200% Velkomstbonus opp til €250

SPILL NÅ

100% velkomstbonus + 50 gratis spinn

SPILL NÅ

3000kr. + 125 gratis spinn

SPILL NÅ

100% Velkomstbonus

SPILL NÅ

100% bonus o pptill 3000kr.

SPILL NÅ

100% Bonus + 10 gratis spinn

SPILL NÅ

NORSK TIPPING SENDER KUNDER TIL UTENLANDSKE
SPILLESELSKAP!

Selv om vi en nå ikke kan si n øyaktig hva som skjedde, kvalifiserer den ne op pdagelsen som d en mest
interessante nyheten vi har fått i Casino Magasin et i dag. Sent i ettermidd ag ko m vi over et in teressant tillegg til
Norsk Tippings hjemmesid e. Som du kan se svæ rt tydelig i sk jermbildet nedenfor, inneholder
lenkesek sjone n nå et ele ment som man va nligvis ik ke ville forvent e å se på nettsiden til statens
spillmonopol:

Det te er hva det forteller oss:
Det er ganske enkelt, egentlig: En ten h ar mo nopolisten endret sin forretnin gspraksis og an nonserer n å for
casinoop eratø rer i utlan det, eller så h ar de blitt hacket. Lenken på selskapets nettside tar alle so m klikker p å
det til et nettsted som ikke passer helt inn med de an dre sidene som er opp ført der, blant annet
Kulturdepartementet, World Lo ttery Asso ciation og det norske Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Sid en so m Norsk Tipping nå har en lenke til er et såkalt nettsted for affiliate-markedsføring, som fører folk
direkte til registreringssidene til utenland ske n ettcasinoer – med et klart mål om å selge casino-medlemskap til
dem. Vi ville ha kalt dette en klar end ring av po litikk…
Selvfølgelig er alternativet langt mer sannsynlig, nemlig at noen fikk tilgang til No rsk Tippin gs bedriftsservere
og klarte å snike inn lenken. Dette har igjen betydnin g for den p lanlagte lanseringen av selskapets eget
nettcasino, I nstaspill. Det er kan skje for mye fo rlangt å b e spillerne om å stole på at et statlig selskap , med alle
de økono miske og teknolo giske midlene til rådighet, kan garantere sikkerheten ved et nettcasino , når man ser
at de ikke kan gjø re det for lenkeseksjonen på nettsid en sin.
I tillegg, fo r å gjøre flausen end a verre, tilhører nettsid en som Norsk Tip ping antakelig ufrivillig lenker til, ikke
en stor aktør. Det er bare no k en dårlig, billig og ganske tilfeldig n ettside so m man finn er tu senvis av p å nettet.
Monopolisten kan t il og med ikke påstå at de har blitt hack et av noen særlige kyndige elle r mek tige
kre fter. Ta e n tit t selv.

Det hele ser absolutt ufarlig nok ut, i det minst e til lese ren få r øye på denne lenke n, som vi har gjort
noe ukla r for ikke å bidra til den økende sk andalen:

Denne le nken er imidlert id “t he re al de al”. Den tar besøken de til en side som selv in neholder n ok av
tilbud fra og anmeldelser av en rekke u tenlandske casinooperatører og deres spill, samt selvfølgelig også en
mulighet til å registrere seg. Det virker so m om statsmonop olet, uansett hvor ufrivillig d et er, har blitt sin egen

verste fiende – ved å reklamere fo r kon kurrentene sine i utlandet.
Vi vil n å len e oss tilbake og la b evisene tale fo r seg selv. Vi regner jo med at de kommer til å få seg en stor
overraskelse, og vi er selvfø lgelig svært in teressert i å se hvordan ting vil fu ngere med Norsk Tipping og det
nye nettcasin oet Instaspill. La oss håp e de kan sikre tryggheten på det. Hva mener du? Legg igjen en
kommenta r.

