekspeditionstiden er, at alle rubrikker i ansøgningen er udfyldt
korrekt og læseligt. Endvidere er det vigtigt, at der for selskaber vedlægges en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og for foreninger vedlægges foreningens
gældende vedtægter ved ansøgningen. Desuden skal der vedlægges dokumentation
for, at gebyret for behandling af din ansøgning er betalt (se afsnit 5.2 om gebyr).
Ansøgningen skal tillige være underskrevet af ansøger.
4.2 Gebyr

I forbindelse med ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform skal der betales et gebyr. Pr. 1. juli 2013 udgør gebyret for en ansøgning 1.000
kr. Vær opmærksom på, at der skal betales et gebyr for hvert sted, på hvilket der ansøges om at afvikle offentlige pokerturneringer.
Da gebyret betales for selve behandlingen af din ansøgning, skal gebyret være indbetalt senest samtidig med, at du indgiver din ansøgning. Der sker ikke tilbagebetaling
af gebyret - heller ikke selv om ansøgningen ikke fører til en bevilling, eller du som
ansøger frafalder den fremsendte ansøgning.
Betalingen af gebyret kan ske med girokort eller ved bankoverførsel. På ansøgningsblanketten fremgår det kontonummer, som gebyret skal indbetales på. Dokumentationen for, at du har indbetalt gebyret, vil være den kvittering, som du har fået på
posthuset eller i banken, og denne (en kopi er tilstrækkelig) skal være vedlagt ansøgningen.
4.3 Krav til ansøger

Spillemyndigheden kan give bevilling til afvikling af offentligt pokerspil i turneringsform til personer, hvis personen opfylder følgende betingelser:
 Er over 18 år.
 Ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.
 Hverken har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs.
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Ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige (over 50.000 kr.), som hidrører
fra tidligere virksomhed vedrørende spil om penge. Gæld er ikke forfalden, hvis
der er indgået en bindende aftale med kreditor om afvikling og/eller henstand af
gælden.
Ikke har en alkoholbevilling, der gælder for det sted, som bevillingen til at afvikle
offentligt pokerspil i turneringsform skal gælde for. Der er dog ikke noget til hinder for, at vedkommende i forbindelse med afviklingen af en konkret offentlig
pokerturnering søger om og opnår en såkaldt lejlighedsbevilling efter restaurationslovens § 22.
Ikke er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug
af adgangen til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform.
Ikke i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil afvikle offentligt hasardspil i turneringsform på fuldt betryggende måde.

Bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform kan ligeledes gives til selskaber eller foreninger, der opfylder ovenstående betingelser (med undtagelse af de
første to punkter). Det er en betingelse for bevillingen, at det pågældende selskabs
direktør og bestyrelsesmedlemmer eller den pågældende forenings bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, opfylder de samme betingelser, der stilles til personer
med bevilling til at afvikle offentligt hasardspil. I tilfælde, hvor et selskab eller en forening ikke har en bestyrelse eller en direktør, skal den eller de personer, der udøver
tilsvarende beføjelser i selskabet eller foreningen, opfylde betingelserne. Det er endvidere en betingelse, at det pågældende selskabs øvrige ansatte eller den pågældende forenings medlemmer og ansatte ikke har en alkoholbevilling, der gælder for
det sted, som bevillingen til at afvikle offentlige pokerturneringer skal gælde for.
Indtræder der nye medlemmer i direktion eller bestyrelse i et selskab eller en forening, der har bevilling til at afvikle offentlige pokerturneringer, skal selskabet eller
foreningen inden 1 måned herefter anmelde dette til Spillemyndigheden.
Spillemyndigheden kan i forbindelse med ansøgningens behandling kontrollere de afgivne oplysninger.
4.4 Hvad lægges der i øvrigt vægt på ved imødekommelse af en ansøgning?

