
Vi forsikrer os, at alle spiller ansvarligt. 

Mere info 

Brugbare redskaber til at hjælpe dig med at forblive i kontrol over dit spil  

Min aktivitet 

Følg din aktivitet 

Indbetalingsgrænser 

Sæt grænser for hvor meget du kan indbetale per time og dag 

Aktivitetsadvarsler 

Fastsæt påmindelser for at hjælpe dig med at håndtere din tid 

Omgangsgrænser for Slotsspil 

Håndtér din spilleaktivitet, mens du spiller i Slotsspil 

Afkølingsperiode 

Tag en pause fra spil 

Selvudelukkelse 

Bevar kontrollen over dit spil 

 

Ved du virkelig, hvordan spil fungerer? 

LÆS FAKTA 

Beskyttelse af mindreårige 

Det er ulovligt for personer under 18 år at spille, og bet365 tager sit ansvar om at forhindre 

mindreårigt spil meget alvorligt. 

Mere info 

Hjælp venner og familie 

Hvis du er bekymret over en vens eller familiemedlems spilleadfærd, skal du endelig hjælpe dem med 

at få den støtte, de behøver. 

Mere info 

Hjælpsomme organisationer 

Der er flere uafhængige støtteorganisationer i forbindelse med spil, som tilbyder gratis og fortrolig 

rådgivning gennem en række kontaktmuligheder. 

Se komplet liste 
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Om ansvarsfuldt spil 

Ansvarsfuldt spil er for alle, uanset om du identificerer dig selv som havende et spilleproblem.  

Hvordan spiller jeg ansvarligt? 

 Se spil som en form for underholdning og ikke en indkomstkilde.  

 Spil kun, for hvad du har råd til at tabe. Du kan bruge indbetalingsgrænser til at hjælpe dig med at 

håndtere, hvor mange penge du bruger. 

 Jagt aldrig dine tab, da dette kan føre til problemer. 

 Vær opmærksom på, hvor meget tid du bruger på at spille. Du kan bruge aktivitetsadvarsler til at 

minde dig om, hvor længe du har været logget ind på din konto. 

 Sørg for, at der er balance med andre aktiviteter. Når spil bliver din eneste form for 

underholdning, bør du stoppe og overveje, om du stadig har det sjovt. 

 Tag regelmæssige pauser fra at spille. Kontinuerligt spil kan gøre, at du mister følingen med tid 

og perspektiv. 

 Du bør ikke spille når du er beruset, eller når du er ked af det eller deprimeret, da dette kan 

svække din beslutningstagning. 

 Tænk over, hvor meget tid og hvor mange penge du bruger på at spille. Du kan holde styr på din 

aktivitet ved at bruge Min aktivitet. 

 Forstå din chance for at vinde og hvordan produkterne fungerer. 

 Hvis du nogensinde skulle have behov for at snakke med nogen om spilleproblemer, kan du 

kontakte en støtteorganisation for spilleproblemer. 

 

Er du ansvarlig? 

Vi har en stærk tro på, at den eneste måde at spille på hos bet365 er at spille ansvarligt. For et 

mindre antal personer kan spil have en skadelig effekt. Hvis du er bekymret over den måde, hvorpå 

du spiller, kan du besvare vores korte selvevaluering for at se, om du har et spilleproblem. 

 
Genkend et problem 
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Ludomani 
Størstedelen af vores kunder spiller ansvarligt, men for nogle kan spil have en skadelig effekt.  

Hvad er ludomani? 

Ludomani er, når du spiller i en sådan grad, at det kompromitterer, ødelægger eller skader dit 

familieliv, dit personlige liv eller dit fritidsliv. En ludoman beskrives typisk som værende en, der har 

brugt flere penge og/eller tid på at spille, end de har råd til.  

Advarselstegn for ludomani 

1. Bruger flere penge og tid på at spille end du har råd til. 

2. Har svært ved at håndtere eller stoppe med at spille. 

3. Har skænderier med familie eller venner om penge og spil.  

4. Mister interessen for dine normale aktiviteter eller hobbier; som at gå ud med venner eller tilbringe 

tid med din familie. 

