
Spiller du mon for meget? Eller kender du en, der gør?
Hvis du er i tvivl, om du har kontrol over dit spil - eller måske 
allerede ved, at du spiller for meget, så ring til os. Har du en ven, 
kæreste eller et familiemedlem, der måske spiller for meget? 
Tal med ham eller hende om det - det kan være en stor hjælp. 

Eller tal med os om det: Du kan ringe og få gratis, anonym 
rådgivning om spilafhængighed hos Center for Ludomani. Du kan 
også komme på gratis endagskurser med unge pårørende, hvis du 
har lyst. Ring eller skriv til os. Vi er nordens største center for 
ludomani - og vi kender til alle både gode og dårlige sider af spil. 
Vi kan hjælpe dig.

Ring til os
70 11 18 10 - vi kan både hjælpe dig, hvis du er spilleafhængig 
- eller måske kender en der er.

Skriv til os
info@ludomani.dk - skriv til os og fortæl, hvad du har brug for 
- så skriver vi tilbage til dig.

Læs mere
www.ludomani.dk - læs om spilleafhængighed, ludomani - og om, 
hvordan vi hjælper. Du kan også teste dig selv på ludomani.dk/test

Tal om det!

Ser du en ludoman?

Flere end 33.000 
unge risikerer 
at blive ludomane

Er du en af dem? 
eller kender du 
en?

     34% 
af studerende, som 

spiller om penge, 

har haft svært ved 

at koncentrere sig 

om uddannelsen 

pga. spil.

     31%
af studerende,
som spiller om
penge, har prøvet
at stoppe uden 
held.

* Udsagn og tal kommer fra undersøgelse blandt elever på er-
hvervsskoler foretaget af Center for Ludomani, 2013 - og fra 
forskningsrapport fra SFI om unges pengespil, 2008.



Spil for sjov
De fleste har gamblet, for eksempel købt en Lottokupon, spillet 
poker om penge eller sat penge på deres favorithold. Det kan være 
rigtigt sjovt og helt acceptabelt. For nogle bliver gamling dog et 
problem. Mere end 33.000 unge har problemer med at kontrollere 
deres pengespil. Har du kontrol over dit spil?
 
Få svar - test dig selv
Er du i tvivl, om du spiller for meget? Tør du spørge din familie og 
dine venner, hvad de syntes? Tør du være ærlig overfor dig selv? 
Gambler du, kan du tage en anonym onlinetest på ludomani.dk/test. 
Så kan du se, om du har et problem, som måske kræver råd og 
vejledning.

Bevar kontrollen - spil for sjov
Der er ikke noget galt med at spille. Men hvis du mister dig selv og 
bruger for meget tid og måske for mange penge på spil, kan dit spil 
give dig problemer. Det er dig, der skal have kontrol over spillet 
– ikke omvendt. Bevar kontrollen.

Hvornår er det for meget?
Du kan måske selv genvinde kontrollen over spillet. Måske har du 
brug for hjælp? Jo før du tager hånd om spillet, jo nemmere er det 
at genvinde kontrollen.

Gode råd 
• Vær opmærksom på, hvor meget tid du bruger på spil 
 – og husk også tiden til planlægning mv. 

• Spil sammen med venner, og aftal jeres tids- og penge-
 forbrug, inden I går i gang.

• Brug eventuelle gevinster på noget andet end spil og 
 spil ikke for lånte penge.

• Spil ikke for mere, end du kan tåle at tabe.

• Søg råd og hjælp, hvis du ikke synes, du kan styre det 
 - eller du er i tvivl, om du er ved at blive spilleafhængig.

Er du ved at miste kontrollen over spillet, kan det være en god idé 
at stoppe op og tage en beslutning. Muligvis har du brug for hjælp. 
Center for Ludomani har tavshedspligt, og vi er vant til at snakke 
med unge om spil.

Få mere viden på ludomani.dk

“Det er først når man kommer ud på den anden side af spillet, at man 
finder ud af hvor fedt det kan være. Man er ikke alene med sine prob-
lemer, hvis man først erkender dem.”

Søren, tidligere spiller


