Med 250 millioner
sidevisninger om måneden
er det et af Danmarks
største medier

M

edmindre du ved, hvem Entropiq, Magisk eller Mad Lions er,
eller hvad det vil sige at lave et ’triple kill’, er der en god chance
for, at du aldrig har hørt om det ultrapopulære danske medie
HLTV.org.
HLTV er verdens største samlingspunkt for computerspillet ’CounterStrike’, som er pioneren i den hastigt voksende e-sportsverden. Med
nyheder, baggrundsartikler og liveresultater gør HLTV for e-sport,
hvad hjemmesider som bold.dk gør for folk, der er lænket til
fodboldnyheder og resultater døgnet rundt.
Og hver måned har HLTV 250 millioner sidevisninger, ifølge sitets egne
opgørelser.
Sammenligner man det med de officielle målinger fra Danmarks
største medier, er det kun Ekstra Bladet og B.T., der kan præstere mere
aktivitet på deres hjemmesider.
Men så stopper sammenligningen også.
For HLTV – der tidligere hed Half-Life Television – er på ingen måde et
nyhedsmedie i traditionel forstand, og kun de færreste af
hjemmesidens brugere findes i Danmark. Til gengæld er det blevet så
lukrativ en forretning, at HLTV i løbet af 20 år har udviklet sig fra et
køkkenbordsprojekt i Valby til et verdensomspændende site.

Medmindre det er det første
multimilliardfirma nogensinde, der
køber noget for deres blå øjnes skyld,
har de vel lavet det her move for at
tjene penge
Christian Mogensen, specialkonsulent
For to år siden blev det solgt til den danske sportsbettingmediegruppe Better Collective for en kvart milliard kroner.
Og når sportsbetting rykker tættere på e-sport, hvor følgerne og
deltagerne ofte er unge mennesker, vækker det bekymring hos en
række eksperter.
»Better Collective lever af at linke videre til betting«, siger Christian
Mogensen, der som specialkonsulent i Center for Digital Pædagogik
undersøger, hvordan gaming påvirker unge.

»Medmindre det er det første multimilliardfirma nogensinde, der
køber noget for deres blå øjnes skyld, har de vel lavet det her move for
at tjene penge«.
Men hvordan er HLTV vokset til en mediegigant, og hvorfor er linket til
gaming så problematisk for e-sport? Og hvad siger HLTV og Better
Collective selv til de bekymringer?

E-sportens Uefa
’Counter-Strike’ spilles af unge mennesker helt ned til 11-12-års alderen,
forklarer Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik. Og
derfor er reklamer og andet indhold ofte gearet til en yngre
målgruppe.
I ’Counter-Strike’ kæmper to hold kæmper om at få plantet eller
stoppet en bombe, og spillet har været med til at definere e-sporten,
som i løbet af de seneste år er vokset til en tocifret milliardforretning
og har gjort hold som danske Astralis til sportsbrands på lige fod med
store fodboldklubber.

HLTV.org's Top 20 players of 2021

Derfor gør det også sites som HLTV til et ekstremt interessant
territorium for dem, der tjener penge på betting og gerne vil
positionere sig stærkt inden for e-sport, siger han.
»Min bekymring er, at Better Collective har købt HLTV for at købe sig til
troværdighed i et miljø, som tæller rigtig mange unge mænd. Blandt
gamere er der ofte en veludviklet skepsis over for udefrakommende
kræfter, men hele den skepsis har Better Collective omgået ved at købe
det mest kendte mødested i e-sport«, siger Christian Mogensen.
Better Collective er ikke selv et bettingsite eller en bookmaker.

Det handler om at skabe et
community, hvor en masse
journalister, brugere og freelancere
dækker ’Counter-Strike’ på samme
måde, som sportsjournalister dækker
de store turneringer
Henrik Lykkesteen, senior vice president

Det er en samling medier og netværk, der producerer indhold om
sport og e-sport, og som linker videre til spiludbydere. Og jo mere
trafik disse sites genererer til spiludbyderne, jo flere penge tjener
Better Collective.
Og det drejer sig om rigtig mange penge. Better Collectives
markedsværdi er på børsen i Stockholm vurderet til mere end 9
milliarder svenske kroner.