Forudsat at ansøger opfylder alle de formelle krav som angivet i afsnit 5.3, vil der ved
Spillemyndighedens afgørelse blive lagt vægt på:
 Ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn (se afsnit 5.5).
 At der sikres en geografisk spredning af offentlige pokerturneringer. Dette fastlægges ud fra en række faktorer, herunder områdets størrelse, befolkningstætheden og hensynet til på den ene side at imødekomme interessen for at deltage i
en offentlig pokerturnering og på den anden side at imødegå spilleafhængighed.
 Om det sted, hvortil der ansøges om bevilling, vil være egnet til at afholde offentlige pokerturneringer.
 Det samlede antal bevillinger til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform på
landsplan.
 Ansøgerens evner til og muligheder for at gennemføre pokerturneringen inden
for lovens rammer.
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4.5 Høring af politiet

Før en bevilling til afvikling af offentlige pokerturneringer kan udstedes, skal Spillemyndigheden høre politiet i den politikreds, hvor pokerturneringerne påtænkes afholdt.
Der kan ikke meddeles bevilling for steder, hvor ordens- eller sikkerhedsmæssige
hensyn taler imod dette. Hvis politiet af ordensmæssige grunde finder, at der ikke
bør udstedes bevilling til et nærmere bestemt sted, vil der ved Spillemyndighedens
afgørelse blive lagt vægt herpå.

5 Udstedelse af bevilling m.v.
5.1 Generelt

Afvikling af offentligt pokerspil i turneringsform må kun ske i henhold til forudgående
bevilling udstedt af Spillemyndigheden.
Godkendes din ansøgning, får du udstedt en bevilling. Denne bevilling skal opbevares
i hele gyldighedsperioden og skal kunne fremvises til Spillemyndigheden på anmodning herom.
Det bemærkes, at ansøger selv er ansvarlig for at indhente tilladelse fra ejeren af det
lokale, hvori pokerturneringen skal afholdes. Udstedelse af en bevilling berører ikke
en ejers beføjelser til at forbyde pokerspil på sin ejendom eller offentlige institutioners adgang til at forbyde, at en pokerturnering finder sted på institutionens område.
5.2 Bevillingens gyldighed

En meddelt bevilling til afvikling af offentligt pokerspil i turneringsform gælder for et
nærmere angivet sted, og den eller de offentlige pokerturnering(er) må kun afvikles
på den adresse, der er nævnt i bevillingen.
Det fremgår af bevillingen, hvor mange turneringer der må afholdes på stedet, hvortil
bevillingen er knyttet. Der kan maksimalt opnås bevilling til at afholde op til to turneringer om dagen.
Bevillingen gælder for et tidsrum på maksimalt 2 år. Når denne periode er udløbet,
bortfalder bevillingen, og der skal søges på ny (se afsnit 7.3 om fornyelse).
5.3 Flere bevillinger til samme bevillingshaver

En bevillingshaver kan opnå bevilling til at afvikle offentlige pokerturneringer mere
end ét sted, men der skal foreligge en bevilling for hver lokalitet, hvorpå der afvikles
offentlige pokerturneringer. Ønsker bevillingshaver bevilling til at afvikle turneringer
på flere lokaliteter, skal der således ansøges om bevilling til hvert sted.
5.4 Vilkår for bevillingen

Spillemyndigheden kan stille vilkår for bevillingen.
Bevillingen er betinget af, at den ansvarlige bevillingshaver overholder disse vilkår.
Overholdes vilkårene ikke, kan Spillemyndigheden tilbagekalde bevillingen, undlade
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at forny bevillingen og/eller tage skridt til strafforfølgning af den ansvarlige bevillingshaver. Se i øvrigt afsnit 10 om straf.
5.5 Offentliggørelse af bevillingshaverne

Spillemyndigheden vil løbende offentliggøre en oversigt over de bevillingshavere,
som har bevilling til at afvikle offentlige pokerturneringer. Oversigten kan ses på Spillemyndighedens hjemmeside www.spillemyndigheden.dk.

6 Bortfald, tilbagekaldelse m.v. af bevillinger
6.1 Bortfald

En bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform bortfalder, hvis bevillingshaveren afgår ved døden, eller selskabet ophører med at eksistere. Endvidere
bortfalder en bevilling, hvis indehaveren ikke længere opfylder betingelserne som
nævnt ovenfor under afsnit 5.3 – Krav til ansøger.
Der er mulighed for at fortsætte med at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform
for så vidt angår turneringer, hvor bevillingshaveren allerede har givet Spillemyndigheden underretning om tidspunktet for den eller de planlagte turneringer, hvis der
sker anmeldelse til Spillemyndigheden. Sådan anmeldelse skal indgives inden 14 dage
efter dødsfaldet, anmeldelse af betalingsstandsningen, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. Denne mulighed tilkommer bevillingshaverens
dødsbo eller ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en bevillingshaver, der har anmeldt
betalingsstandsning, bevillingshaverens konkursbo eller en værge for en bevillingshaver, der er under værgemål. Adgangen til denne forsættelse af bevillingen gælder i 6
måneder efter den begivenhed, der medførte bevillingens bortfald.
6.2 Tilbagekaldelse

