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Norsk Forening for Spillproblematikk vil i år hedre en mann som gjennom
mange år har gjort en stor personlig innsats for å hjelpe pengespillavhengige
gjennom sitt frivillige arbeid. Han har i tillegg til å være en personlig støtte for
mange enkeltpersoner også vært et talerør utad i media. Han har vært modig og
fortalt om egen spilleavhengighet og frontet en ansvarlig spillpolitikk i møter
med statsråder, stortingsrepresentanter og Oslo kommune og gjennom det i
mange år stått på for de pengespillavhengige.
Prisvinneren har altså fortalt åpent og uredd om hvordan det er å være
spilleavhengig og hvordan det er mulig å bli spillefri. Den gang automatstriden
var på det heteste bidro prisvinneren sterkt til å belyse pengespills negative
konsekvenser og peke på behovet for en ansvarlig spillpolitikk.
Prisvinneren hedres av Norsk Forening for Spillproblematikk også i særdeleshet
for sin innsats i GA, anonyme gamblere, hvor han startet opp i Kristiansand for
over 13 år siden. Da han flyttet til Oslo for 10 år siden ble han aktivt med i GA
også der. Prisvinneren betegner GA som sin ladestasjon og sitt åndelige hjem.
Han har i stor grad bidratt til at GA har blitt det samme for mange andre. Vi vet
at mange kan takke prisvinneren for hans bidrag til at de er spillefri.
Norsk Forening for Spillproblematikks pris 2013 går til Helge Hansen som etter
at han selv sluttet å spille har fulgt opp og tatt seg av utallige andre som har
strevd med å bli spillefri og har trengt oppmuntring og støtte på veien.
Helge har ringt for å høre hvordan det går, han har raust delt sine egne erfaringer
og invitert andre til det anonyme fellesskapet i GA. Vi vil hedre Helge for
innsatsen og vi er svært glade for at han hadde anledning til å komme til Hamar
for å motta prisen!
Vi gratulerer ham aller hjerteligst!