Det handler om konsolidering
Ifølge Henrik Lykkesteen, der er senior vice president for e-sport i
Better Collective, handler opkøbet af HLTV om at konsolidere sig som
et mediehus, der har e-sport som et af de store fokusområder.
»Det handler om at skabe et community, hvor en masse journalister,
brugere og freelancere dækker ’Counter-Strike’ på samme måde, som
sportsjournalister dækker de store turneringer«, siger Henrik
Lykkesteen.
»HLTV er jo i princippet ’Counter-Strike’s svar på Uefa i fodboldens
verden«.

Men for jer handler det vel også om at få folk ind i jeres forretning, så
de kan bruge flere penge på at bette på e-sport?
»Det gør det faktisk ikke. ’Counter-Strike’ er måske den mest modne esportsdisciplin, men det er endnu ikke et modent marked. Der er
stadigvæk stor vækst i antallet af brugere, så for os handler det
egentlig om at bygge videre på det, de allerede laver. Og skabe en
platform for nye annoncører«.

Det er klart, at hvis der er en
sportsgren, så kan man for det meste
også oddse på den. Det er en del af
sportens verden, og så følger vi alle
retningslinjer
Martin Rosenbæk, direktør, HLTV
Men I tjener penge, når folk klikker videre til betting. Det virker da
næsten, som om I ikke gør jeres arbejde godt nok, hvis I ikke udnytter
de muligheder, der ligger i at introducere mere betting til e-sport?
»Nej, det er jo ikke sådan, at vi kommer til at køre hårdt på for at
opfordre unge mennesker til at placere væddemål. Værdien for os i at
betragte HLTV som et medie er langt større, fordi den her målgruppe
er interessant for mange annoncører. Det er up and comingforbrugere, så hvis man kigger på indtjeningsmuligheder, så er de
større for os ved at kigge på annoncørdelen end ved at kigge på
bettingdelen«.
Martin Rosenbæk, som var med til at starte sitet og i dag er direktør i
HLTV, siger, at sitet har fået relativt frie hænder siden overtagelsen.

»Better Collective kan også se, at vi kan tiltrække nogle andre typer
annoncører. Så jeg tænker ikke, at vi får trukket noget ned over
hovedet. Det er klart, at hvis der er en sportsgren, så kan man for det
meste også oddse på den. Det er en del af sportens verden, og så følger
vi alle retningslinjer«, siger Martin Rosenbæk.

Perfekt til gambling
HLTV startede i 2002 efter en idé, der opstod hjemme i køkkenet hos
hans forældre i Valby.
»Jeg kunne bare mærke, hvordan det sitrede i kroppen. Så god var
ideen«, siger Martin Rosenbæk.
»Per Lambæk, min forretningspartner, sagde det bedst: Vi vidste godt,
at det var en lottokupon, vi sad med, men vi vidste ikke, at det var en
eurojackpotkupon«.
I 2020 blev sitet solgt til Better Collective for en pris på op mod 257
millioner kroner, alt efter hvor godt HLTV klarer sig. Med et solidt
overskud hvert år siden 2018 tyder alt på, at pilen fortsat peger opad.

Desværre er e-sport perfekt til
gambling, fordi der er en masse
elementer undervejs i spillet, man kan
udnytte og få folk til at bette på
Emma Witkowski, forsker i forholdet mellem esport og gambling, RMIT University i Melbourne,
Australien
At e-sport er på bettingbranchens radar, ser man flere steder i verden.
Det forklarer Emma Witkowski, der forsker i forholdet mellem e-sport
og gambling på RMIT University i Melbourne i Australien, og som
tidligere har været tilknyttet IT-Universitetet i København.
»Desværre er e-sport perfekt til gambling, fordi der er en masse
elementer undervejs i spillet, man kan udnytte og få folk til at bette på.
Det er lige præcis, hvad ethvert bettingfirma ville drømme om at se på
en almindelig sportskanal. Og deri ligger også problemet, fordi e-sport
nogle steder ikke bliver reguleret så hårdt som andre sportsgrene«,
siger Emma Witkowski.

