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Tiltalte forklarede på grønlandsk, ukiorpassuit Pisiffimmi sulisuusimalluni. Paasiuminaatsippaa
lottosiani oddsisianilu kisitsisiniinngitsut. Kuponini pisiarisarsimavai akilertarsimallugillu.
Suleqatiminut
akiliisarnikuuvoq,
imminnut
akiliisissinnaannginnamik.
Suleqaterpassuaqarnikuuvoq assigiinngitsut, ullullu tamangajaasa nutaajusarpoq suleqataa.
Apeqqutigineqarmat 21.000 missaani eqqukkat, ulloq taannarpiaq eqqaamanngilaa, aamma
eqqaamanngilaa kina ulloq taanna suleqatiginerlugu. Eqqukkani tamaasa unioqqutitsinani
eqqornikuuai. Kuponinik pinikuunngilaq akilerneqanngitsunik, nammineq nassuiaatai
tunngavigalugit, kisiannili 100 %-mik oqaatigisinnaanngilaa suleqatiminik akiliigaangami
aningaasat sumut pisarnersut. Suliartoraagami ullaakkut naliginnaasuuvoq boksit ammartarlugit
taavalu maskiinat aallartillugit. Apeqqutaalaartarpoq tiggaliortut aggereersimanersut. Taava
aamma pisiassat suuneri akiilu ikkussortarpaat, taavalu suleqataasussat ikkussortarlugit
indtasterlugit. Aningaasat karsimiittussat aamma kisittarpai, misissortarlugillu utertussat
naammannersut. Karsit kiseriikkani ilisiffigisarpai, stemmernerillu ataqatigiinneri ajunnginnersut,
taava ulloq taanna pisiniarfimmik takusinnaaniassavaa ullaakkut aningaasat qassiusimanersut.
Karsit tamarmik immikkut kassebeholdningeqarput, tassa aaliangersimasuunngilaq karsit tamaasa
assigiimmik imaqassasut. Maskiinat nammineq naatsorsortarpaat, tassa nalunaartarpaat suna
spillessutigineqarnersoq. Assersuutigalugu lottokupon 25 kr.-mik nalilik ilineqaruni karsimi allami
nikingassutaasinnaavoq akilerneqanngikkuni. Nikingassuteqaruni aqaguani kalerrinneqassapput
aperineqarlutillu sooq nikingassuteqarsimanersut. Kukkunertaqarsinnaapput imaluunniit
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pappiaqqat allamut ilisoorneqarsimasinnaapput. Sulisut misissoqqissaartarpaat kukkuneqarnersoq,
nammineq tassa akisussaaffigigamikku nikingasoqannginnissaa. Kioskimi sulisut tamarmik
lottonut terminali atorsinnaavaat, nassuiaanneqartarput ilitsersorneqartarlutillu qanoq
iliugassaanersoq. Marluusussaasariaqarput matusisut, ullaakkut marluk missaaniittarput sulisut,
ualikkut immaqa marluk-pingasut sulisut. Sulisut taarseraattorujussuupput ilaannikkut
naalliunnalaarsinnaavoq ilitsersuusseqattaartariaqassalluni sulisunik nutaanik, terminali qanoq
atorneqarnissaanut.
Suliffini ataqqisorujussuuaa, ukiorpassuillu pisiniarfimmiittuusimalluni. Soraarsitaanerup kingorna
nuanniilliuutigisimavaa. Aamma nuanniilliuutigivaa taamaatut pasineqarsimanini tillissimasutut.
Spillertalerneq aallartippoq juli 2012-mi ferierluni Danmarkimi. Tassani ilikkarpaa qanoq
iliortarnersut. Taamani unammisoqarpoq arsaattunik, kioskimilu ilitsersorneqarput qanoq
iliortarnersut. Taamani spillerput, spillet taajuutillit den lange og oddset. Taamani taamak
ateqarput. Tassani taava eqqoriaasarput unamminerit sorliit ajugaasuussanersut. Nammineq
aaliangersinnaavaat qanoq annertutigisumik spillerusunnerluni, taavalu qasseriaammik aningaasat
uteqqissinnaanersut eqquigaanni. Naatsorsorneqakannersinnaavoq chancet imaluunnit procentit
qanoq isikkoqarsinnaanersut ajugaaniarnermi. Assersuutigalugu indskud tassa aningaasat taakku
ilineqartut 5 doblersinnaapput. Tassa tallimariaammik allisinneqarsinnaapput. Eqquisalerami
nuannersisillugu pissanganarsilluni. Ingerlarujuulerpoq. Nammineq ueriffiginngilaa spillertarnini,
massakkut spillertarpoq sapaatip akunneranut ataasiarluni 50 kr. missaani. Assersuutigineqarpoq
bilag H-1-1-mi qulaaniittoq, juulip 25-ni 2012, indskud aningaasartuutit 3.000 kr.