Vil du ha flere nyheter?
ABONNER OG FÅ EKSKLUSIV BONUS
Abonnerer allerede
: 2 0 1 2 +
Navn...
E-post...

ABONNERE
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1
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E-POST...
ABONNERE

100 KR GRATIS
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HENT BONUS

GRATIS SPINN
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10
GRATIS SPINN

30
GRATIS SPINN

200
GRATIS SPINN
Se alle »
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Mystisk gave på V era&Johns julemarked
Juleseso ngen er i gang, og du har i hovedsak to altern ativer: enten å gi
bort gaver kjøpt med egn e pen ger, eller å sp ille på Vera&Jo hn og få
eno rme b elønn inger i [...]
Les mer »

11 DESEMBER 2013

Thrills Casino live med en bonus på 3000 kroner og 50 gratis spinn
Spenningen stiger nå som nye Thrills casino endelig er lansert! Thrills
drives av et av bransjen s mest erfarne team, og d et er årets mest
etterlen gtede nettcasino . De tilbyr alle nye [...]
Les mer »

11 DESEMBER 2013

Smarttelefoner og nett brett for nyregistrerte spillere på No rgesAutomaten
Du er to minu tter unna å vinn e en splitter n y smarttelefon eller nettb rett
på NorgesAuto maten . Alle nye spillere som ikke har registrert seg på
NorgesAu tomaten kan gjøre det i dag, og [...]
Les mer »

11 DESEMBER 2013

En gjeng med vinnere invaderer Casum o (på kun én uke)

Forrige uke klarte to heldige spillere å sikre seg noen sto re gevinstb eløp
på henho ldsvis € 175 000 og € 97 000 da de spant hjulene på noen
NetEnt-spilleautomater, og en ny spiller snek seg inn [...]
Les mer »

OM
Casinomagasin et.co m er en casino-guide. Vi surfer nettet, snakker med ekspertene og h older øynene åp ne for
å gi deg casino-nyheter fra h ele verden . Vårt team av spillentusiaster, anmeldere og de beste n ettsø kerne her i
Casinomagasin et.co m pløyer seg gjennom en hel hau g nettsted er hver dag for å holde deg opp datert på
verdens casin o-nyh eter. Som man sier så er d et alltid rom for forbedring, men vi bestreber oss på å være d en
beste casino-guiden tilgjengelig p å nettet. Casin omagasinet.com h ar eksistert en stun d, og vi u tvikler oss hele
tid en fo r å sørge for at det du leser h er er av ypperste klasse.

HVO RFOR
Alt på n ettet er i stadig end ring. Det som er slik én dag, kan være helt an nerledes i morgen. Nettcasinoer og
spill er intet unn tak. Et god t nettsted for casin o-nyh eter holder deg oppdatert på alle en dringene som skjer,
og de kan sørge fo r at d u får dine casino-nyheter direkte fra kilden n år du tren ger d et. Å lese casino-nyh eter
er viktig for å sikre en trygg spillopp levelse. Det er tusenvis av nettcasinoer og titusen vis av nettsteder.
Hvo rdan vet d u hvilke so m er trygge og hvilke som ikke er d et? Du kan få hjelp av en casin o-guide, o g de b este
casino-guiden e holder deg selvfølgelig oppdatert på en dringer i sikkerhetsvurderinger og standarder.

HVA
Nettspilling og sp illing generelt har b litt en del av hverd agsund erholdningen fo r man ge mennesker.
Casinomagasin et.co m hold er ko ntakt med bransjen o g samler sammen informasjo n om operatører, casinoer,
pro gramvare, spill og an dre interessante emn er an gåend e casino-nyheter. De som lager vår casino -guid e
holder et øye med den nye utviklin gen innen spill og p rogramvare. Vi vurderer fu nksjo nene i nye spill og gjør
dem til en del av vår egen casino-guide på n ettet. Flo tt, n y grafikk, ekstraordinære temaer, flotte lydeffekter – vi
ser på alt og forteller deg h va du kan forvente.
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