NORSK FORENING FOR SPILLPROBLEMATIKKs (NFSP) PRIS 2012
NFSP har i år lyst til å hedre en ung mann som på en personlig og beundringsverdig måte har
fortalt om sin spilleavhengighet. Vi vet fra flere hold at pengespill er et problem i fotballmiljø.
Informasjonssjef i NFF, Svein Graff, pekte i intervju med VG på at unge fotballspillere er en
utsatt gruppe når det gjelder problemer med pengespill. Unge gutter og menn tør dessuten
sjeldent å snakke åpent om personlige problemer.
NFSP er opptatt av å beskytte barn og unge mot spillverdenen og utvikling av
pengespillavhengighet. Prisvinnerens åpenhet og historie er et viktig varsko til idrettsmiljøet
og en advarsel til andre unge. Det er et viktig signal ut i verden om hvor personlig
ødeleggende pengespill kan bli. Med sin detaljerte og åpne beskrivelse hjelper prisvinneren
oss i arbeidet med å beskytte ungdom mot spilleproblemer.
NFSPs pris 2012 går til Sogndal-spilleren Ørjan Hopen. Han får prisen for å vise mot ved å
stå fram og fortelle åpent om sitt mangeårige spilleproblem i VG den 30.11.11. Her kunne vi
lese om hvordan han fra 10-11 års alder brukte alle sparepengene sine på spill og hvordan han
som 14 åring hadde nettkonto og brukte store summer på odds-spill. Det er imponerende hvor
åpent og detaljert han forteller om hvordan spillingen eskalerte videre og ga ham store
problemer med økonomiske tap, løgn og trusler om vold.
Ørjan er som 19-årig fotballspiller på et lag i eliteserien et ideal og en rollemodell for andre
unge. Det er derfor særlig beundringsverdig at han på en så direkte, ærlig og åpen måte har
tort å fortelle om det tabuisert og skjulte problemet som spilleavhengighet er. Gjennom å
gjøre det har Ørjan muliggjort at andre unge kan fortelle sin historie og om sine problemer
med spill. Vi er svært glad for at Ørjan har hatt anledning til å komme fra Sogndal til Hamar
for å motta prisen. Vi gratulerer ham aller hjerteligst!

