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Kevin næstbedst
i anden træning
MOTORSPORT. Kevin Magnussen

var næstbedst i fredagens anden
træning på Sotji Autodrom fredag.
Dermed viste danskeren for anden
træning i træk, at hans McLaren-racer er i fremgang. Meget tyder på,
at løbet i Rusland kan blive et af sæsonens bedste for McLaren, for de
to teamkammerater Button og
Magnussen blev hhv. nr. 3 og 5 i første træning, blev de nr. 6 og 2 i den
anden. Briten Lewis Hamilton satte
hurtigste omgangstid.
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Spillere
roser hård
kurs mod
gambling

Ritzau

Regel fra 1965
skal ændres
FODBOLD. Fifa-præsident Sepp Blatter vil ændre reglen om udebanemål i knockoutkampe, hvor to hold
mødes ude og hjemme. »Det er tid
til at nytænke systemet«, skriver
Blatter i en klumme i Fifa-publikationen The Week – dog uden at
komme med et alternativ. »Idéen
dateres tilbage til en tid, hvor udekampe ofte var et eventyr forbundet med lange rejser. Den skal ses
på med kritiske øjne«, mener Blatter og henviser til, at udeholdet i returkampen får for stor en fordel.
Ritzau

28
sejre på stribe på kinesisk jord
er Novak Djokovic noteret for,
efter han fredag vandt 6-4, 6-2
over David Ferrer i Shanghai.

En bane er altså
400 meter ...
ATLETIK. Atletikbaner skal være

400 meter. Derfor må en entreprenør begynde forfra i norske Elverum. Banen, der har kostet 17,5 millioner norske kroner, skulle have
været færdig i sidste uge, men en
kontrol har vist, at banen kun er
393 meter, så nu skal den laves om.
Det skriver den norske avis VG. Entreprenøren mener, det er GPS-udstyret i opmålingen, der har kikset.
Ritzau

Udvalgt sport i tv
3+
09.55: Motorsport, Ruslands formel

1 GP, træning
12.30: Motorsport, Ruslands formel

1 GP, kvaliﬁkation
Eurosport
08.45: Cykling, Tour of Beijing
13.30: Tennis (WTA), fra Linz
20.30: Ridesport, FEI Nations Cup
Canal8
10.30: Tennis (ATP), Shanghai M.
18.00: Fodbold, Armenien-Serbien

(EM-kvaliﬁkation)
20.45: Fodbold, Albanien-DK
(EM-kvaliﬁkation)
TV3 Sport 1
14.30: Football, Mermaid Bowl
19.00: Speedway, GP-ﬁnale i Polen
TV3 Sport 2
05.30: Tennis (WTA), fra Tianjin
01.05: NHL, New York Islanders-

Carolina Hurricanes

DBU skærper kursen mod
aftalt spil ved blandt andet
at udvide sit forbud mod
spil på visse kampe. Både
DIF, Spillerforeningen og
ekspert roser tiltag.
Matchfixing
JEPPE LAURSEN BROCK OG SIMON BOAS
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middelbart kan det lyde uskyldigt: En fodboldspiller fra en 1.-divisionsklub satser penge på et opgør, som to andre hold fra samme række
udkæmper. Men faktisk er det et skråplan
og kan få stærkt uheldige konsekvenser.
Det mener Dansk Boldspil-Union
(DBU), der som led i kampen mod matchﬁxing og anden uetisk adfærd nu indfører forbud mod, at spillere satser penge
på opgør i egen række. Et tiltag, der både
høster ros hos Spillerforeningen, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Center for Ludomani og Play the Game, som bekæmper korruption i sport.
»Det er et ﬁnt skridt i den rigtige retning. Fodbold er en lille verden, og mange spillere kender hinanden på kryds og
tværs af klubber. Så selv om en kamp fra
samme række måske umiddelbart kan
virke uskyldig at spille på, kan det sagtens
være, at de alligevel har en særlig viden
om eller interesse i den«, siger Mads
Øland, direktør i Spillerforeningen.
Heller ikke trænere, ledere, dommere
og spilleragenter må længere satse penge
på kampe, som de har en interesse i eller
insiderviden om. DBU skærper kursen i
kampen mod matchﬁxing og anden uetisk adfærd efter ﬂere sager om aftalt spil i
Danmark og landene omkring. I ﬂere tilfælde har nogle af de involverede haft
spillegæld og problemer med at gamble –
og det er netop de situationer, fodboldforbundet vil begrænse ved at bearbejde
spilkulturen:
»Spil inden for egen række er en glidebane. For det første giver det risiko for interessekonﬂikter, og for det andet ved vi
ikke, hvor det så stopper. I nogle tilfælde
kan det føre til, at spillerne senere satser
penge på kampe med dem selv, så på nederlag til eget hold og så måske endda
skridtet videre end det. Der er risiko for
en stærkt uheldig kædereaktion«, siger
Jesper Møller, formand for DBU.
»Vi vil ikke have, at nogen sidder i en
bus og griner ad, at man har spillet på den
kamp, man er på vej til. Der skal være nogen, der straks skrider ind og siger stop.
For det er bare ikke i orden«, siger han.