E-sport har vokset sig kæmpestort på verdensplan. Her afvikles et verdensmesterskab. Foto via Hltv.org

Netop reguleringen af data, og hvordan data bliver delt mellem
forskellige platforme, er en årsag til, at nogle bettingfirmaer investerer
i websites, hvor brugerne allerede befinder sig, siger hun. Det har høj
politisk prioritet at sikre folks datasikkerhed, og hvis det fremover
bliver sværere at dele de data mellem forskellige sites, er det bedre, at
kunderne bliver i samme forretning.
»Det, vi kommer til at se, er mere ejerskab omkring en specifik
platform eller silo, hvor man kan holde folk samme sted. På den måde
ejer firmaerne selv de data, de har brug for«.

Regulering efterlyses
Ifølge Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik bør
myndighederne overveje at regulere medier som HLTV endnu hårdere,
hvis der står et bettingfirma bag som ejer.

De unge bliver fuldstændig oplært i
det her, og gambling bliver
normaliseret i meget stor grad
Johan Eklund, psykolog
»Så bør man benytte bettingreglerne med NemID og verifikation for at
sikre, at brugerne er 18 år gamle. Ikke kun når de vil bette, men lige så
snart de træder ind på sitet«, siger Christian Mogensen.

Men Christian Mogensen, der er vel ikke noget problem i, at gamere
under 18 år får resultater og nyheder, uden at de nødvendigvis skal
satse deres penge?
»Der er ikke noget juridisk problem i det som sådan, men på samme
måde, som vi i Danmark har lovgivning, der forholder sig til, at man
ikke må reklamere for alkohol eller tobak til særlige målgrupper, er
betting noget af det, der er i gråzonen. Vi oplever en udfordring i, at

der bliver skabt et miljø, hvor man kan begynde at ’prime’ sin
målgruppe, allerede fra de er 14 eller 15 år«.

Flere drives mod spilafhængighed
Johan Eklund, psykolog ved Forskningsklinikken for Ludomani ved
Aarhus Universitetshospital, oplever også, at unge bliver eksponeret
for gambling via gamingplatforme. Og at det kan være med til at drive
flere imod spilleafhængighed, når de bliver ældre.
Ifølge ham handler det ikke kun om betting i traditionel forstand,
hvor man sætter penge på et resultat. Han fremhæver det, han
beskriver som digitale lykkeposer, hvor brugerne i spil som ’CounterStrike’ og ’Fifa’ kan vinde eller købe såkaldte skins med forskellig
værdi. Skins, som man kan gamble med på illegale sites.

Spillemyndigheden er meget
opmærksom på gråzonerne mellem
gaming og gambling
Marie Klingspor Jensen, fuldmægtig
Spillemyndighederne herhjemme har gjort skinbetting ulovligt, men
ifølge Johan Eklund er det et stort problem, at helt unge støder på
gamblingelementer med indskud og tilfældig gevinst i selve
computerspillene. Digitale gevinster, som har en eftertragtet
statusværdi, og som kan sælges for penge.
»De unge bliver fuldstændig oplært i det her, og gambling bliver
normaliseret i meget stor grad«, siger Johan Eklund.
»Unge teenagere får hurtigt et billedet af, at det kan blive en
overskudsforretning at spille roulettespil og gamble på e-sport, og jeg
ser tydelige tegn på, at det bliver en større og større del af gaming- og
e-sportskulturen, hvilket er bekymrende. Da jeg startede i den her
branche for otte år siden, tænkte jeg, at man kunne forbyde gambling,
men det kan og skal man ikke. Gambling vil altid eksistere, men vi skal
lave nogle rammer og måder at markedsføre det på, som skærmer
børn meget bedre«.
Spilmarkedet i Danmark reguleres af Spillemyndigheden, som
fortæller, at man arbejder tæt sammen med skoler,
ungdomsuddannelser og e-sportsklubber for at sætte fokus på
problemstillingen.
»Spillemyndigheden er meget opmærksom på gråzonerne mellem
gaming og gambling«, skriver fuldmægtig Marie Klingspor Jensen i en
mail til Politiken.

