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Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil

Vi har lavet en præsentation (i Power Point-format). Den kan du bruge 
til at sætte sport og spil på dagsordenen over for sportstrænere og rele-
vante undervisere. På den måde kan du give dem en række værktøjer og 
oplysninger om problemer med pengespil hos unge sportsudøvere. 

Helt konkret er præsentationen udformet med en række dias-billeder og 
medfølgende noter til hjælp. Noterne kan du bruge på flere forskellige  
måder. De kan læses direkte op, enten fra din skærm eller en udprintet 
udgave af denne vejledning. De kan også bare fungere som støtte, hvis 
det skulle blive nødvendigt. Under alle omstændigheder vil det være klogt 
at læse noterne grundigt igennem.

De følgende sider består af dias-billederne i mini-format og noterne til  
højre. På den måde kan du følge præsentationen fra start til slut.
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DER ER MANGE GODE GRUNDE TIL AT SÆTTE  
FOKUS PÅ PENGESPIL UDE I SPORTSKLUBBERNE
Forebyggelse af pengespilproblemer kan gøre en vigtig forskel i for-
hold til den enkelte unge spiller og i høj grad også for jer og jeres 
hold. Det fortæller jeg lidt mere om i løbet af oplægget.

Jeg vil også fortælle lidt om de sammenhænge og faktorer, der gør, 
at idrætsmiljøer ofte udgør højrisikomiljøer i forhold til udviklingen 
af pengespilproblemer.  

Formålet er at skabe øget opmærksomhed på de problemer, 
pengespil kan give, samt at give trænere redskaber til at kunne 
identificere de unge spillere, som er ved at komme galt af sted. 
På den lange bane håber vi på at kunne forebygge usunde spille-
kulturer i sportsmiljøerne, så vi får lært de unge at spille til stregen, 
men ikke over.
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UNGE OG PENGESPIL 

SPIL I SPORTSMILJØERNE
Det er forbudt for unge under 18 år at spille om penge. Det, ved vi, 
godt er langt fra den virkelighed, de unge møder derude. Der er 
masser eksempler på velmenende fædre, storebrødre, kam merater 
etc, som gladelig spiller pengespil sammen med de unge. Det er 
blevet helt normalt at sætte lidt odds på en kamp, vædde om et 
udfald eller lave puljer. For de fleste er pengespil noget hyggeligt og 
spænd ende, som man gør sammen, når man ser en kamp etc. 

Der bliver også spillet rigtig meget blandt unge i sportsmiljøerne, 
endnu mere end i andre miljøer. Det behøver der ikke være noget 
farligt ved. For de fleste vil pengespil forblive en sjov hobby. Men for 
nogle – ca. 10-15% - bliver det et seriøst problem.

TIDLIG SPILLEDEBUT
Vi ved også, at en tidlig spilledebut giver øget risiko for alvorlige 
problemer med at kontrollere pengespil senere i livet. Ligesom med 
andre afhængigheder, fx alkoholisme. Center For Ludomani får flere 
og flere yngre ludomaner i behandling, som spiller sportsvæddemål. 

I 2013 var ca. ¼ af spillerene i behandling unge under 24 år. Det er en 
stigning på 350% på 5-6 år. 

FOKUS PÅ FARESIGNALER
Derfor er det rigtig vigtigt at få sat fokus på de faresignaler og pro-
blemer, som overdrevent pengespil kan medføre. Her er I, trænerne, 
meget vigtige. I har mulighed for at få en snak med de unge om 
deres spil og holde lidt øje med dem.
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SPILLEPROBLEMER FÅR KONSEKVENSER 
Mennesker med spilleproblemer oplever typisk koncentrations-
problemer, urolig søvn, følelser af isolation og mistrivsel. Noget der 
hen ad vejen og i stigende grad går ud over de sportslige præsta-
tioner. Nogle bliver så ukoncentrerede omkring den sportslige ind-
sats, at det kommer til at koste dem karrieren. 

Hvis spilleproblemerne fortsætter, begynder de at spille for flere 
penge, end de har. Så vil de vinde det tabte tilbage igen, og så taber 
de mere. Det starter en negativ spiral.

De begynder typisk at lyve og snyde både trænere, holdkam merater, 
familie og venner. På sigt kan det koste respekt og venskaber. Der 
er eksempler på, at ludomani har ført til matchfixing.

