
Spiller du med hovedet 
under armen?
Spil er en spændende og underholdende oplevelse, der sam-
tidig indeholder muligheden for at vinde penge. For nogle 
mennesker udvikler spil sig imidlertid i en uheldig retning, 
hvor de negative følger får konsekvenser for såvel de enkelte 
personer selv, deres familier og, ikke mindst, deres økonomi.
Derfor, spil aldrig for større beløb end du har råd til at tabe.

Spiller du for meget? 
Er du i tvivl, så test dig selv på 
ludomani.dk/tag-en-test/test-dig-selv/

Genkender du ét eller flere af disse signaler, fra testen, hos dig 
selv eller hos pårørende og venner, vil vi foreslå, at du kontak-
ter et af behandlingsstederne som er nævnt på bagsiden af 
denne løbeseddel.

Selvudelukkelse:
Du kan til enhver tid udelukke dig selv for adgang til det en-
kelte eller alle landbaserede kasinoer, enten ved at henvende 
dig i kasinoet eller ved sende en anmodning om selvude-
lukkelse. Du kan få nærmere oplysninger om de forskellige 
muligheder for selvudelukkelse på vores hjemmesider eller 
ved henvendelse på kasinoerne.

Du kan samtidig med din selvudelukkelse anmode om ikke at 
få tilsendt markedsføring i udelukkelsestidsrummet.

Du har endvidere mulighed for at udelukke dig selv for  
adgang til både de landbaserede og online kasinoerne, ved  
at gå ind på Spillemyndighedens hjemmeside 
rofusweb.spillemyndigheden.dk



OVERSIGT OVER 
STATSSTØTTEDE 
BEHANDLINGSTILBUD
der alle tilbyder behandling, terapi og rådgivning

Center for Ludomani
København, Odense og Aarhus
Besøg deres hjemmeside ludomani.dk 
eller ring på tlf. 70 11 18 10

Frederiksberg Centeret
København
Besøg deres hjemmeside frederiksberg-centeret.dk 
eller ring på tlf. 38 34 13 03

Forskningsklinikken For Ludomani
Aarhus
Besøg deres hjemmeside ludomani.au.dk 
eller ring på tlf. 78 46 16 98

Dansk Ludomani Behandling
København og Ringsted
Besøg deres hjemmeside mindwork.dk 
eller ring på tlf. 20 75 16 16

Tjelehuset
København og Aarhus
Besøg deres hjemmeside tjelehuset.com 
eller ring på tlf. 78 75 22 73

casinocopenhagen.dk casinoodense.dk casinomunkebjerg.dk

casinomarienlyst.dk