En bevilling kan tilbagekaldes af Spillemyndigheden, hvis en af følgende betingelser
er opfyldt:
 Bevillingshaveren har betydelig forfalden gæld vedrørende spil om penge til det
offentlige (over 100.000 kr.).
 Bevillingshaveren, en ansat i et selskab eller forening eller et medlem af en forening, der har den pågældende bevilling, opnår en alkoholbevilling, der gælder
for det sted, som bevillingen til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform
gælder for.
 Bevillingshaveren er blevet dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at afvikle offentlige pokerturneringer.
 Bevillingshaveren har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at
vedkommende ikke vil kunne afvikle offentlige pokerturneringer på fuldt betryggende måde. Som et eksempel herpå kan nævnes, hvor der sker grove eller gentagne tilfælde af overtrædelse af lov om offentligt hasardspil i turneringsform, af
bestemmelserne fastsat i henhold til denne lov eller af vilkårene for bevillingen.
Bevillingshaver vil kunne anlægge sag ved domstolene mod Spillemyndigheden med
henblik på at få omstødt en afgørelse om tilbagekaldelse af bevillingen. Se i øvrigt afsnit 11 om klagevejledning.
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6.3 Fornyelse

Spillemyndigheden udsteder bevilling til at afvikle offentlige pokerturneringer med
en gyldighedsperiode på indtil 2 år. Når perioden er udløbet, bortfalder bevillingen,
og der skal søges på ny. Der skal betales almindeligt gebyr for en ansøgning om fornyelse (se afsnit 5.2 om gebyr).
På ansøgningsblanketten (nr. 7-01) kan der sættes kryds i rubrikken ”Fornyelse af bevilling” i de tilfælde, hvor en allerede udstedt bevilling er ved at udløbe. Det anbefales, at bevillingshaver søger i god tid, når en bevilling skal fornyes.
6.4 Afmeldelse

Hvis en bevillingshaver ikke længere vil benytte en bevilling til at afvikle offentlige pokerturneringer, eller det ikke længere vil være i overensstemmelse med reglerne i loven at benytte en bevilling (fx fordi bevillingshaver opnår alkoholbevilling til det sted,
som der er givet bevilling til at afvikle turneringer på), skal den ansvarlige bevillingshaver hurtigst muligt sørge for at afmelde bevillingen hos Spillemyndigheden.
6.5 Ændringer i bevillingen

Ønsker bevillingshaver at ændre på en gældende bevilling, fx en forhøjelse af antallet
af ugentlige turneringer, en ændring af turneringsstedet osv., skal bevillingshaver
indsende en ansøgning om dette til Spillemyndigheden. En ændring må først gennemføres efter Spillemyndighedens godkendelse.
Ændringer, der medfører udstedelse af en ny bevilling, vil udløse nyt gebyr (se afsnit 5.2 om
gebyr).

7 Regnskabsbestemmelser
I forbindelse med hver afholdt pokerturnering skal der udarbejdes et regnskab. Regnskabet skal være udfærdiget senest 2 måneder efter, at en turnering er afsluttet, og
den ansvarlige bevillingshaver skal opbevare regnskabet i 5 år, hvorefter der inden
for rimelig tid skal ske sletning af oplysningerne. Hertil bemærkes, at opbevaringspligten består i de 5 år, uanset om den ansvarlige bevillingshaver efterfølgende opgiver eller mister sin bevilling til at afvikle offentligt pokerturnering.
Regnskabet skal være udformet således, at alle betalinger til og fra turneringspuljen
dokumenteres med angivelse af beløbets størrelse og dato for betalingen. I forbindelse med den enkelte transaktion skal der som minimum være anført den pågældendes navn og kontonummer, så det er muligt at identificere den, som har overført
penge, eller den, som pengene er blevet overført til. Hvis der er foretaget kontant betaling, skal der til regnskabet sikres bilag som dokumenterer betalingen. Det skal
præciseres, at der kun kan foretages kontant betaling fra turneringspuljen til dækning af umiddelbare omkostninger i forbindelse med afviklingen af en offentlig pokerturnering, som fx til indkøb af jetoner og spillekort.
Regnskabet skal desuden indeholde de deltagende spilleres navne, adresser og fødselsdatoer samt den redegørelse for spilleregler og præmiesummer, der er omtalt i
afsnit 4.5.