5. Tænker altid på eller taler om spil. 

6. Lyver om dit spil eller skjuler det fra andre mennesker. 

7. Jagter tab eller spiller for at komme ud af finansielle problemer.  

8. Spiller indtil alle dine penge er væk. 

9. Låner penge, sælger ejendele eller betaler ikke regninger for at kunne finansiere dit spil.  

10.  Skal spille for større pengebeløb eller i længere tid for at få den samme spændingsfølelse eller 

rus. 

11.  Forsømmer arbejde, universitet, familie, personlige behov eller ansvar i hjemmet på grund af spil. 

12.  Føler dig ængstelig, bekymret, skyldig, deprimeret eller irritabel.  

 

Hvis du stadig er usikker på din måde at spille på, kan du tage vores selvevaluering om 

spilleproblemer. 

 
Selvevaluering 
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Sådan spiller du 

Når du ved hvordan spil fungerer, kan du træffe velovervejede beslutninger, når du bruger dine penge 

på at spille. 

Når du overvejer at placere en indsats, hvad end det er på en sportsbegivenhed, et Casino-spil eller 

ved at spille Poker, er det vigtigt, at du ved, hvordan produkterne, som du spiller på, fungerer. Hvis du 

ikke ved, hvordan de fungerer, skal du ikke placere en indsats.  

 

Det lyder muligvis indlysende, men hovedrisikoen, når du spiller, er at tabe penge. Når du ved, hvad 

du spiller på, kan du træffe velovervejede beslutninger om de penge, du bruger, når du spiller.  

Sport 

Spil på sport involverer (normalt) at forudsige et udfald af en sportsbegivenhed. Dette kan enten være 

det endelige resultat eller en begivenhed, der finder sted i kampen. Oddset, som du tager, sættes af 

virksomheden og repræsenterer deres ide om en begivenhed, der finder sted.  

 

For at vinde skal du bare have ret, selvom der ikke er sådan noget som en garanteret vinder. Selvom 

du satser på en storfavorit, er du aldrig garanteret at vinde, da sport i sidste ende er for uforudsigeligt.  

Uforudsigelige udfald er ikke bare mulige, de forekommer faktisk ganske regelmæssigt.  

 

Så hvordan fungerer 'odds'? 

Oddsene er en repræsentation af, hvor sandsynligt en bookmaker tror, noget vil forekomme. Jo 

mindre oddset er, jo mere sandsynligt er det, at det sker, og derfor er gevinsterne lavere, hvis du 

vinder. 

 

Odds kan enten vises som brøker eller decimaler, begge med samme chance for at vinde, de 

fremstår bare forskelligt. 

 

For eksempel 3.00 og 2/1 er det samme. Hvis du placerer €1 på dette odds, og du var heldig at vinde, 

vil du samlet få €3 tilbage, din oprindelige indsats på €1 og din gevinst på €2.  

 

Flere eksempler: 

€1 @ 2.5 (6/4) giver en samlet udbetaling på €2,50, hvis du vinder. Det er din indsats på €1 og dine 

gevinster på €1,50. 

 

€1 @ 1.66 (4/6) giver en samlet udbetaling på €1,66, hvis du vinder. Det er din indsats på €1 og din 

gevinst på €0,66. 

 



€1 @ 11.00 (10/1) giver en samlet udbetaling på €11, hvis du vinder. Det er din indsats på €1 og din 

gevinst på €10. 

 

Men husk at tilfældighed og uforudsigelighed spiller ind, så udfaldet, som der forventes, sker ikke 

altid; favoritten kan blive slået, den undertippede, som ingen troede kunne vinde, kunne gå hen og 

overraske. Så spil aldrig for mere end du har råd til at tabe, spil ansvarligt og indenfor budgettets 

rammer. 

Slotsspil 

Slotsspil er et onlinespil, meget lig de traditionelle frugtmaskiner. Ofte baseret på populære film, myter 

og spil; slotsspil i sig selv er nemme at spille, du skal bare vælge din indsats og klikke på spil. 

Gevinster bestemmes af kombinationen af symboler, der forekommer på skærmen, når hjulene 

stopper med at dreje. 

 

De er designet til at være sjove, der kræves ingen dygtighed, du kan ikke gætte udfaldet og du kan 

ikke påvirke udfaldet. Alt du skal gøre er at vælge din indsats og klikke på spil, resten er ren 

tilfældighed. 

 

Resultatet er genereret via en vilkårlig talgenerator, hvilket betyder, at ingen kan gætte et spils udfald, 

indtil det sker. 