Det er en del nemmere at gøre noget ved problemspillet, end at 
vente, til det har udviklet sig til ludomani. For en ludoman fylder 
spillet så meget, at der ikke er plads til meget andet i deres liv. Det 
får alvorlige konsekvenser. Så alvorlige, at 1/3 af de ludomane for-
tæller, at de har overvejet selvmord. Hvis først det går så galt, har 
man brug for professionel hjælp til at komme videre.
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DIN ROLLE SOM TRÆNER
Som træner – eller underviser på et sportscollege/akademi – er du 
ofte en af dem, der har bedst mulighed for at opdage og påvirke 
deres spillevaner. 

Du har en stor indflydelse som forbillede og holdsætter. Tænk der-
for over dine egne signaler og spilleadfærd.

Du kan tage en snak med drenge om pengespil og bevidstgøre dem 
om god spillestil.

Balanceret pengespil er en del af et sundt sportsmiljø, ligesom  
fokus på kost, sundhed, matchfixing mv.

Det handler ikke om løftede pegefingre eller forbud, men om at give 
drengene en bevidsthed omkring fornuftigt pengespil. At kunne 
styre sit pengespil, er også en del af eliteuddannelsen.
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HVAD SKAL DU HOLDE ØJE MED
Ludomani kaldes det skjulte misbrug, fordi det kan være rigtig svært at få øje 
på. Og det kan være svært at vide, hvornår meget spil er for meget. 

Som sportstræner har du mulighed for at spotte centrale signaler 
på spilleproblemer og holde øje med spillekulturen på dine hold.

DU KAN SE EFTER FØLGENDE:

SPILLER DINE DRENGE MEGET PENGESPIL? 
Fylder snakken om penge i omklædningsrummet, bussen og på  
banen? Er der nogle af drengene, der kender alle ligaer og ved noget 
om dem – også de mindre kendte og måske lidt mærkelige. Er der 
nogle, der skal tjekke resultater altid og lige fortælle gutterne om det?

ØGES PENGEBELØBENE? 
Store gevinster betyder altid store indsatser. 

TALES DER KUN OM SEJRE? 
Er der nogle, der taler rigtig meget om deres sejre og aldrig om  
deres tab?

SPILLES DER UDENFOR SÆSONEN? 
Læg især mærke til dem, der spiller uden for ”sæson”, det er f.eks. 
helt almindeligt at spille under Champions League eller EM og VM, 
men er der nogle, der spiller ligeså meget, når det er slut?

ÆNDRET ADFÆRD
Er der nogle, der ikke helt er sig selv? Er der nogle, der ligner ”en 
hængt kat til træning”, er uoplagte og trætte? Har de svært ved at 
koncentrere sig om indsatsen på banen? Er der nogle, der begynder 
at trække sig fra gruppen/gemme sit spil? Er der nogle, der altid 
sidder med mobilen?



CENTER FOR LUDOMANI

TEST DIG SELV
En af de ting, du kan gøre, hvis du er i tvivl, eller bare gerne vil fore-
bygge problemer er at opfordre de unge til at downloade den her 
app, hvor de hurtigt og nemt kan teste deres spilleadfærd og få 
gode råd mv. fra Center for Ludomani.

Centret har rigtig gode erfaringer med unge og tests, og ved at rigtig 
mange unge faktisk selv er i tvivl om, hvornår meget er for meget. 

At introducere appen er en hurtig og nem måde at sætte fokus på 
spillet.
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HVAD KAN DU GØRE?

SNAK MED DRENGENE 
Du kan vælge at tale med drengene samlet, i små grupper eller  
enkeltvis. Vi har lavet et par materialer, som du kan bruge i for-
bindelse med den daglige træning, på træningslejre, til møder/sam-
linger og i undervisningen. Værktøjskassen indeholder en video du 
kan vise drengene samt et dilemmaspil til at starte en god snak.

INDRAG EVT. FORÆLDRE
Forældrene kan måske godt se at deres drenge spiller meget, men 
det er slet ikke sikkert at spilleproblemer er noget som de kender til. 
Det var jo slet ikke et nær så udbredt fænomen da de var unge, og 
alle spiller jo i dag. Forældrene kan ofte spille en helt central rolle i at 
ændre på drengenes spilleadfærd.

Du kan samle forældrene til møder og tale om generelle tendenser. 
Du kan vise en lille film og give forældre en folder henvendt til for-
ældre til problemspillere.

Du kan også vælge at trække en udvalgt forældre til side, dele din 
oplevelse/bekymring og spørge om han/hun har oplevet det sam-
me. Dernæst kan du evt. udlevere en forældrefolder med informa-
tioner og gode råd.

VIS FILMEN MV.

BRUG DILEMMASPIL SAMMEN MED TRÆNERNE
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DU ER ALTID VELKOMMEN
Du er altid velkommen til at henvende dig til Center for Ludomani 
for at få yderligere information og gratis rådgivning. 