Tassani unnerluutigineqartoq nassuiaavoq kuponini pisiarisimallugu akilersimallugulu.
Kontantimik akilerpaa. Juli 2012 decemberi 2012 tungaanut spillersimavoq 65.134 kr. nalinganut.
Assersuutigineqarpoq aamma postering 30, bilag h-1-1-mi indskud aningaasartuutit 4.000 kr. taava
talerpiatungaani allaqqavoq ”Ej scannet”. Tassa aningaasat taakku naqinneqarsimanngitsut.
Tassani unnerluutigineqartoq nassuiaavoq ilumut 4000 kr.-mik spillemik nikingassutaasimaguni
paasitinneqassagaluartut.
Danske spillep terminaliutaa atortartoq oddset lottomullu nammineq immikkut
aningaasartaqanngilaq, karseqanngilaq aningaasatalinnik. Aningaasat Pisiffiup karsianiipput
immikkut. Taakku immikkoorput.
Tiltalte forklarede på grønlandsk, at hun i mange år har været ansat i Pisiffiks butikker. Hun forstår
ikke, hvorfor hendes købte lotto-og oddset kuponer ikke fremgår af regnskaberne. Hun har købt og
betalt sine kuponer. Hun har betalt hos sine kollegaer, fordi hun ikke må betjene sig selv, ligesom
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en almindelig kunde. Hun har arbejdet med flere forskellige kollegaer og der er hver dag en ny
kollega. Nærmere adspugt om hun huskede gevinsten på 21.000,- kr. oplyste hun, at hun ikke
huskede de specifikke datoer og beløb. Hun har vundet alle gevinster på ærlig vis. Hun har ikke
modtaget kuponer, der ikke er betalt. Hun kan dog ikke afvise, at hun fået en kupon med sig, der
ikke er betalt. Proceduren for arbejdets start er, oplåsning af boksene og derefter opstart af
maskinerne. Det kommer lidt an på om bagerne er kommet, hvor hun skal sætte hyldeforkanter og
priser på varerne, samt at hun skal indtaste medarbejderne i systemerne. Hun tæller også kassen op,
og ser om der er tilstrækkeligt med byttepenge. Hun vedlægger en seddel om, hvor meget der er i
kassen, og om kassen stemmer, sådan at den der lukker butikken senere, kan se hvordan
kassebeholdningen om morgenen så ud. Hver kasse har sin egen kassebeholdning. Danske Spils
maskine, registrer selv, hvad det er der spilles på.
Hvis man lægger en lottokupon til 25,- i maskinen, uden at betale den, vil der opstå en difference
fra den anden kasse. Der kan være differencer, hvor personalet dagen efter, bliver kontaktet af en
anden kollega, hvor de skal redegøre for, hvorfor der har været differencer. Der kan være tale om
fejl med sedler eller kuponer, der er lagt forkert. Ekspedienterne undersøger det omhyggeligt, idet
det er deres ansvar. Alle dem der står ved kioskafdelingen kan betjene lottoterminalen. De bliver
vejledt om hvordan man gør. Der skal være 2 til at lukke og opgøre terminalen ved lukketid. Om
morgenen er de som regel to medarbejdere, og om eftermidagen 2-3 stykker. Der er så stor
udskiftning af medarbejdere, at det ind i mellem er frustrerende, at skulle oplære nye kollegaer i
betjeningen af terminalen.