 

Du kan intet gøre for at påvirke udfaldet af en kamp; husk dette, når du placerer dine væddemål, og 

spil aldrig for mere end du har råd til at tabe. Spil altid ansvarligt og brug ikke mere end du tjener.  

Blackjack 

Blackjack er et spil, som på overfladen er relativt nemt, men faktisk er meget strategisk og kræver en 

god forståelse for sandsynlighed og odds for at spille på den rette måde. 

 

Spillet begynder, når du placerer en åbningsindsats, på nuværende tidspunkt spiller du på 

tilfældighed, da du ikke har noget at basere din åbningsindsats på.  

 

Du tildeles derefter to kort (et ad gangen i rækkefølge og dealeren er altid den sidste til at få tildelt et 

kort). På nuværende tidspunkt har du muligheden for at placere endnu en indsats baseret på styrken 

af dine to kort og dealerens ene kort, der altid har billedsiden opad (det andet har billedsiden nedad). 

Det er her spillet for alvor begynder. 

 

Du skal beslutte, om du holder fast ved det du har eller beder om endnu et kort, hvor det ultimative 

mål er at komme så tæt på 21 (eller ideelt 21) uden at få mere end 21.  

https://juegoresponsable.bet365.es/responsible-gambling/how-gambling-works#JB


Du kan bede om så mange ekstra kort, som du vil, og alt du skal gøre er at ende med et højere 

resultat end dealeren. 

 

Nøglen til at spille blackjack er at vide, hvornår man tager endnu et kort, 'hitter' eller 'står" med hvad 

man har. Dette valg burde baseres på to ting; for det første på hvad dealeren viser og for det andet, 

hvis du tager endnu et kort, hvad er sandsynligheden for, at det forbedrer dine chancer for at vinde? 

Og som det er tilfældet med alle sandsynlighedsspil, kan du selvfølgelig kun påvirke udfaldet i de 

områder, som du kontrollerer. Mens det er vigtigt, at du forstår, hvordan man spiller spillet, og hvornår 

du bør træffe visse spilbeslutninger, kan du ikke forudsige kortet, som du eller dealeren får tildelt, som 

afhænger af sandsynlighed. 

 

Husk dette, når du placerer dine indsatser, og spil aldrig for mere, end du har råd til at tabe. Spil altid 

ansvarligt og indenfor budgettets rammer. 

 

For mere information, hvorfor ikke bruge vores Spillerguide. 

Roulette 

Roulette er et sandsynlighedsspil; du kan ikke påvirke udfaldet, selvom du kan vælge muligheder med 

lavere risiko afhængig af, hvordan du spiller. 

 

Hjulet er typisk bestående af op til 37 farvede huller, nummererede 0 til 36 (inklusive). 18 er røde, 18 

er sorte og et er grønt (nul). Alt du skal gøre er at forudsige, hvilket tal kuglen lander på. 

 

Der er flere spilmuligheder, blandt andet enkle tal, rød eller sort og ulige eller lige. Som du ville 

forvente, afhænger oddsene af sandligheden for, at de forekommer. 

 

Hvis du forudsiger tallet, som kuglen lander på, har du en 2,7% chance for at vinde og betaler 35:1. 

Mens at forudsige farven eller om det er ulige eller lige har en 48,6% chance for at vinde og betaler 

1:1. 

 

Du kan styre dine vinderchancer ved at beslutte, hvilke spilmuligheder du tager. Jo højere oddset er, 

jo lavere er chancen for at vinde, men du kan ikke påvirke udfaldet af et spil eller overvåge trends, da 

resultatet bestemmes af en vilkårlig talgenerator, og derfor er vilkårligt. 

 

Husk dette, når du placerer dine indsatser og spil aldrig for mere, end du har råd til at tabe. Spil altid 

ansvarligt og indenfor budgettets rammer. 

 

For mere information, hvorfor ikke bruge vores Spillerguide. 
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Poker 

Poker er et spil, der overvejende kræver dygtighed, selvom det er blandet med et stort element af 

sandsynlighed, da du i sidste ende spiller efter de kort, som du tildeles.  

 

I sin mest almindelige form, Texas Hold'em, er meningen at få den bedst mulige hånd med fem kort 

ud af de syv, som tildeles. Hver spiller tildeles til en start to kort, efterfulgt af yderligere tre runder, 

hvor fem delte kort tildeles (tre, derefter et, derefter et) med spilmuligheder efter hver runde af kort. 

