Matchfixing & pengespil – kort fortalt
Matchfixing er både uetisk og ulovligt
Idrætten har regler om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd. Matchfixing er bevidst
manipulation af idrætskonkurrencer, herunder sportskampe. Der er for eksempel tale om
matchfixing, hvis resultatet af en idrætskonkurrence forsøges påvirket uretmæssigt, eller hvis
resultatet er aftalt på forhånd, fordi man vil opnå en fordel eller en økonomisk gevinst for sig selv
eller andre (DIF).

Matchfixing skader sportens troværdighed
Bevidst manipulation af idrætskonkurrencer fjerner usikkerhedselementet og udgør en alvorlig
trussel mod idrættens integritet og spillets regler og værdier. Matchfixing er uetisk og kan være
ulovligt. Over 80% af den danske befolkning ser matchfixing som en trussel mod fairplay og
idrættens troværdighed.

Sammenhæng mellem matchfixing og pengespil
Matchfixing er et underdokumenteret område, og der er ikke forskningsmæssig dokumentation for
en direkte sammenhæng mellem matchfixing og pengespil. Spilleproblemer og spillegæld udgør
dog væsentlige risikofaktorer, der kan føre til matchfixing1

Spillegæld gør atleterne sårbare overfor fixere
Fixere leder efter spillere, de kan påvirke – og de vælger ofte de sårbare atleter. En eliteatlet med
spilleproblemer er sårbar overfor tilbud fra fixere, da der ofte er knyttet en spillegæld til det
overdrevne pengespil. Der er flere eksempler indenfor dansk idræt på, at atleter har følt sig tvunget
til at fixe en kamp grundet stor spillegæld.

Pengespilskulturen kan være en glidebane
I mange elitesportsmiljøer er der en naturlighed omkring pengespil, som gør, at eliteatleter færdes i
en pengespilskultur – både i talentmiljøer og i de professionelle miljøer. Spillekulturen kan dels øge
risikoen for ukontrolleret pengespil, som skaber ovennævnte sårbarhed, og dels give grobund for
lidt ”blødere” matchfixing såsom at spille på sejr i egne kampe. Center for Ludomanis klienter
peger på, at spil på egen sejr er accepteret i flere miljøer.

En sund spillekultur minimerer risikoen for matchfixing
Ved at skabe en sund spillekultur, informere om gambling og risikoen ved overdrevet spil samt
athjælpe til håndtering af spilleproblemer bliver elitesportsmiljøet mindre sårbart overfor
matchfixing. Der er derfor potentiale i at arbejde med selve holdningen til pengespil. Præcisering af
regler og konsekvenser ved matchfixing kan være et godt udgangspunkt for en forpligtende
holdningsdrøftelse i sportsmiljøerne.
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