Hun har stor respekt for sin arbejdsplads og har arbejdet i butik i mange år. Efter bortvisningen har
hun haft det skidt, og det er også været forfærdeligt, at hun er blevet beskyldt for at have stjålet fra
sin arbejdsplads. Hun begyndte at spille i juli 2012, hvor hun var på ferie i DK og lærte hvordan
man gjorde. Det var på et tidspunkt, hvor der var nogle fodboldkampen og der var en kiosk, hvor
fik de god vejledning i hvordan man gjorde. Spillet hed De Lange og Oddset dengang. Man indgik
væddemål om, hvilke kampe der blev vundet. Man kan selv bestemme, hvor meget man vil spille
for, og hvor stor en satsning man vil give. Man kan regne ud, hvor meget man kan vinde, som
nogle slags procenter eller chancer. Man kan eksempelvis 5-doble sit indskud. Hun begyndte at
vinde og fik blod på tanden og det blev spændende. Hun begyndte at satse mere og vinde mere.
Hun blev ikke afhængig af at spille. Hun spiller ca. 1 gang om ugen nu hvor hun spiller for ca. 50,kr om ugen.
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Tiltalte blev forespurgt til bilag H-1-1, hvor der var et indskud 3.000,- kr. dateret den 25.juli 2012.
Hertil oplyste hun, at hun har købt og betalt kuponen. Hun har betalte kontant. Hun har købt spil
for 65.134,- kr. Tiltalte blev forespurgt til posteringsnummeret 30, hvor der er købt spil for 4.000,kr. hvor der står, at der ikke er bogført. Hertil oplyste hun, såfremt der havde været en
spilledifference 4.000,- så havde de hørt det.

Vidne 1 forklarede på dansk, at han havde indgivet en skriftlig anmeldelse den 25. januar 2013 på
baggrund af årsregnskabs opgørelse, hvor man fandt en difference på ca. 800.000,- kr.i tips og
lottoterminalen.
Man igangsætter en undersøgelse, blandt andet ved brug af
videovideoovervågning, hvor man fandt ud af, at tiltalte i mange tilfælde, havde betjent lotto og
oddset terminalen alene.
Ved en henvendelse til danske spil fik de lavet liste over, hvordan man i 2012 havde spillet, og
hvilke spil der ikke var betalt og de fik efterfølgende lavet en rapport over, hvilke transaktioner der
havde været i tiden mellem kl. 6 og 7 om morgenen, som er butikkens åbningstid, altså, før der
kommer kunder ind i butikken. Man fandt så en sammenhæng mellem de morgenvagter, hvor
tiltalte havde været på arbejde og de spil der var købt idet tidsrum.
En stor del af de pengegevinster, der er vundet, er indsat på tiltaltes konto. Der er en procedure
som er udstedt af Danske Spils interne retningslinier, der siger, at beløb under 2.500,- kr. udbetales
i butikken og beløb over 2.500,- kr. henvises til banken. Nærmere adspurgt forklarede vidnet, at
der er et tab for Pisiffik på 800.000,- kr., fordi Pisiffik er blevet trukket for det beløb fra danske
spil. Det svarer til at Pisiffik køber en pakke tyggegummi som en anden stjæler, så mangler Pisiffik
værdien af den pakke tyggegummi, lidt ligesom en slags kredit. Når der blev udskrevet en kupon
fra Danske Spils terminal, blev der i samme forbindelsen udskrevet en slags faktura til Pisiffik.
Nærmere adspurgt forklarede vidnet også, at de 2 terminaler, henholdsvis Pisiffiks egen kasse
terminal og Danske Spils terminal ikke hænger sammen. Det har forholdt sig således, at hvis man
køber en kupon, til en værdi af 200,- kr. så bliver kuponen printet ud af Danske spils terminal og
efterfølgende skal scannes ind i Pisiffiks kasse. Dengang i 2012 var det ikke dagligt, at der blev
afrapporteret om, hvilke transaktioner, der har været på Danske Spils terminaler.
Der er ændret procedure nu, også på baggrund af nærværende sag. Og for at gå tilbage til den
rapport, der blev udfærdiget over de transaktioner som blev foretaget i tidsrummet mellem kl.
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0600-0700, der bad man om at få lavet den her rapport, netop fordi, at der i det tidsrum ikke var
kunder i butikken. Og derfor var der ikke nogen gyldig forklaring til, at man skulle udprinte nogen
oddset eller lottokuponer.
