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 Høringsuttalelse – forslag om poker-NM og private pokerlag 
 
Vi viser til høringsbrev fra 03/06/14 som omhandler tillatelse for turneringspoker og private 
pokerlag. 
 
Vi i Spillavhengighet Norge er svært bekymret for at dette forslaget er ute på høring, og vi 
frykter at forslaget vil få gjennomslag og at pokerforbudet i Norge blir opphevet. Denne 
bekymringen har sin bakgrunn i at vi daglig snakker med pårørende og spillere som har store 
problemer med pengespill, blant annet poker. Vi bekymrer oss for effekten av enda et lovlig 
pengespill i Norge. Selv om lovverket i dag ikke blir nøye håndhevet, og flere utenlandske 
aktører både markedsfører og tilbyr poker til nordmenn i dag, er vi bekymret for at en slik 
lovendring som her er skissert, vil legitimere pengespillet poker i større grad. Det er 
skremmende for oss som i det daglige møter på historier fra de mange problemspillerne og 
spilleavhengige som har poker som sitt hovedproblem.  
 
De pårørende, spillerne og familiene vi snakker med opplever ofte store kriser, og barn lever 
i fattigdom pga. foreldres problematiske forhold til spill. At vi nå skal få poker-NM og åpning 
for private pokerlag med pengeinnsats stiller vi oss derfor svært kritiske til. Selv om det kan 
virke som småpenger, vil dette kunne ramme en person eller familie hardt. I teorien kan en 
person spille i privat pokerlag hver eneste dag, og derav risikere å tape over kr.15 000 på en 
mnd., så sant de holder seg innenfor forslagets grenser. De aller fleste husholdninger i Norge 
vil ha problemer med å betale regningene sine og ha mat på bordet ved å tape så mye.  
 
Vi stiller oss også spørsmål rundt hvordan deltakerne som har ambisjoner om å nå langt i NM 
skal trene på spillet i forkant. Det vil med dette forslaget bli økt markedsføring av poker, 
samt en etisk godkjennelse for spillet av Den Norske Stat, og vi tenker at dette kommer de 
utenlandske aktørene til å utnytte ved å prøve å tiltrekke seg flere pokerspillere. Vi hører 
ofte historier fra våre brukere om de utenlandske aktørenes kyniske spill om innsatskroner 
fra norske spillere, så vi er svært bekymret for ringvirkningene dette vil ha på nordmenns 
spill på utenlandske gamblingsider. 
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Det blir satt et krav om at arrangøren av poker-NM skal være humanitære organisasjoner 
eller organisasjoner med samfunnsnyttig formål. Selv om det kan virke fornuftig å velge det i 
stedet for en privat aktør ser vi et etisk problem: vi ser ikke hvordan noen kan se på seg selv 
som humanitær eller samfunnsnyttig når en bidrar til å styrke et vesentlig samfunns- og 
helseproblem. Vil de virkelig bidra til at det blir lettere for personer, fedre, mødre og andre 
til å "spille seg fra gård og grunn"? Og ikke minst samvittighetsgjelden for alle barn som 
måtte oppleve at far eller mor har spilt bort hele lønnen første uka. Det skjer, det har vi 
dessverre hørt om så mange ganger gjennom vår kontakt med spillere og pårørende. 
 
Erfaringene våre gjennom vårt arbeid for spilleavhengige og deres pårørende, er at dere 
også bør legge inn økte kostnader til behandling for de som utvikler spilleavhengighet eller 
er pårørende. Våre erfaringer viser at flere, både spillere og pårørende blir sykemeldte, 
uføre, og/eller mister jobben som et resultat av problematisk spilling. Og vi har flere unge 
menn som har ødelagt framtidsutsikter ved å spille poker og etter hvert opparbeidet seg stor 
gjeld. Familier som går i oppløsning. Vi er dessverre de som får høre de vonde historiene bak 
pokerspillet, vår stemme er viktig. Vår stemme skal beskytte de som ikke klarer å kontrollere 
spillet sitt. Vår stemme er for alle ektefeller, samboere, kjærester, foreldre og ikke minst, 
barna som er rammet av et problematisk forhold til pokerspill. 
 
Vi kan derfor ikke støtte verken forslaget om Poker-NM eller private pokerlag, og vi håper at 
dere revurderer hele saken. Vi oppfordrer dere til å beholde dagens lovgivning, og at dere 
heller drar sammenligninger til andre spill der penger ikke er drivkraften. 
 
Med vennlig hilsen 

 

Lill-Tove Bergmo 

Leder Spillavhengighet Norge 
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