Taler samme sprog
Hos Better Collective har Henrik Lykkesteen tillid til, at
myndighederne er i stand til at regulere markedet og skabe de
rammer, der skal til for at sikre børn og unge.
»Vi læner os op ad Spillemyndighedens indsigt. Det er vi meget trygge
ved, og det bakker vi op om og implementerer efter«, siger han.

HLTV er et af flere opkøb, som Better Colletive har gjort i
sportsmediemarkedet i de seneste år. På den journalistiske front har
Better Collective også oprustet, blandt andet ved at ansætte Pernille
Holbøll, som er tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet.
»I takt med at e-sport bliver mere udbredt og mainstream, ser vi en
mulighed for at gøre det samme som sportsredaktioner på andre
medier, der dækker fodbold og formel 1. Vi ser her en mulighed for, at
vi kan blive det sted, hvor vi har den kritiske masse af folk, der
interesserer sig for e-sport. Og det bliver med mere redaktionelt
indhold end kulørt reklameindhold«, siger Henrik Lykkesteen.

En helt anden retorik
Men er det her også et spørgsmål om, at de traditionelle mediehuse
simpelthen har sovet i timen, når det kommer til potentialet i e-sport?
»De store mediehuse gør det rigtig godt inden for traditionelle
nyheder, men det specielle ved e-sport er, at der er en helt særlig måde
at kommunikere på. Det er en anden retorik, og som medie kan man
tillade sig at kommunikere specifikt til målgruppen«.
Læsere, journalister og gamere på HLTV.org taler det samme sprog. Og
netop det at investere i et site, der allerede har opbygget tillid hos et
særligt publikum, er gennemgående for de sites, som Better Collective
investerer i, siger Henrik Lykkesteen.
»Hvis man selv skulle i gang med at opbygge sådan et site, så ved jeg
ikke, hvor mange år det ville tage at opnå den position. Man kan ikke
bare gå ind i det her marked med en bred overordnet tilgang, for folk
interesserer sig for detaljerne. Der er fordelen, at HLTV går helt ned i
detaljen«.
»Det giver dem en helt anden troværdighed«.
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Mascha Vangs bryllup har
fået kommentarfelter til
at koge

Danske instruktører skal træne
ukrainske soldater i
Storbritannien
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Nej, nej, nej! Please, lad det
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drømmer om en
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Åbent brev til Amnesty
International: I har mistet al
troværdighed

Mascha Vangs bryllup har fået
kommentarfelter til at koge
IBYEN

27 MINUTTER SIDEN

Thomas Frank tror på en fremtid
i Premier League

Folk skal altid lure på min far
og mig, når vi er ude at spise
DEBATINDLÆG

41 MINUTTER SIDEN
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Per Arnoldi har tegnet et
opråb: Fortabt er jeg i
digitaliseringens
umenneskelighed

Verdens 20.-rigeste person
har købt et sportshold –
for at blive endnu rigere

Død person fundet i udbrændt
bil i Lyngby
1 TIME SIDEN
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Der er dårligt nyt for dig, der
skal sælge et hus i forstaden
FORBRUG OG LIV
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Spydig politisk sviner fra
Dumaen rammer verdens bedste
tennisspiller

USA-ekspert efter ransagning:
»Man skal ikke tage fejl af
sagen – man har ikke set det
her før«
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Mere fra os
Politiken
Historie: Poul
Andræ stod ved
sin »ulykkelige
kærlighed«
Allerede før 1900 stod den
homoseksuelle
statsministersøn Poul
Andræ ved sin seksualitet.
Hans hudløst ærlige breve
og dagbøger lader os
komme helt tæt på
homoseksualiteten, længe
før kærlighed mellem
mænd blev aftabuiseret.

