
NORSK TIPPING SENDER KUNDER TIL UTENLANDSKE
SPILLESELSKAP!

200% Velkomstbonus opptil €250 SPILL NÅ

100% velkomstbonus + 50 gratis spinn SPILL NÅ

3000kr. + 125 gratis spinn SPILL NÅ

100% Velkomstbonus SPILL NÅ

100% bonus opptill 3000kr. SPILL NÅ

100% Bonus + 10 gratis spinn SPILL NÅ
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Selv om vi ennå ikke kan si nøyaktig hva som skjedde, kvalifiserer denne oppdagelsen som den mest

interessante nyheten vi har fått i Casino Magasinet i dag. Sent i ettermiddag kom vi over et interessant tillegg til

Norsk Tippings hjemmeside. Som du kan se svært tydelig i skjermbildet nedenfor, inneholder

lenkeseksjonen nå et element som man vanligvis ikke ville forvente å se på nettsiden til statens

spillmonopol:

Dette er hva det forteller oss:

Det er ganske enkelt, egentlig: Enten har monopolisten endret sin forretningspraksis og annonserer nå for

casinooperatører i utlandet, eller så har de blitt hacket. Lenken på selskapets nettside tar alle som klikker på

det til et nettsted som ikke passer helt inn med de andre sidene som er oppført der, blant annet

Kulturdepartementet, World Lottery Association og det norske Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Siden som Norsk Tipping nå har en lenke til er et såkalt nettsted for affiliate-markedsføring, som fører folk

direkte til registreringssidene til utenlandske nettcasinoer – med et klart mål om å selge casino-medlemskap til

dem. Vi ville ha kalt dette en klar endring av politikk…

Selvfølgelig er alternativet langt mer sannsynlig, nemlig at noen fikk tilgang til Norsk Tippings bedriftsservere

og klarte å snike inn lenken. Dette har igjen betydning for den planlagte lanseringen av selskapets eget

nettcasino, Instaspill. Det er kanskje for mye forlangt å be spillerne om å stole på at et statlig selskap, med alle

de økonomiske og teknologiske midlene til rådighet, kan garantere sikkerheten ved et nettcasino, når man ser

at de ikke kan gjøre det for lenkeseksjonen på nettsiden sin.

I tillegg, for å gjøre flausen enda verre, tilhører nettsiden som Norsk Tipping antakelig ufrivillig lenker til, ikke

en stor aktør. Det er bare nok en dårlig, billig og ganske tilfeldig nettside som man finner tusenvis av på nettet.

Monopolisten kan t il og med ikke påstå at de har blitt  hacket av noen særlige kyndige eller mektige

krefter.  Ta en tit t selv.



 

Det  hele ser absolutt ufarlig nok ut, i det minste til leseren får øye på denne lenken, som vi har gjort

noe uklar for ikke å bidra til den økende skandalen:

Denne lenken er imidlert id “the real deal”. Den tar besøkende til en side som selv inneholder nok av

tilbud fra og anmeldelser av en rekke utenlandske casinooperatører og deres spill, samt selvfølgelig også en

mulighet til å registrere seg. Det virker som om statsmonopolet, uansett hvor ufrivillig det er, har blitt sin egen



verste fiende – ved å reklamere for konkurrentene sine i utlandet.

Vi vil nå lene oss tilbake og la bevisene tale for seg selv. Vi regner jo med at de kommer til å få seg en stor

overraskelse, og vi er selvfø lgelig svært interessert i å se hvordan ting vil fungere med  og det

nye nettcasinoet . La oss håpe de kan sikre tryggheten på det. Hva mener du? Legg igjen en

kommentar.

Vil du ha flere nyheter?
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GRATIS SPINN

Julesesongen er i gang, og du har i hovedsak to alternativer: enten å gi

bort gaver kjøpt med egne penger, eller å spille på Vera&John og få

enorme belønninger i [...]

12 DESEMBER 2013

Spenningen stiger nå som nye Thrills casino endelig er lansert! Thrills

drives av et av bransjens mest erfarne team, og det er årets mest

etterlengtede nettcasino. De tilbyr alle nye [...]

11 DESEMBER 2013

Du er to  minutter unna å vinne en splitter ny smarttelefon eller nettbrett

på NorgesAutomaten. Alle nye spillere som ikke har registrert seg på

NorgesAutomaten kan gjøre det i dag, og [...]

11 DESEMBER 2013

11 DESEMBER 2013
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Thrills Casino live med en bonus på 3000 kroner og 50 gratis spinn
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Smarttelefoner og nett brett  for nyregistrerte spillere på NorgesAutomaten
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Forrige uke klarte to heldige spillere å sikre seg noen store gevinstbeløp

på henholdsvis € 175 000 og € 97 000 da de spant hjulene på noen

NetEnt-spilleautomater, og en ny spiller snek seg inn [...]

Les mer »

OM

Casinomagasinet.com er en casino-guide. Vi surfer nettet, snakker med ekspertene og holder øynene åpne for

å gi deg casino-nyheter fra hele verden. Vårt team av spillentusiaster, anmeldere og de beste nettsøkerne her i

Casinomagasinet.com pløyer seg gjennom en hel haug nettsteder hver dag for å holde deg oppdatert på

verdens casino-nyheter. Som man sier så er det alltid rom for forbedring, men vi bestreber oss på å være den

beste casino-guiden tilgjengelig på nettet. Casinomagasinet.com har eksistert en stund, og vi utvikler oss hele

tiden for å sørge for at det du leser her er av ypperste klasse.

HVORFOR

Alt på nettet er i stadig endring. Det som er slik én dag, kan være helt annerledes i morgen. Nettcasinoer og

spill er intet unntak. Et godt nettsted for casino-nyheter holder deg oppdatert på alle endringene som skjer,

og de kan sørge for at du får dine casino-nyheter direkte fra kilden når du trenger det. Å lese casino-nyheter

er viktig for å sikre en trygg spillopplevelse. Det er tusenvis av nettcasinoer og titusenvis av nettsteder.

Hvordan vet du hvilke som er trygge og hvilke som ikke er det? Du kan få hjelp av en casino-guide, og de beste

casino-guidene holder deg selvfølgelig oppdatert på endringer i sikkerhetsvurderinger og standarder.

HVA

Nettspilling og spilling generelt har blitt en del av hverdagsunderholdningen for mange mennesker.

Casinomagasinet.com holder kontakt med bransjen og samler sammen informasjon om operatører, casinoer,

programvare, spill og andre interessante emner angående casino-nyheter. De som lager vår casino-guide

holder et øye med den nye utviklingen innen spill og programvare. Vi vurderer funksjonene i nye spill og gjør

dem til en del av vår egen casino-guide på nettet. Flott, ny grafikk, ekstraordinære temaer, flotte lydeffekter – vi

ser på alt og forteller deg hva du kan forvente.

MEST POPULÆRE CASINOER
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