Juraen er i orden
Tiltagene indgår i et nyt cirkulære nr. 86
under overskriften ’Forbud mod manipulation af fodboldkampe og tilsvarende
uetisk adfærd’. De er allerede godkendt i
DBU’s breddeudvalg og udvalget for professionel fodbold, og den strammere kurs
i unionen ventes endeligt godkendt på

næste bestyrelsesmøde 25. oktober.
Som det er i dag, må spillere ikke satse
penge på kampe, de selv deltager i. Det
forbud bliver altså udviddet til at inkludere alle opgør i samme række og i pokalturneringen. Derudover har DBU skærpet
pligten til at indberette mistanker, planlagt en kampagne om spilkultur samt
matchﬁxing og har udspeciﬁceret, hvilke
personer regelsættet omfatter. Alt i alt
gælder det titusindvis af danskere – spillere, ledere, dommere og trænere i klubber,
hvis kampe det er muligt at spille på. Og
det kan lade sig gøre helt ned til serie 3.
Med initiativerne går DBU videre i kampen mod matchﬁxing og uetisk adfærd
end andre idrætsforbund. Mads Øland fra
Spillerforeningen forudser da også, at en
del spillere vil se det som alt for restriktive
tiltag. Det er almindeligt kendt, at gambling er særdeles udbredt i fodboldkredse.
»Nogle af vores medlemmer har beskrevet, at det nærmest skal være en menneskeret at kunne bette. Men det er jeg ikke enig i. Når man deltager i professionel
idræt, er der nogle
ting, man ikke kan
gøre, fordi man
skal beskytte sig
Vi vil ikke have, selv, sine kammeat nogen sidder rater og sin sport«,
siger Øland.
i en bus og
Rent juridisk er
griner ad, at
der da heller ikke
man har spillet noget i vejen ned
DBU’s
intiativer,
på den kamp,
man er på vej til vurderer en ekspert i sportsret.
Jesper Møller,
»Jeg kan ikke få
DBU-formand
øje på nogen regler, som det skulle
krænke. Og man gør det jo i en større sags
tjeneste, man gør det for at gøre op med
et problem som matchﬁxing og manipulation af kampe«, siger Jens Evald, juraprofessor ved Aarhus Universitet.

Det ene kan føre til det andet
Netop fordi nogle spillere formentlig vil
ﬁnde de nye regler for stramme, er det
nødvendigt, at DBU oplyser sine medlemmer grundigt om, hvorfor spil på kampe i
egen række kan være et skråplan. Det mener Jens Sejer Andersen, international
chef i Play the Game.
»Det er meget opmuntrende, at DBU er
opmærksom på problemet omkring sammenblanding af spil og spil på sport. Men
det er nok klogt også at skabe forståelse
for, hvorfor det er nødvendigt at indføre
de her restriktioner«, siger han.
Bl.a. derfor barsler DBU med en kampagne, der skal oplyse om usunde spilkulturer og sammenhængen med mulig uetisk adfærd i de knap 1.700 klubber:
»Når man spiller på kampe i egen række, lyder det uskyldigt, hvis blot man spiller til fordel for sit eget hold. Men spiller
man regelmæssigt og sætter større beløb
ind, vil nogle nok på et tidspunkt overveje
at spille på uafgjort eller nederlag til eget
hold, fordi man ikke ønsker at spilde sine
penge. Det er netop en glidebane. Derfor
skal man holde sport for sig og sportsspil
for sig«, siger Jens Sejer Andersen.
jeppe.l.brock@pol.dk

