
Ed. 139. Frumvarp til laga [84. mál]
um heimild til að leyfa héraðssamböndum íþrótta- og ungmennafélaga að stofna
til sérstakrar tegundar happdrættis.

Flm.: Bjarni Benediktsson.

1. gr.
Heimilt skal dómsmálaráðherra að leyfa héraðssamböndum íþrótta- og ung-

mennafélaga, hverju á sínu héraðssvæði, að stofna til og reka um tiltekinn tíma
töluspjaldhappdrætti ("Bingo"-happdræUi) í sambandi við opinberar skemmtanir
eða sýningar samkvæmt reglum, er settar yrðu með reglugerð.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Greinargerð.
Á síðari árum hefur verið stofnað til héraðssamtaka með íþrótta- og ungmenna-

félögum víða um landið. Hafa samtök þessi tekið að sér forgöngu um framkvæmd
ýmissa hugðarmála félaganna í heild innan héraðanna, en fjárskortur hefur þó
bugað starfsemi samtakanna, sem ekki hafa nema að óverulegu leyti getað lagt
gjaldabyrði á hin einstöku félög, sem sjálf eru félítil, og ekki heldur þrengt að
fjáröflunarleiðum þeirra. - Hefur Íþróttabandalag Reykjavíkur óskað eftir að fá
leyfi til að stofna til happdrættis þess, sem um ræðir í frumvarpi þessu, en ekki
hefur verið heimild til slíks fasta-happdrættis, og er frv. þetta flutt eftir ósk áhuga-
manna í þessum efnum.

"Bingo"-happdrættið, sem frekar mætti kalla leik en happdrætti, nýtur mikilla
og vaxandi vinsælda vestanhafs og er þar einkum haldið i sambandi við opinberar
skemmtanir eða sýningar, t. d. kvikmyndasýningar, og fel' fram með þeim hætti,
að sýningargestir, sem það vilja, kaupa sér töluspjöld, sem seld eru fyrir mjög lágt
gjald, með margvíslega röðuðum tölum.

Eru síðan tölur dregnar úr tölustokk eða "happa-hjóli", og sá þátttakandi, sem
fyrstur fær allar tölur á sínu spjaldi eða ákveðnar tölur lesnar upp, vinnur leikinn.
Vinningur er yfirleitt hafður einn og er oftast einhver eigulegur munur.

Happaleikur þessi þykir fjörug og saklaus skemmtun, og þótt ekki sé hér um
stórfellda tekjuöflunarleið að ræða fyrir samtök þau, sem hennar eiga að njóta,
munu tekjur, sem af þessari skemmtistarfsemi kynnu að fást, án efa koma í góðar
þarfir.