I hver spillerunde kan du vælge at raise, calle, checke eller folde din hånd, hvor det ultimative mål er 

at enten vinde med den stærkeste hånd eller tvinge de andre spillere til at folde deres hånd. Vinderen 

får 'puljen,' som er det samlede pengebeløb, der satses i den specifikke hånd.  

 

Poker har et relativt simpelt spilkoncept, men et der kræver et højt niveau af dygtighed for at spille 

godt. Du skal have en god sandsynlighedsforståelse og oddsene for at et specifikt sæt kort vinder, 

mens du 'læser' andre spilleres handlinger. Har de en god hånd, eller prøver de at bluffe dig? 

 

Det er disse finesser, der gør Poker til et fantastisk spil, og hvorfor det er vigtigt at forstå spillet, før du 

begynder at spille for rigtige penge. Ja, der er et element af tilfældighed involveret, da kortene tildeles 

vilkårligt, men med tiden plejer de bedste spillere at vinde. Læs på lektien, og husk aldrig at spille for 

mere, end du har råd til at tabe. Spil altid ansvarligt og indenfor budgettets rammer. 

Forklaring af terminologi 

Vilkårlig talgenerator 

En vilkårlig talgenerator er et computerdrevet program, der genererer en sekvens af tal eller 

symboler, der ikke kan forudsiges bedre end med vilkårlig sandsynlighed.  

 

Tilbagebetaling til spiller (RTP) 

Det gennemsnitlige beløb, der tilbagebetales til alle kunder i et specifikt spil over en tidsperiode. Den 

gennemsnitlige tilbagebetaling til spiller udregnes på basis af tusindvis af spil og runder og er ikke en 

forventning om gevinst, hver gang spillet spilles. 

 

For mere information om bet365s brug af vilkårlige talgeneratorer og RTP, bedes du gå til  Fair 

udbetaling. 
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Forklarede myter 

Der er ofte anskuelser og myter tilknyttet spil, som kan føre til problemer. Nogle af de mere 

almindelige kan ses nedenfor. 

Liste over almindelige spillemyter 

Myte  Jo mere du spiller, jo større er sandsynligheden for, at du vinder.  

Fakta At du bruger længere tid på at spille, har ikke nogen indflydelse på udfaldet af den næste 

begivenhed. Du kan forøge dine chancer for at vinde i specifikke typer af spil ved at forstå, 

hvordan odds fungerer for relevante spilstrategier, men du kan ikke garantere et udfald. Så 

bare ved at spille længere, forøges sandsynligheden for at vinde ikke.  

 

Myte  Hvis du spiller længe nok, vinder du med tiden alle dine penge tilbage.  

Fakta  Jo mere du spiller, jo større er sandsynligheden for, at du taber flere penge. Spil bør ses som 

en underholdende fritidsaktivitet og være en del af dit samlede rekreative forbrug.  

 

Myte  Hvis du kender et spil, forøger du dine chancer for at vinde.  

Fakta  Du kan forøge dine chancer for at vinde i visse former for spil, såsom Sport og Poker, ved at 

forstå, hvordan odds fungerer og lære alle relevante spilstrategier, men du kan ikke garantere 

et udfald. 

 

Lige meget hvor godt du kender et spil eller en sport, kan du ikke gøre rede for tilfældighed. 

Når alt kommer til alt, så ser vi sport af den simple grund, at ikke to kampe er ens, selv når de 

samme deltagere spiller på samme sted, så hvorfor skulle udfaldene af spil være anderledes? 

 

Myte  Når du spiller, kan du, ved at holde styr på tidligere resultater, regne det næste resultat ud.  

Fakta  Du kan bruge resultater til at træffe et mere rationelt valg, men i sidste ende bestemmer de 

ikke udfaldet. Det forhindrer dig heller ikke i at tabe - selv når alle statistikker siger, at det er 

en sikker vinder. 

Har du nogen spørgsmål om vores spil? 

I så fald, kontakt vores kundeservice. De vil hjælpe dig med at besvare alle spørgsmål du måtte have 

i forhold til spil hos bet365. 

 
Kontakt os 

https://juegoresponsable.bet365.es/contact-us

