Ludomani /

med løgnen som
Som teenager var Casper sportsfreak og besat af pengespil. Han blev svær at omgås og opbyggede en gæld på
135.000 kroner, før han kom i behandling for ludomani.

150 spil hver eneste
uge var helt normalt,
da Caspers spillemani
tog overhånd.
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følgesvend
S

å meget kunne han have mistet.
Og det var tæt på.
Før: Den unge gymnasieelev
Casper Bork Pedersen modtog
skriftlig advarsel for at pjække fra Haderslev
Katedralskole og reddede kun akkurat studenterhuen hjem. Det afsluttende karaktergennemsnit lå på beskedne 5. Og kæresten
ofrede han alt for lidt opmærksomhed.
Efter: Han er nu begyndt at læse serviceøkonomi på Erhvervsakademi Lillebælt
i Vejle. Samtlige tre indledende opgaver
udløste topkarakteren 12. Og Casper og
Linda er netop flyttet sammen i en lejlighed
i Brabrand ved Aarhus og taler forsigtigt om
at blive gift.
Forvandlingen skyldes Caspers erkendelse
af, at han var spillenarkoman og den senere
behandling på Center for Ludomani.
- Kun ganske få – min mor, kæreste og to
kammerater – fik at vide, at jeg som 3. g’er
var i behandling. Jeg skammede mig helt
vildt i starten og var rigtig god til at lyve.
Så næsten ingen anede, hvor galt, det var
fat. Mine klassekammerater vidste godt, jeg
spillede lidt på tennis- og fodboldkampe, men
de opfattede mig vist som en succes. Kun,
når jeg havde vundet, snakkede jeg nemlig
om det. For at prale lidt. For at opnå prestige,
måske.

SÅDAN SPILLER
DANS K ERNE
Generelt er udbredelsen af pengespil i
befolkningen faldet fra 2005 til 2016.
Til gengæld er antallet af danskere
med risikabel spilleadfærd steget fra

Glæden genvundet
Nu er glæden ved fodbold genvundet. Og
den dybt afhængige og forgældede spillenarkoman, som dengang ikke havde råd til
at give familien julegaver, er nu gældfri og
hjælper sine små søskende med hyggelige
aktiviteter.
Når han nu ser tilbage på mindst to
”forfærdelige år”, vil han ikke beskrive sin
afhængighed som en decideret sygdom.
- Skylden er alene min egen. Men jeg forstår ikke, hvordan tidligere danske topspillere som Brian Laudrup og Peter Schmeichel
kan finde på at misbruge deres idolstatus til
at reklamere for live betting. Det kan godt
irritere mig, at de har moral til at reklamere
for noget, der bidrager til at gøre folk afhængige, siger Casper Bork Pedersen.

98.000 til 125.000.
Sammenlagt tabte danskerne
9 milliarder kroner på spil i 2015.

Omkring

10.000

danskere har et reelt spillemisbrug.
Det er langt overvejende yngre

Kilde: SFI

Tabte 135.000 kr.
Bag løgnen gemte sig en helt anden virkelighed. Gennem halvandet års dyb afhængighed af pengespil tabte Casper sammenlagt
omkring 135.000 kroner eller 8-9.000 kroner
om måneden. Ganske mange penge for et
17-19-årigt menneske, der kun havde SU og
ugelønnen fra sit fritidsjob i Fakta at leve for.
Ludomanien eskalerede, da han som
18-årig kunne erhverve sig et dankort fra

Vestjysk Bank. Det lod sig nemlig overtrække uden spærring, og efterhånden
fyldte kun live betting hans bevidsthed.
Springet fra den allerførste lottoseddel som
15-årig til de lynhurtige og farlige online-spil
var taget.
- Jeg stod op klokken syv om morgenen,
før jeg skulle på gymnasiet. Så tjekkede jeg
de spil, der var afgjort i nattens løb og gjorde
min konto op. Og så placerede jeg yderligere
et eller to spil, så jeg havde noget at vende
hjem til efter skoletid. Jeg havde altid mindst
et spil at se frem til, fortæller Casper, som
begyndte at skifte karakter.
- Jeg var ikke sjov at være sammen med.
Heller ikke for min kæreste Linda. Jeg havde
kun fokus på mine egne problemer, mine spil
og mine underskud. Jeg har altid været en
udpræget sportsfreak, der elsker fodbold –
især Manchester United. Men i takt med min
stigende afhængighed blev jeg ude af stand
til at nyde kampene, erindrer Casper.

mænd, der har spilleproblemer.
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