Man undersøgte endvidere de dage, hvor der ikke var foretaget transaktioner i tidsrummet kl.
0600-0700 og her fandt man ud af, at de dage, hvor der ingen var transaktioner i det tidsrum, var
dage hvor tiltalte havde været syg eller var på ferie.
Man holdt ikke øje med det kuponer, der blev udskrevet fra terminalen, om de blev scannet ind i
Pisiffiks kasse. Der var en slags mellemregningskonto, som ikke blev tjekket dagligt og det var
netop først ved årsregnskabet man fandt ud af den store difference. Det er ikke unormalt, at der er
difference på mellem 5 og 10.000,- kr. på et helt år. Proceduren har kørt sådan i ca. 15 år og det
var førstegang, at de havde en så stor difference, hvorfor sagen blev undersøgt til bunds.
Adspurgt om det regneark under bilag H-1-1, hvoraf det fremgår, at der kun er noteret spil med
gevinst, der er opgjort, oplyste vidnet, at han ikke havde kendskab til det regneark, der er
udfærdiget og ikke kunne redegøre nærmere for det. Det var ikke Pisiffiks udfærdige regneark,
hvorfor det er antaget, at det er politiet, der har udfærdiget regnearket.
Nærmere adspurgt om det er muligt, at snyde systemet på andre måder, oplyste vidnet, at det ikke
var muligt. Danske spil har en butikskode til hver terminal som er tilgængelig for det personale,
der arbejder i butikken, og hver ansat har ikke deres egen unikke log ind nr. eller kode.
Det er ikke muligt, at producere en masse lottokuponer, som kan sælges efterfølgende, uden at
være scannet ind. Dette er ikke praktis. Og det kan godt være, at det er mange år siden, men det er
ikke noget, der er tilladt af Danske Spil.
Tiltalte bemærkede til vidnets forklaring, at hun fandt det underligt, at der var uoverenstemmelser
mellem de varer, der var solgt den pågældende dag, samt beløb og hvad det var. Hun fandt det
underligt at terminalens udskrift over hvad der var solgt, antal og hvad ikke var lavet, selvom der
ikke var forbindelse mellem de to terminaler. Med hensyn til de transaktioner der var foretaget i
tiden mellem kl. 0600 og kl. 0700 var normalt at de ansatte selv tjekkede om der var gevinster med
videre.
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Som vidne mødte vidne 2. Vidne 2 blev formanet om sandhedspligt og vidneansvar.
Vidne 2 forklarede på grønlandsk, at Pisiffimmi sulilersimalluni 2007-mili. Unippoq januarip
aallaqqaataata missaani ukioq manna. Sivikitsumik unnerluutigineqartoq suleqatiginikuuaa
kioskimi. Spilleqatiginikuuaa K, kuponia kopeerlugu spillerput, immaqa 10-20 kr.-mut.
Unnerluutigineqartoq K aamma pisitittarsimavaa. Ullaakkuunerusartoq ullaakkorsioreeraangamik
qiteqqutereeraangamik nalunaaqutaq arfineq pingasut qulinngiluallu akornanni soorlu.
Aamma pisitinnikuuaa K, K kuponinik piareersaareersimasoq akileriaannanngorlugit.
Annertussusai eqqaamanngilai. Immikkoortissinnaangilaa soorlu 280 kr.-iusimanersoq imaluunniit
qassip tungaanut spillertarsimanersoq. Inuit spilleraangamik qanoq annertutiginersumik
spillernerlutik imatut immikkoortinnianngilaat, kisianni soorlu 100 kr. moortut nalinginnaanerusut.
Nammineq eqqaamaniartarpaa soorlu 5.000 kr. mut spillertoqarsimaguni. Taanna
naliginnaavallaanngimmat. Ilisimannittoq nammineerluni spillerneq ajorpoq, ullaakkut arfineq
marluk sioqqullugu, spillernerusarpoq pisiniarfik ammareeraangat kisianni inukikkaangat
ulapippallaanngikkaagamik. Spillerpiarneq ajorpoq aamma eqquineq ajorami spillessaarnikuuvoq.
