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Garderobekultur
Pengespill er ofte en del av 
praten i garderoben.

Interesse
Sportsinteressen øker 
lysten til å spille.

Kunnskap

04
05
06

Konkurranseinnstinkt
Å konkurrere ligger i  
idrettsutøvere sitt DNA i 
større grad enn resten.

Tid
Profesjonelle 
idrettsutøvere har mer 
fritid å fylle. 

Penger
En del av idrettsutøverne 
tjener en god del mer enn 
resten av befolkningen.

Bakgrunn & sammenhenger
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Med god kunnskap om 
egen idrett tror man at 
man har en fordel i odds-
spill. Dette kan øke risiko 
ifht kampfiksing.

«I Danmark har en av tre profesjonelle fotballspillere 
problem med gambling»  

- Center for Ludomani, DK

NISO/VG-undersøkelsen:  
9,7% har fått kritikk
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Målgruppe Innhold del 1 Innhold del 2 Klubbkontakten

Programmet i praksis
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• Utøvere over 12 år med 
foresatte


• Klubbledere


• Trenere


• Øvrig støtteapparat

• Hopens historie 


• Fakta og psykologi om 
spillavhengighet 


• Erfaringsutveksling  min


• Kahoot

• For klubbledere, 
trenere og et utvalg av 
utøvere over 16 år


• Klubbens spill-policy 
utformes 


• Valg av klubbkontakt


• Gjennomgang av 
verktøykassen 45 min

• Hovedansvarlig i 
klubben for 
gjennomføring


• Deltar på årlig 
fagsamling i regi av  
Bortekamp


• Rapporterer aktivitet til 
Bortekamp

Klubbkveld
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Innhold Informasjonsmateriell E-læring del 1 E-læring del 2

Programmet i praksis
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• Klubbens spill-policy


• Månedlig nyhetsbrev

• Digitale materiell med 
ulike budskap tilpasset 
ulike kanaler


• Tekstil-pakke til 
klubbkontakt


• Månedlig nyhetsbrev 
med faglige nyheter, 
nytt fra Bortekamp og 
oversikt over hjelpetiltak 

• Online 
opplæringsprogram 
med forebyggende 
kunnskap om 
spillavhengighet


• Filmklipp med kjente 
idretts-ambassadører 
og fagfolk


• Målgruppe: Utøvere, 
foresatte, trenere og 
ledere

• Online 
opplæringsprogram 
med tips om hvordan 
man hjelper personer 
med spilleproblem.


• Filmklipp med 
psykologer og kjente 
idretts-ambassadører


• Målgruppe: Trenere, 
ledere og foresatte

Verktøykassen

BORTEKAMP.NO

http://bortekamp.no


><

Konsept Målgruppe Innhold del 1 Innhold del 2

Programmet i praksis
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• Klubben inviterer 
lokalsamfunnet til tema-
dag innen ett år som 
ambassadørklubb.


• Ungdomskole


• Videregående skole


• Foresatte


• Lokalt næringsliv

• Hopens historie


• Fakta og psykologi om 
spillavhengighet


• Historier fra 
arrangerende klubb


• Q&A-sekvens

• Tvekamp mellom 
ungdom og voksne


• Tvekampen består av 
3 ulike øvelser: 
Kubbespill, 
straffekonkurranse 
(håndball eller fotball) 
og Kahoot-quiz


• Premieutdeling

Åpen lokaldag
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Bakgrunn Strategi Medieinnhold Mål for media

Programmet i praksis
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• For å nå målene om å 
øke kunnskap i 
befolkningen og bryte 
ned tabuer, er omtale i 
media viktig


• Mediaomtale vil også 
være motiverende for 
involverte klubber og 
enkeltpersoner

• Bruk av kjente 
idrettspersonligheter 
som ambassadører


• Eliteklubber først ute


• Offensiv mediestrategi 
fra både klubb og 
Bortekamp

• Historier som skapes 
underveis i klubbene


• Faktakunnskap


• Samfunnsengasjement


• Uttalelser fra 
ambassadører


• Mediedekning av 
arrangementene

• 2 internasjonale saker


• 15 riksdekkende saker


• 80 lokale/regionale 
saker

Media
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Bakgrunn Metode Tema Målsetninger

Programmet i praksis
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• Det er, i Norge og 
verden forøvrig forsket 
lite på 
samfunnsmessige 
kostnader knyttet til 
spilleproblemer


• Det finnes dertil lite 
forskningsmateriale på 
vår målgruppe; 
idrettsutøvere og deres 
pårørende. 

• Før -og etteranalyse. Vi 
starter med en 
nullpunkt-sanalyse før 
oppstart av 
programmet


• Etter 6 måneder i 
programmet foretar 
man en etteranalyse


• Utarbeides og 
gjennomføres i 
samarbeid med  
forskningspartner

• Pengespillvaner


• Holdninger til 
spilleproblemer


• Kunnskap om 
spilleproblemer 


• Kunnskap om 
hjelpetilbud

• En signifikant positiv 
endring i spilladferden


• En signifikant positiv 
endring i kunnskap om 
temaet


• En større åpenhet om 
temaet


• En vesentlig netto 
tilført samfunnsnytte

Effektmåling
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Forebyggende Kulturendring Samfunnsnytte Resultatmål

Mål for programmet
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• Tilføre kunnskap og 
skape engasjement 
som vil endre 
holdningene til usunn 
spill-adferd


• Bidra til at temaet blir 
mindre tabu-belagt og 
dermed senke 
terskelen for å søke 
hjelp tidligere

• Premiere sunn spill-
adferd som vil gi færre 
med spilleproblemer


• Flere vil ha fullt 
sportslig fokus som 
gjør at frafallet fra 
idretten minker


• Gruppepress på 
pengespill avtar

• I samråd med 
forskningspartner  
finne faktorer som lar 
seg måle opp mot en 
redusert risiko for å 
utvikle spilleproblemer 
som følge av 
programmet.


• Oppnå en vesentlig 
netto samfunnsnytte 
basert på målbare 
faktorer fra deltaker-
undersøkelsene.

• Klubb: 80 klubber på 
to år. Med 
gjennomsnittlig 200 
personer over 12 år 
(utøvere, foresatte, 
ledere og trenere) 


• Åpen lokaldag: 40 
arrangement med 
gjennomsnittlig 200 
deltakere


• Til sammen 24.000 på 
to år.
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