POLITIKEN PLUS

Få 30% rabat på
2 kg pil-selvrejer hos
Kystfisken som
Politikenabonnent
Husk at du altid får 15%
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Stjernestunder:
Tivolis årlige
festival for
klassisk musik
Tivoli kan igen i år
præsentere et tæt pakket
festivalprogram med
klassisk musik, og i år er
festivalen forlænget med
en uge, så den afholdes fra
13. august til 27. august.
Abonnenter på Politiken får
rabat på flere af
koncerterne under
festivalen.
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Århundredets
slåskamp rykker
til Taiwan
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Sådan rammer den
største
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år din pengepung
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Det er en af
tidens mest
roste tv-serier.
Men ingen ved,
hvor mange der
ser med
FILM OG TV

Efter tre afsnit ligner
det her et godt bud
på årets bedste tvserie
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Ny beregning viser
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konsekvenser for en
almindelig familie

Thomas Frank tror på en fremtid
i Premier League
41 MINUTTER SIDEN

Spydig politisk sviner fra
Dumaen rammer verdens bedste
tennisspiller
1 TIME SIDEN

Død person fundet i udbrændt
bil i Lyngby
1 TIME SIDEN

7-Eleven har åbnet 100 af 176
butikker efter hackerangreb
1 TIME SIDEN

Inflationen sætter igen rekord – men
ifølge cheføkonom er der håb forude
Inflationen stiger fortsat: »Dansk
økonomi går nogle udfordrende
måneder og kvartaler i møde«

Første togtur med FFP2mundbind: »Jeg gik en lille
smule i panik, da det omsluttede
mit fjæs«
1 TIME SIDEN

Politi skyder og dræber mand
med kniv i Paris-lufthavn
1 TIME SIDEN

Efter at have set selskabets første
animerede spillefilm er der kun
tilbage at sige: Bedre held næste
gang
1 TIME SIDEN

Ukrainsk guvernør appellerer til
befolkningen efter blodig nat:

»Kæmp for jeres liv. Lad ikke
russerne dræbe jer«
2 TIMER SIDEN
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Amnesty-rapport om ukrainske
overtrædelser af krigens lov hegles ned

Død person
fundet i
udbrændt bil i
Lyngby

En undskyldning er ikke nok: Amnesty
bør trække rapport tilbage
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6.000 kroner i
varmecheck er
udbetalt til
400.000
husstande
DANMARK

»Christiane bliver så
ulykkelig, og jeg
bliver så rasende og
smider med tingene«
DANMARK
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Her er Sofie Carsten
Nielsens
drømmeregering – og

ifølge hende er der
kun én oplagt leder af
den
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Radikale Venstre: 9
løsninger kan give
Danmark en ny
start
Radikale vil afvikle efterlønnen og
sænke skatten i 2030-plan
Radikal advarer: Regering med os kan
også blive magtfuldkommen

Han har sovet 16
nætter i træk i sin bil i
en desperat hjælp til
forældrene
DANMARK

FOR ABONNENTER

LÆS SENERE

Chefredaktørens
mor er død: Nu tager
jeg den selv herfra,
Lykke-Per
KULTUR

OM POLITIKEN

Chefredaktionen

Organet for den højeste oplysning siden 1884

Christian Jensen (ansvarshavende)
Amalie Kestler

Rådhuspladsen 37
1785 Kbh. V.

Digital direktør

Troels Behrendt Jørgensen

KØB ABONNEMENT

Politiken Digital
Politiken Kombi
Politiken Komplet
Kundecenter

Kontakt redaktionen: 33 11 85 11
Kontakt kundeservice: 70 15 01 01

Kommerciel direktør

Kontakt os
Politikens vision
Politikens journalistik og etik
Arkivet
Annoncer
SecureDrop

Digital udviklingschef

Astrid Hald Jørgensen
Marie Bering
Digital redaktionschef

Thomas Berndt
Annoncedirektør

Thomas Hervø
Forsideredaktør lige nu

Jeppe Dong Abrahamsen

Copyright Politiken 2022

Erhverv
Administrér samtykke
FØLG OS