Michael Lumb: Der er meget
gambling i dansk topfodbold
Danske spillere satser
mange penge på fodboldkampe, fortæller Lumb.
De skal passe på, mener
Center for Ludomani.
JEPPE LAURSEN BROCK

H

an oplever det gang på gang: I
omklædningsrummet, i bussen
på vej til kampe, under maden.
Hvor som helst og når som helst hører superligaproﬁlen Michael Lumb fra FC Vestsjælland sine kolleger snakke om, hvilke
fodbolddyster de har satset penge på.
»Spilkulturen er meget udbredt. Sådan
har det været i alle klubber, jeg har været
i, og sådan er det vel overalt«, siger Michael Lumb, hvis CV også tæller AGF, Zenit i
Rusland, Feyenoord i Holland, AaB samt
Freiburg og Bochum i Tyskland.
»Folk snakker om, hvad de skal spille
på, og om der er særligt gode odds på
nogle kampe. Så viser man lige kuponen
frem, og man konkurrerer om, hvem der
er bedst til at ramme plet. Jeg har hørt
spillere snakke om, at de har spillet
50.000 kroner og også mere, men det er
godt nok sjældent. Det er oftere 1.000 kroner eller noget i den stil«, siger han.

Lumb selv spiller kun begrænset og er
ambassadør for kampagnen ’Spil Til Stregen’, som Center for Ludomani har lanceret for nylig. Målet med den er at sætte fokus på og advarede om den udbredte spilkultur blandt idrætsudøvere, da de er i
særlig risiko for at blive afhængige.
»Idrætsudøvere er i en særlig risikogruppe«, siger Inger Nicolaisen, sportskonsulent hos Center for Ludomani.
»Når man har en stor interesse i sporten, har man ofte også en ret stor viden
om den, og det betyder, at det kan være
nærliggende at spille penge på den. Samtidig har de her udøvere et enormt konkurrencedrive. De vil vinde – og mange vil
også gerne vinde i spillene uden for banen. De spiller for at få et kick, hvilket kan
skabe risiko for afhængighed eller problematisk spiladfærd«, siger hun.
Bl.a. på grund af den sammenhæng vil
Dansk Boldspil-Union (DBU) også bearbejde spilkulturen i fodbold gennem en
række nye tiltag – f.eks en kampagne og
forbud mod at satse penge på opgør i
egen række. Det glæder Inger Nicolaisen.
»Det er klart et skridt i den rigtige retning, og vi har før set, at mere restriktive
regler og oplysning kan medføre en mere
sund kultur omkring gambling. Så det
kan have en positiv effekt, at DBU gør det
her«, siger hun.
Målet for DBU er i sidste ende at minimere risikoen for matchﬁxing og anden

PÅPASSELIG. Modsat mange kolleger
passer fodboldspilleren Michael Lumb
fra FC Vestsjælland på med, hvor meget
han gambler på kampe – både hvad
angår omfang og beløbsstørrelser.
Foto: Claus Bonnerup/Polfoto
uetisk adfærd. Og der er god ræson i at begynde det arbejde med at forbedre spilkulturen i dansk fodbold, mener Center
for Ludomani.
»Man kan sagtens være ludoman uden
at matchﬁxe, og man kan også matchﬁxe
uden at være ludoman. Men i mange
kendte sager om aftalt spil har netop spillegæld eller -afhængighed gjort spillerne
sårbare over for bestikkelse. For at forebygge er det gavnligt at gøre op med
gamblingkulturen i sportens verden«, siger Inger Nicolaisen.
Derudover kan den usunde spilkultur
have store personlige konsekvenser for
idrætsudøvere, der opbygger gæld, får
psykiske problemer eller har svært ved at
koncentrere sig om deres sport. Det er
primært de følger, Michael Lumb har set –
men han har også oplevet kolleger spille
på kampe, de selv deltog i.
»Jeg tror ikke, at det er så udbredt i Danmark som i mange andre lande, men selvfølgelig kan det blive en glidebane. Derfor
synes jeg også, at man skal passe på«, siger
Michael Lumb.
jeppe.l.brock@pol.dk
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