ODDSER DIT BARN?
VEJLEDNING TIL FORÆLDRE

SPORT OG PENGESPIL

Der bliver spillet rigtig meget blandt unge i sportsmiljøerne, endnu mere
end i andre miljøer. Det behøver der ikke være noget galt med. For de fleste
vil pengespil forblive en sjov hobby. Men for nogle – ca. 10-15 pct. – får det
alvorlige konsekvenser.
Pengespil er ulovligt for unge under 18 år. Det er det bl.a., fordi en tidlig debut
øger risikoen for mistrivsel og afhængighed. Her ligner ludomani – afhængighed af pengespil - andre afhængigheder, fx alkoholisme.
Center For Ludomani får flere og flere yngre ludomaner i behandling, som
oddser. I 2013 var ca. 1/4 af spillerne i behandling unge under 24 år - det er en
stigning på 350 pct. på 5-6 år.
Det er derfor vigtigt at sætte fokus på de faresignaler og problemer, som
overdrevent pengespil kan medføre. Det er den unge, der skal have kontrol
over spillet - ikke omvendt.
KONSEKVENSER VED SPILLEMISBRUG
Unge, der spiller for meget, har ofte svært ved at fokusere, sover uroligt,
føler sig alene og mistrives. Nogle begynder at spille for flere penge, end de
har, og vil vinde beløbet tilbage igen - men taber mere. Det kan starte en
negativ spiral, der kan føre til løgn og bedrag over for trænere, holdkammerater, familie og venner. På sigt kan de miste respekt og venskaber. Det
kan også gå ud over de sportslige præstationer og kan koste dem sportskarrieren.
Hvis spillet udvikler sig til ludomani, fylder spillet så meget, at der ikke er
plads til andet i deres liv, og det kan få alvorlige konsekvenser. Så alvorlige, at
nogle tænker på at tage deres eget liv.

Hvis mine forældre ville opdage det, kunne de
godt, mit værelse flød jo med odd’set kuponer.
Ludoman og sportsudøver

DU KAN GØRE EN FORSKEL
Som forælder spiller du en central rolle. Du kan hjælpe dit barn med at bevare kontrollen over spillet. Det kan være svært
at vide, hvornår du som forælder skal gribe ind. Unge mennesker spiller meget. Og hvornår er meget for meget, og hvad
kan du gøre? Her kan du få nogle gode råd.
HVAD SKAL DU HOLDE ØJE MED?

HVAD KAN DU GØRE?
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Spil fylder rigtig meget, både i snak og handling.
Har svært ved at løsrive sig og bliver irritabel,
hvis spillet afbrydes.
Sover uroligt og har koncentrationsbesvær.
Pengebeløbene øges, og der snakkes om store
gevinster.
Der spilles ofte, også uden for sæsonen.
Dit barn ændrer adfærd, isolerer sig og har mere
fravær.
Skjuler omfanget af sit spil og lyver
for at få spillero.

TAG VORES TEST
Du kan sammen med dit barn tage vores
vores sportsbetting-test. Mange unge er
selv i tvivl om, hvornår spillet fylder for
meget. Du kan nemt sætte fokus på spillet
og får sammen med resultatet gode råd.

Vis interesse for dit barns spil og snak med dit barn
om gode spillevaner.
Snak med den unge om de ting, han går glip af
ved at spille så meget.
Reager, hvis du oplever, at spillet går ud over
andre vigtige ting.
Tag som forælder stilling til pengespil og vis dit
barn, hvor du står.
Tal om, hvor meget tid og hvor mange penge,
det evt. er ok at bruge på spil.
Bryd tavsheden og snak med andre om spilleafhængighed. Fx i klubben.

SPIL
FOR MLER DU
SPORT EGET PÅ
SBETT
TING?
Test dig

selv...

”Bettingtest” kan hentes i Google Play og
App Store.

App Store

Google Play

Min søn spillede konstant og snakkede hele tiden om at vinde. Han passede
sjældent sin træning. Det var en stor lettelse for ham og resten af familien,
da vi endelig tog en snak om det, og han fik hjælp.”
Mor til sportsudøver med spilleproblemer

DU KAN I DENNE FOLDER LÆSE OM:

•
•
•

Konsekvenserne ved spillemisbrug.
Hvordan unge med spilleproblemer reagerer.
Hvad du kan gøre for at hjælpe dit barn.

KONTAKT
HER KAN DU FÅ RÅD OG HJÆLP
70 11 18 10. Ring til Center for Ludomani og tal med en af vores
rådgivere. Vi kan både hjælpe dig og den unge.
info@ludomani.dk. Skriv til Center for Ludomani og fortæl,
hvad du har brug for, så kontakter vi dig, så snart vi kan.
WWW

ludomani.dk. På vores hjemmeside under
ludomani.dk/pårørende/forældre kan du læse mere om ludomani,
hente foldere, bestille materialer eller tage en anonym ludomani-test.
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