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Jakob Olsen

From: Jakob Olsen <jakob@gjk.dk>

Sent: 11. marts 2002 06:17

To: jm@jm.dk

Subject: Privat væddemål på Internet?

Hej! 
  
  
  
Mine spørgsmål er egentlig meget enkle, men jeg har desværre ikke kunne finde nogen, der har kunnet svare 
entydigt på dem endnu (jeg har bl.a. forsøgt hos politiet), så jeg håber I kan svare mig eller i hvert tilfald 
give mig retningslinier for praksis på området. (se forklaring på min situation længere nede i mailen). 
  
1) Er det lovligt at foranstalte væddemål privat for en afgrænset kreds, såfremt foranstalteren ikke tjener 

penge herpå? 
§10 i "Bekendtgørelse af lov om visse spil, lotterier og væddemål" nævner ikke ordet offentlig, men er 
samtidig skrevet i et sprog, som jeg har meget svært ved at tolke. Derimod skriver §204 i straffeloven at 
"Den, som på offentligt sted yder husrum til eller foranstalter utilladt hasardspil...". 
  
2) Hvis det er lovligt at foranstalte væddemål privat, hvad gælder så som privat på Internet? 
Hvis jeg kan garantere følgende, er det så privat selvom det er på Internet: 
* Alle deltagere opgiver navn og e-mailadresse, så de kan blive identificeret. 
* Jeg skal manuelt på baggrund af navn og e-mailadresse godkende eller afvise hver enkel tilmelding. 
* Alle deltagere er enten min familie eller mine nære venner. 
* Jeg tjener ikke selv penge på konkurrencen. 
  
  
Forklaring: 
Jeg har lavet en hjemmeside, som skal anvendes som en konkurrence til VM2002 i fodbold. Alle deltagere 
betaler 100 kr. for at være med, og de gætter så på resultater o.a. til kampene til VM2002. Der gives point, 
og til slut udbetales præmiesummen til hhv. nr. 1, 2 og 3. Alle pengene fra deltagergebyrne går direkte til 
den samlede præmiesum, så der er ingen (udover vinderne), der tjener penge på det. 
For at begrænse deltagerne, så der kun deltager min familie og mine nære venner, har jeg udarbejdet siden 
sådan at alle tilmeldinger SKAL godkendes manuelt og personligt af mig. Måden jeg kontrollere at 
deltageren er en af min familie eller nære venner er ved at alle tilmeldte opgiver e-mailadresse og fulde 
navn. Stemmer navnet ikke overens med den e-mailadresse jeg kender på personen, bliver tilmeldingen ikke 
godkendt. 
  
  

Med venlig hilsen 
 
Jakob Olsen 
jakob@gjk.dk 

Bekendtgørelse af lov om visse spil, lotterier og væddemål 
§ 10. Foranstaltning her i landet af væddemål efter denne lov af andre end bevillingshaveren samt 
formidling af deltagelse i udenlandske væddemål straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. 
Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig når lovovertrædelsen har haft en særlig omfattende 
karakter, kan straffen stige til fængsel i 1 år. 
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Stk. 2. Den, der deltager i et sådant ulovligt eller ulovligt formidlet væddemål, som omhandlet i stk. 1, 
straffes med bøde. 
Stk. 3. Det staten unddragne afgiftsbeløb, jf. § 1, bliver at erstatte. 
Stk. 4. Formidling af deltagelse i væddemål eller lottospil i henhold til denne lov gennem erhvervsmæssig 
modtagelse af indskud af andre end de autoriserede forhandlere samt avertering herom er forbudt. 
Stk. 5. Afholdelse af spil, præmiekonkurrencer, bortlodning og lign. på grundlag af eller ved benyttelse af 
bevillingshaverens spillekuponer er forbudt for andre end bevillingshaveren. 
Stk. 6. Overtrædelse af bestemmelserne i stk. 4 og 5 straffes med bøde. 

Straffeloven 
§ 204. Den, som på offentligt sted yder husrum til eller foranstalter utilladt hasardspil, straffes med bøde 
eller fængsel indtil 6 måneder. 
Stk. 2. Lige med offentligt sted anses foreningslokaler, når enten enhver eller enhver af en vis 
samfundsklasse som regel kan opnå optagelse i foreningen, eller utilladt hasardspil indgår i foreningens 
formål, eller der erlægges særlig betaling for deltagelse i spillet. 
Stk. 3. Den, som på offentligt sted deltager i utilladt hasardspil, straffes med bøde. 