Eqqaamanngilaa K pisitissimanerlugu 3.000 kr-mik nalilinnik. Suleqatigiipput sivikitsumik, Kp
asuunnginnerani.
Nalinginnaasumik
ullaakkoortarpoq
immaqa
marloriarluni
pingasoriarluniluunniit sapaatip akunenranut. Kp pisitissigaangamiuk aatsaat qulingiluap
kingornaanerusarpoq. Eqqaamanngilaa eqqukkanik pinnatanik tunisimanerlugu.
Vidne 2 forklarede på grønlandsk, at hun har arbejdet i Pisiffik siden 2007. Hun stoppede i Pisiffik
i starten af januar i år. Hun har arbejdet med tiltalte i kort tid. Det var i kiosken sammen. Hun har
spillet med tiltalte, hvor de kopierede tiltaltes kupon. De betalte vist 10 eller 20 kr.
Hun har ekspederet tiltalte nogle gange. Om morgenen, når de kommer ned fra morgenmad ved 89 tiden, har hun ekspederet tiltalte. Hun har oplevet, at tiltalte har lavet kuponer, som vidnet skulle
ekspedere. Hun husker ikke beløbene. Hun husker ikke om tiltalte har betalt beløb som
eksempelvis 5.000,-kr. eller 280,- kr. Adspurgt om de beløb, som folk betaler, hæfter hun sig ikke
ved beløbene, men ville kunne huske, hvis folk betaler 5.000,- kr. Det mest almindelige er køb i
100-kroners størrelsen. Hun har ikke ekspederet tiltalte med vinderkuponer eller udbetalt gevinster
til tiltalte. Vidnet spiller ikke om morgenen, altså før butikkens åbningstid. De spiller primært, når
der ikke er kunder. Hun spiller ikke så meget og har vundet så meget og er holdt op med at spille.
Vidnet erindrer ikke, at have ekspederet tiltalte med beløb af ca. 3.000,- kr. De arbejdede sammen i
kort tid forud for tiltaltes afsked. Hun havde selv morgenvagt ca. 2-3 gange om ugen. En
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morgenvagt starter kl. 07.00. Betaling af egne spillekuponer sker efter kl. 0900. Der har ikke været
gevinst fra tiltalte.
Som vidne mødte vidne 3. Vidne 3 blev formanet om sandhedspligt og vidneansvar.
Vidne 3 forklarede på grønlandsk: ukiorpassuit Pisiffimmi sulisarsimalluni, ukiorpassuillu aamma
unnerluutigineqartoq suleqatigimallugu. Nammineq qanittumi aatsaat kioskimi sulisalerpoq,
karsimiittuusimagaluarpoq SP Butik-itaani. Imaagajuttarpoq inuit spillerniartoq nammineq
immersuisartut oddset kuponimik, taannalu sulisumut tunniuttarlugu. Sulisup kuponi
terminalikkoortittarpaa, taava kupon anillaqqittarpoq immersoreerluni. Spil kvitteringetaqalertarput
kisitsisitalinnik assigiinngitsunik. Taava akiliineq karsimi allami pisarpoq. Eqquigaanni 2000 kr.
inorlugit aningaasartai pisiniarfimmi tiguneqarsinnaapput. Imminut pisisitsineq inerteqqutaavoq,
tassa pisiniarfimmi taamaaginnarpoq. Arlaannik pisiniaraanni taava suleqammut
saaffiginnittariaqarpoq
akiliiniaraanni.
Aperineqarami
unnerluutigineqartoq
spilleqatigisimanerlugu akivoq, taamaallutik unnerluutigineqartup kuponia kopi-rsimallugu
imaluunniit atoqqissimallugu K-p immersugaa kuponeq. Taamani pingasuullutik spillerput.
Ilisimannittoq K-mut akiliivoq, eqqaamaniarpaa 10 – 20 kr. spillessutigigaat. Tassa taamani
ilisimannittoq
kioskimi
sulisuunngilaq.
