Pengespill
Pengespill er en del av norsk idrett, på godt, men også på vondt. Fotballen har fått
utfordringer med både spillavhengighet og kampfiksing de senere årene. Erfaringene
viser at dette er temaer som fotballklubber i Norge må ha et aktivt og bevisst forhold
til. Utfordringene er forskjellige der spilleavhengighet primært rammer ett individ,
mens kampfiksing i tillegg rammer laget og hele klubben og til slutt rennomméet og
tillitten til hele vår idrett.
Veiledning
Problemstillingene er komplekse og andre aktører som politi og spillselskaper har
sine ansvarsområder, men klubben må ta sin del av ansvaret. Ikke minst i
forebyggende øyemed må klubben ha både kunnskap og nettverk. Det er
grunnleggende at klubben vet hva utfordringene er for at de skal kunne ha en bevisst
holdning og kunne handle. Du ser det ikke før du tror det.
Spilleavhengighet
Mange fotballspillere er ivrige spillere og hvis spillingen tar overhånd vil det få
konsekvenser for utøveren – også på det sportslige planet – og derigjennom også for
laget. Spilleavhengighet er hyppige, gjentatte episoder med spilling som dominerer
ens liv slik at sosiale, yrkesmessige, materielle og familiemessige forhold skades. Et
forebyggende arbeid i klubb består bl.a. i at man har retningslinjer for pengespill på
klubbens turer og arrangementer, at temaet tas opp på spillermøter og i trenerfora,
og at støtteapparatet rundt lagene har kunnskap og en fokusert oppmerksomhet i
forhold til spillerne på dette temaet.
Hvis en klubb mener at man har spillere eller ledere med et avhengighetsproblem
kan man kontakte Idrettens Helsesenter som både kan gi råd til klubben og hjelp til
individer.
Kampfiksing
Kampfiksingen er påvirkning av resultatet/hendelser i kamp gjennom bevisst svakere
prestasjon/bevisst uriktige avgjørelser mot betaling eller andre ytelser. Hele fotballen
skades av kampfiksing for det rokker ved de helt fundamentale Fair play-verdiene.
Det kan være dommere, trenere eller spillere som er involvert og erfaringen tilsier at
dette også er en utfordring i breddefotballen.
NFF har klare regler som begrenser de muligheter som spillere, trenere og ledere har
til å plassere veddemål på kamper en selv har en tilknytning til.
Hvis klubben får mistanke eller informasjon om kampfiksing skal man straks kontakte
NFF.
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