
Alternativer til gambling
Selvom den unge gerne vil stoppe med at gamble, kan trangen og lysten alligevel være så stærk, 
at det ikke er nok at minde den unge om, hvorfor gambling kan være en dårlig idé – det kan være 
nødvendigt med distrahering. 

Støt derfor den unge i at finde gode alternativer til gamblingen – du kan lade dig inspirere af disse 
forslag: 

Hvis ovenstående ikke er nok, så 
husk at Center for Ludomani står 

klar med gratis rådgivning og hjælp 
på 70 11 18 10

•  Hvis trangen kommer akut, så stop det du har 
gang i, og gør noget helt andet – ring til en 
ven, hjælp dine forældre i køkkenet, gå en tur, 
tag et bad

•  Færdiggør sætningen “Jeg vil ikke gamble 
fordi…”, skriv den på sedler og hæng dem op 
fx ved din computer, dit skab, køleskabet og på 
toilettet. Sig sætningen højt for dig selv, flere 
gange om dagen.

•  Brug din hjerne til noget andet: Find et spil, 
hvor der ikke er noget, der minder dig om 
gambling, fx Fortnite eller et brætspil

•  Dyrk sport, fitness, løb, træning, fodbold… 
bevæg dig og brug dine muskler

•  Skriv, tal eller vær sammen med venner, der 
ikke gambler

•  Tag ud og se koncerter, sport, rollespil eller 
noget helt andet

•  Vær mere ude i naturen – spørg dine forældre 
om de vil gå en tur, med i skoven eller ved 
vandet

•  Få et fritidsjob eller gør noget godt for andre: 
bliv frivillig i en esportsklub, slå græs for nabo-
en eller besøg en ven eller et familiemedlem, 
du ikke har set længe

•  Sørg for at sove nok og spise sundt, så du har 
overskud til at tackle gambling-trangen

•  Når du har positive oplevelser, så skriv dem 
ned eller tag billeder af dem og hæng dem op 
på væggen derhjemme. Så er du altid omgivet 
af positive oplevelser på dit værelse.

Hvad der virker bedst, er op til den unge selv – den bedste måde at finde ud af det på, er ved at 
prøve sig frem!