Vejledning
14

I tilfælde af, at der indgår sponsorpræmier i turneringspuljen, skal opgørelsen af
sponsorpræmiernes markedsværdi fremgå af regnskabet. Regnskabet skal indeholde
identitetsoplysninger om sponsoren. Hvis sponsoreren er en fysisk person, skal regnskabet indeholde navn, adresse og fødselsdag. Er sponsoreren en juridisk person, skal
regnskabet indeholde navn, adresse og cvr-nummer.
Regnskab samt tilhørende oplysninger kan opbevares i papirform eller lagres elektronisk på fx en pc eller lignende.
Spillemyndigheden kan til en hver tid forlange, at bevillingshaver indsender regnskab
og dokumentation i øvrigt.

8 Tilsyn og kontrol
Spillemyndigheden har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod legitimation
og uden retskendelse adgang til de lokaler, hvori en offentlig pokerturnering finder
sted, eller som benyttes af den ansvarlige bevillingshaver eller dennes medhjælpere i
forbindelse med afviklingen af den offentlige pokerturnering.
Bevillingshaver og dennes medhjælpere er forpligtet til at hjælpe og vejlede Spillemyndigheden ved kontrolbesøg på det sted, hvor turneringen afholdes. Spillemyndigheden kan desuden forlange alle oplysninger om en offentlig pokerturnering fra bevillingshaver, dennes medhjælpere og de deltagende spillere, der er nødvendige for
at føre tilsyn med, om lovens regler bliver overholdt.

9 Straffebestemmelser
Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde:
 Den, der forsætligt eller groft uagtsomt som ansvarlig bevillingshaver afvikler offentlig pokerturnering uden at sikre, at reglerne i lov om offentligt hasardspil i
turneringsform eller de forskrifter, som er udstedt i henhold til loven, overholdes.
 Den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at forevise legitimation på begæring af den ansvarlige bevillingshaver eller Spillemyndigheden.
 Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at oplyse Spillemyndigheden om. Dette gælder både for oplysninger afgivet i forbindelse med
ansøgning om bevilling, som for oplysninger afgivet på Spillemyndighedens forlangende i forbindelse med kontrolbesøg m.v.
For overtrædelser, der begås af selskaber eller foreninger (juridiske personer) kan
der pålægges de pågældende et strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

10 Klagevejledning
Afgørelser truffet af Spillemyndigheden efter lov om offentligt hasardspil i turneringsform kan påklages til Skatteankestyrelsen. Klagen skal sendes til:
Skatteankestyrelsen
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Ved Vesterport 6, 6. sal
1612 København V
Du kan også indsende din klage via Skatteankestyrelsens klageportal, som du kan
finde på Skatteankestyrelsen.dk
Klagen har ikke opsættende virkning.
Krav til klagen
 Klagen skal være skriftlig.
 Klagen skal være begrundet.
 Alle de punkter, du klager over, skal angives.
 Du skal vedlægge en kopi af den afgørelse, som du klager over.
 Du skal vedlægge kopi af samtlige dokumenter, der underbygger din klage.
Klagen skal være modtaget i Skatteankestyrelsen senest 3 måneder efter, at du har
modtaget afgørelsen fra Spillemyndigheden.
Ved klage til Landsskatteretten skal der som hovedregel betales en klageafgift på 400
kr. Regler om klageafgift og tilbagebetaling af klageafgift findes i skatteforvaltningsloven, som er at finde på retsinformation.dk.
Landsskatterettens afgørelse er endelig. Du kan derfor ikke klage over afgørelsen til
en anden administrativ myndighed. Du kan dog indbringe Skatteankestyrelsens afgørelse for domstolene.

11 Indbringelse af sag til domstolene
Du har mulighed for at indbringe sagen direkte for domstolene. Dette gælder uanset,
om klagen vedrører Spillemyndighedens eller Skatteankestyrelsens afgørelse. Der er
således ikke krav om, at der er klaget til Skatteankestyrelsen først.
Indbringelse af sagen skal være modtaget ved domstolene senest 3 måneder efter, at
Spillemyndigheden eller Skatteankestyrelsen har truffet en afgørelse.
Bemærk, at fristen løber fra den dato, hvor afgørelsen er truffet og ikke fra den dato,
hvor du eventuelt modtager afgørelsen.
Hvis sagen indbringes for domstolene efter udløbet af 3 måneders fristen, er afgørelsen endelig. Det betyder, at der ikke er mulighed for at indbringe sagen for domstolene, medmindre domstolene konkret bestemmer andet.

