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Aðfarararorð Stefáns Konráðssonar framkvæmdastjóra 

 

 

Íslensk getspá og Íslenskar getraunir hafa ávallt lagt mikla áherslu á traust, 

gegnsæi  og heiðarleika í starfsemi sinni.  Fyrirtækin njóta mikils trausts 

meðal viðskiptavina sinna, réttum upplýsingum um leikina er komið á 

framfæri við viðskiptavini  og heiðarleiki hafður í fyrirrúmi. Á undanförnum 

árum hefur áherslan aukist á öryggi og samfélagslega ábyrgð og hafa 

Getspá/Getraunir unnið að þeim málum með það að markmiði að vera í 

fremstu röð á þessum sviðum.  Á siðasta ári fengu fyrirtækin vottun um að 

þau uppfylla ströngustu öryggiskröfur sem gerðar eru af WLA (World 

Lottery Association) og ISO 27001.  

Í ár munu fyrirtækin uppfylla ýtrustu kröfur EL (European Lotteries) og WLA 

um ábyrga spilun. Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir þeim aðgerðum sem 

fyrirtækin hafa unnið að á undanförnu ári til að uppfylla þær kröfur sem 

gerðar eru varðandi ábyrga spilun. Það hefur verið ánægjulegt að fylgjast 

með þeim áhersluatriðum sem lagt er upp með í staðlinum, ekki síst vegna 

þess að í ljós hefur komið að í mörgum þáttum höfðu fyrirtækin þegar 

uppfyllt þær kröfur sem staðallinn gerir og gott betur.  

Í okkar rekstri eru ábyrgð og áreiðanleiki lykilhugtök. Áhersla á ábyrga 

spilun á eftir að leika stærra hlutverk í framtíðinni og munu 

Getspá/Getraunir vinna að aukinni þekkingu á ábyrgri spilun hjá starfsfólki, 

söluaðilum og viðskiptavinum og samþætta verkefnið inn í alla starfsemi 

fyrirtækjanna.  

 

Stefán Konráðsson  
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Áhersla á stýringu á spilun viðskiptavina 

Getspá/Getraunir bjóða upp á skemmtilega leiki sem reknir eru af ábyrgð 

og áreiðanleiki er hafður í fyrirrúmi.  

Við teljum að litlar upphæðir skapi meiri spilagleði meðal viðskiptavina. Við 

gefum ekki misvísandi eða rangar upplýsingar um vinningsmöguleika.  

Netspilun á lotto.is og 1X2.is er takmörkuð á margvíslegan hátt og eru 

þessar takmarkanir settar að eigin frumkvæði Getspár/Getrauna.  

 Yngri en 18 ára geta ekki spilað 

 Viðskiptavinir geta ekki spilað fyrir hærri upphæð en kr. 50.000 pr. dag  

 Viðskiptavinir geta ákveðið hámarksupphæð sem þeir spila fyrir pr. dag 

og pr. viku, þó ekki hærri en hámarksupphæðin sem Getspá/Getraunir 

hafa ákveðið.  

 Viðskiptavinir geta ekki átt hærri upphæð en 100.000 kr. inn á 

reikningi sínum 

 Viðskiptavinir geta útilokað sjálfa sig frá spilun á netinu. Hægt er að 

velja frá einum mánuði upp í eitt ár.  

 Viðskiptavinir geta séð á auðveldan hátt hversu miklu þeir hafa eytt í 

spilun.  

Spilun er háð aldurstakmörkunum. Getspá/Getraunir hafa ákveðið að eigin 

frumkvæði að 18 ára aldurstakmark gildi í þeim leikjum sem boðið er uppá. 

Ýmislegt hefur verið gert til að vekja athygli á þessu:  

 Sölustaðir eru merktir með upplýsingum um 18 ára aldurstakmark.  

 Sölukassar eru merktir með upplýsingum um 18 ára aldurstakmark. 

 Upplýsingar um aldurstakmark eru aftan á leikspjöldum. 

 Aldurstakmörk koma fram á Lotto.is og 1X2.is. 

 Söluaðilar hafa verið upplýstir um aldurstakmörk.  

 Bæklingur fyrir sölustaði  gefinn út þar sem fram koma upplýsingar um 

aldurslágmörk. 

 Starfsfólk Getspár/Getrauna upplýst um 18 ára aldurstakmark.  

 

Getspá/Getraunir heldur úti í samstarfi við HHÍ og Íslandsspil vefsíðu með 

ýtarlegum upplýsingum um ábyrga spilun og spilavanda, abyrgspilun.is. 

