
Mere end 130.000 mennesker har problemer med at kontrollere deres pengespil. Alligevel er 
ludomani ofte tabu. Vi ved, at det hjælper at dele viden og gode råd om gamblingproblemer. 
Derfor håber vi, at du vil være med til at stoppe ludomani.

Ved at sætte emnet på dagsordenen i dit miljø kan du: 
-       Forebygge gamblingproblemer 
-       Bryde tabuet om ludomani
-       Hjælpe mennesker, der har problemer med gambling
-       Hjælpe pårørende og berørte familier

Nedenfor er en række forslag til hvordan:

Synliggør kampagnen lokalt
Vi har lavet tre plakater, et postkort samt tre foldere til hhv. alle nysgerrige, gamblere og pårørende. 
De virker kun, hvis de kommer ud til målgruppen. Det er derfor en stor hjælp, hvis du synliggør 
kampagnen. Materialerne kan hænge, ligge og uddeles til møder, kulturhuse mv. 

I kan rekvirere materialer ved henvendelse til: kim@ludomani.dk

Temamøder / Korte møder 
Temamøder mv. giver god mulighed for at give information og skabe dialog om emnet. Det kan du 
bruge præsentationer og dialogkort til. Materialerne kan let tilpasses forskellige tidsrammer.

Du kan også lave et kort indslag, fx på et bestyrelses- eller udvalgsmøde. 10 min. kan være nok. 
Det vigtigste er at gøre opmærksom på emnet.

Få inspiration og vejledning i vores mødeguide. 

Via Facebook / hjemmesider mv.
Facebook er et godt forum til at nå mange mennesker. Det kan både være via din organisations 
hjemmeside og andre sociale medieplatforme. Vi har samlet ideer og gode tips til, hvordan du kan 
bruge Facebook.

Du kan også synliggøre emnet på jeres hjemmeside eller i nyhedsbreve mv. Indsæt fx billede og 
tekst med henvisning til stopludomani.nu. Fortæl gerne hvorfor I selv sætter fokus på ludomani, 
hvis I opfordrer jeres netværk til at være med.

Få inspiration og vejledning i vores onlineguide. 

Du kan også altid læse mere på stopludomani.nu eller downloade materialer på 
ludomani.dk/stopludomani 
 
Tak for opmærksomheden.

Vi ønsker jer held & lykke med indsatsen,

Benedicte Ejlers
Leder af Kommunikation og Forebyggelse 
Center for Ludomani

SÆT GAMBLING OG LUDOMANI PÅ DAGSORDENEN! 

København / Aarhus  / Odense

http://stopludomani.nu
http://www.ludomani.dk/stopludomani

