
 
Spillets tabere 
 
Danskerne er i større fare for at blive ludomane.  En netop offentliggjort undersøgelse fra SFI viser, at 125.000 
danskere spiller så meget, at det kan ødelægge deres økonomi og slå dem helt ud af kurs.  Den samme 
erfaring har man gjort sig hos Center for Ludomani, hvor det igen i år er svært at følge med behovet for hjælp. 
 
-Bag tallene gemmer sig mennesker, der ikke bare har mistet alle deres penge, men som risikerer at miste 
alt:  familie, job, venner.  Dem ser vi hver dag, og derfor håber vi på, at undersøgelsen kan skabe større 
forståelse for dem og deres familier, siger Henrik Thrane Brandt, der er behandlingsleder på Center for 
Ludomani.  Han tilføjer: 
 
-Der er uenighed om årsagerne til, at flere danskere får problemer med spil.  Vores erfaring viser, at det især 
hænger sammen med aggressiv markedsføring og adgangen til langt flere hurtige spil.  Det er vigtigt, at vi får 
stoppet denne meget uheldige udvikling.  Vores bud er at kigge mod Norge og Sverige, som har fået vendt 
udviklingen gennem politiske tiltag. 
 
Kontakt Henrik Thrane Brandt på 28 26 77 90.  Efter behov formidler vi også kontakt til mennesker, som har 
oplevet konsekvenserne af Ludomani. 
 
Ring 70 11 18 10, hvis du har brug for hjælp. 
 
Center for Ludomani er Nordens største center for forebyggelse og behandling af Ludomani og tilbyder gratis 
hjælp til alle.  Center for Ludomanis afdelinger i Odense, København og Aarhus hjælper hvert år mere end 
1000 spilleafhængige mennesker og deres pårørende.  Og indsatsen virker:  tre ud af fire ludomane har et år 
efter behandlingen stadig kontrol over deres tidligere afhængighed af spil. 
 

– Der kommer mange flere ludomaner, primært fordi markedsføringen er så massiv. Du får tilbud hele 
tiden, og siger du ikke ja til det første, kommer der bare et til. Som jeg ser det, så er det helt forkert at 
spillefirmaerne opfordre unge til gambling, siger 20-årige Casper Bork Pedersen, der selv blev afhængig af 
spil som teenager. 

– Som dreng kan jeg huske, jeg kom til Kvickly hjemme i Haderslev sammen med min mor – og der stod de i 
døren og spurgte, om vi da ikke også skulle have en lottoseddel med og de vidste lige, hvad vi kunne vinde. 
Jeg begyndte selv at Odd'se som 15-årig, og da jeg fyldte 18 år startede jeg på Livebetting. Det gik hurtigt, 
og det gik galt.  På halvandet år tabte jeg 135.000 kr., inden jeg kom i behandling. 

– Jeg begyndte at spille fordi jeg var vild med sport og fordi ingen forhindrede mig i det. Ludomanien 
kostede mig dyrt, men det værste var næsten at jeg mistede min glæde ved sport. Nu er den begyndt at 
komme tilbage – så når jeg siger det her, så er det mest for alle de andre unge, der bliver lokket til at spille 
alt for meget, slutter Casper Bork Pedersen. 

 
 
 