Getspá/Getraunir fjármagnar síðuna að hluta. Þar eru upplýsingar um 

hjálparlínu og möguleiki á að taka sjálfspróf til að meta spilavanda sinn.   

 Upplýsingar um ábyrga spilun eru á öllum síðum á Lotto.is og 1X2.is. 
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 Upplýsingar um ábyrga spilun eru á öllum leikspjöldum allra leikja.  

ÍG vinnur með samtökum neytenda að neytendavernd viðskiptavina sinna. 

Enn fremur geta viðskiptamenn ÍG leitað til eftirlitsmanns sem skipaður er 

af Innanríkisráðuneyti  séu þeir ósáttir með afgreiðslu Getspár/Getrauna á 

þeirra málum t.d. hvað varðar útborgun vinninga.  

 

Sölustaðir – þjálfun starfsfólks 

Getspá/Getraunir er með 260 sölustaði um allt land sem selja vörur 

fyrirtækjanna auk sjálfsala. Síðari hluta árs 2009 var sendur út 

spurningalisti til allra söluaðila þar sem könnuð var þekking söluaðila á 

ýmsum þáttum sem tengjast spilun.  Niðurstöur voru meðal annars að 80% 

söluaðila vissu að aldurstakmörk í leikjum Getspár/Getrauna er 18 ár. 

Á árinu 2010 sóttu einstaklingar frá tæplega 90 sölustöðum námskeið sem 

haldið var af Dr. Daníel Ólafssyni Dósent við Sálfræðideild HÍ og eins helsta 

sérfræðings á Íslandi um spilavanda og ábyrga spilun.  Starfsfólk sölustaða 

spilar stórt hlutverk í kynningu og framkvæmd stefnunnar um ábyrga spilun 

og því mikilvægt að það þekki lykilatriðin í ábyrgri spilun.  

Lagt var áhersla á eftirfarandi atriði á námskeiðunum.  

 Aldurstakmark er 18 ár 

 Vefsíðan abyrgspilun.is kynnt 

 Hjálparlína kynnt 

 Algengar ályktunarvillur spilara 

 Hvaða samtök hagnast af starfsemi Getspár/Getrauna 

 Kynning á peningaspilum – hvað eru peningaspil 

 Algengi spilavanda 

 Viðbrögð starfsfólks 

 

 Getspá/Getraunir – þjálfun starfsfólks 

Getspá/Getraunir hafa haldið fund fyrir starfsfólk þar sem Dr. Daníel 

Ólafsson Dósent við Sálfræðideild HÍ og einn helsti sérfræðingur Íslands um 

spilavanda hélt fyrirlestur þar sem spilavandi og atriði sem tengjast 

spilavanda voru kynnt.  Fundur hefur einnig verði haldinn með starfsfólki til 

að kynna ábyrga spilun og þá þætti sem felast í ábyrgri spilun.  Markmiðið 

hjá Getspá/Getraunum er að halda árlega fund með starfsmönnum þar sem 
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megin atriði ábyrgrar spilunar og samfélagsleg ábyrgð fyrirtækjanna er 

kynnt.  

 

Ábyrg skilaboð  

Ábyrgð er leiðarljós í markaðssetningu leikja Getspár/Getrauna.   

Getspá/Getraunir hefur sett sér strangar markaðsreglur á árinu 2010 sem 

farið er eftir. Við sýnum samfélagslega ábyrgð, hvejum ekki til óhóflegrar 

spilunar og skýrum satt og rétt frá í öllum okkar markaðsaðgerðum. Við 

beinum ekki auglýsingum okkar að minnihlutahópum eða börnum. 

Getspá/Getraunir hefur kynnt markaðsreglur sínar fyrir auglýsingastofu og 

birtingarhúsi fyrirtækjanna og leggur áherslu á að þau fari eftir þeim í einu 

og öllu.  

Eignaraðilar Íslenskrar getspár eru Íþróttasamband Íslands, 

Öryrkjabandalag Íslands og Ungmennafélag Íslands. Íslenskar getraunir eru 

í eigu íþróttahreyfingarinnar. Fyrirtækin  kynna reglulega í auglýsingum 

sínum hverjir eignaraðilar fyrirtækjanna eru og þá hverjir það eru sem njóta 

hagnaðar fyrirtækjanna.  

 

Skýrslugjöf um ábyrga spilun 

Getspá/Getraunir munu greina frá ábyrgri spilun í ársskýrslum fyrirtækjanna 

og leggja þannig áherslu á að ábyrg spilun sé eðlilegur þáttur í starfsemi 

þeirra.  

 

 

 

 

 

 

 


