
1. Post en tekst a la: 
 
”Mere end 130.000 mennesker har problemer
med at kontrollere deres gambling?”

Del et billede, fx ”Hvem taber, når du gambler?” 
 
Evt. opfølgende spørgsmål: Hvorfor tror I, tallet er 
så stort?

2. Post en tekst a la: 
 
” 400.000 pårørende er også ramt af ludomani. 
Kender du selv en, der gambler for meget? Tag 
pårørendetesten her: stopludomani.nu 
 
Del gerne et billede, fx ”Dækker du over en 
ludoman?”

3. Post en tekst a la: 
 
”Ludomani har alvorlige konsekvenser og kan 
ramme alle, der gambler. Det hjælper at dele 
viden og gode råd om gamblingproblemer. Ved 
du mon nok om ludomani?”
 
Del filmen hvor Hishan fortæller om sin ludomani
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Her er vores bud på tre vigtige årsager:

• Det er blevet nemt at gamble i alle 
døgnets 24 timer

• Der er rigtig mange fristelser, 
spilleindustrien reklamerer massivt

• Der er kommet mange flere hurtige 
spil – de giver øget risiko for ludomani

Tips og tricks til brug af Facebook
• Hold det kort og enkelt
• Tænk over, hvorfor du har valgt at dele materialerne og sætte fokus på emnet
• Brug det aktivt for at gøre delingen personlig
• Nogle vil måske spørge i kommentaren om netop det. Derfor kan det være godt at have tænkt over svaret
• Hvis folk bliver kritiske, så svar ærligt med udgangspunkt i din egen motivation for at dele
• Ludomani er tabubelagt, så del gerne fakta og information fra folderne for at sikre, at debatten er oplyst

Via Facebook
På Facebook kan du ved at stille spørgsmål og delebilleder skabe fokus på emnet. Samtidig giver du dit netværk mulighed for kommentere og dele. 
 
Alle materialer inkl. billeder og film til upload kan hentes på: ludomani.dk/stopludomani 
 
Du kan gøre det på mange forskellige måder. Nedenfor viser vi tre muligheder - find flere eksempler og forslag på ludomani.dk/stopludomani 



Via hjemmesider, nyhedsbreve mv. 
• Nedenfor er der en tekst, som du kan bruge.  

Du kan også lave din egen tekst med fakta og information fra folderne.

Stop ludomani!
 
Ludomani ødelægger livet for 48.000 ludomane og ca. 400.000 pårørende i Danmark. Alle pengespil kan føre til ludomani, men der er øget risiko ved hurtige 
spil som fx odds og automater. Ludomani rammer hele familien med løgne, økonomiske problemer og fravær. Det skaber konflikter, som kan føre til brud 
og skilsmisse.

Det hjælper at dele viden og gode råd om gamblingproblemer. Det er også godt at vide, at alle kan få fortrolig støtte og behandling – helt gratis. 

[Indsæt gerne en tekst om, hvorfor I som organisation har valgt at sætte fokus på emnet på jeres hjemmeside]

Læs mere på stopludomani.nu eller ring til Center for Ludomani på 70 11 18 10 
 
Billedet kan downloades på ludomani.dk/stopludomani

Kriminalitet

Løgn

Sygdom

Selvmord

Skilsmisse

Arbejdsløshed

København / Aarhus  / Odense
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