Eqqaamanngilaa
K
pisitissimanerlugu
akiliisissimanerluguluunniit spillemut. Nalunngilaali unnerluutigineqartoq eqquisartoq, naluaali
qanoq annertutigisarnersut eqqugai. Arlaannik nammineq malugisaqarniarnikuunngilaq K-p suliai
imaluunniit pissusaa allanngorsimanersoq. Massakkut imaappoq ilisimannittoq sulisarpoq
ullaakkut arfineq marlup qeqqaniik. Ulloq aallartittarpoq matuersaatinik aallerluni, karsinik
aallerluni, karsillu imarisai kiseqqissaarlugit. Kaffiliuut slush icemaskinekujuit piareersartarpai,
unalu Danske spillep terminalia aamma ikittarlugu. Ikittarpaat imatut; kodemik toortaallutik.
Utaqqineq ajorpaat arfineq marlunngornissaata tungaanut. Imaattoqarsinnaavoq kupon
immersugassat nunguttut, taava piiaateqarput piaammik immersornikut allat piiarlugit
immersugassanngoqqillugit. Taamatut atoqqillugit. Taava spillerniartut nutaamik allanik
krydsilersuinnaapput. Massakkut imaattoq, tamarmik immikkut karseqarput, ullut tamaasa
kisinneqartussaq.
Taava
aamma
tassani
takussutissaasarpoq
ullormut
qanoq
tunisaqarsimatiginerlutik. Taamani pisoqarfiup nalaani iliuuserisat allaapput. Sakkortuumik
misissuiffigineqarneq ajorput kikkut kimik pisititsisimanersut. Pisiniarfik matugaangat
takusinnasarpaat nikingasoqarnersoq Danske spillep terminaalii taavalu karsit. Sulisup karsia
lottomut terminalimut attuumassuteqanngilaq, taamaammat nikingassut ullormiit ullormut
takuneqarsinnaanngilaq. Katinnerani aatsaat takuneqarsinnaasarpoq, allaffimmut aatsaat
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apuukkaangata karsit imaasa nalunaarsorneri. Kalerrinneqartarput nikingassuteqarunik. Nammineq
matusineq ajorpoq. Ullaakkut terminali ikinneqarangaami strimmelimik anillattoqartarpoq
ammarneranut uppernarsaat. Unnerluutigineqartoq spillellaqqippoq, spillerneq ilikkarpaa
unnerluutigineqartuminngaanniit.
K
pisitinnikuunngilaa.
Spillesutigisassaat
annikitsuupput.
Sulisut
kioskimiittut
taarseraattorujussuupput.
Vidne 3 forklarede på grønlandsk, at hun i mange år har arbejdet i Pisiffik og har i mange år
arbejdet sammen med tiltalte. Det var først for nyligt, at vidnet begyndte at arbejde i
kioskafdelingen, idet hun normalt sad ved kassen. Normalt er det sådan at folk selv udfylder deres
oddset kupon og afleverer dem til ekspedienten, som så fører kuponen igennem terminalen,
hvorefter terminalen printer kuponene ud igen. Betaling sker i en anden terminal. Ved gevinster
under 2.000 kan beløbet udbetales i butikken. Man må ikke ekspedere sig selv. Det er en regel i
butikken. Man skal betjenes af en anden kollega. Adspugt om vidnet har spillet med tiltalte,
oplyste hun, at de har spillet sammen, hvor de har kopieret tiltaltes kupon. Tiltalte udfyldte
kuponen, som de andre så genbrugte. De var 3 om at spille og hun betalte sin del af sit indskud til
tiltalte. Hun mente, at det var for ca. 10,- eller 20,- kroner. Vidnet var ikke ved kiosken dengang.
Hun husker ikke, om hun har modtaget betaling fra tiltalte for køb af spil. De er bekendt med at
tiltalte ind i mellem vinder. De ved ikke hvor meget. Vidnet har ikke opdaget nogle
usædvanligheder ved tiltaltes adfærd eller arbejde. Vidnet plejer at møde kl. 06.30. Hun starter
dagen med at hente nøgler og placere kasserne og tælle dem efter. Hun gør klar med kaffemaskiner
og slushice, tænder lottomaskiner mv. De tænder bare Danske Spils maskine ved at taste koden. De
venter ikke på at klokken bliver 7 med at tænde for maskinen. Det sker at de løber tør for uudfyldte
eller blanke kuponer. Så sletter de nogle af kundernes udfyldte kuponer og genbruger dem, så der
er mulighed for at sætte nye krydser. De har hver deres egen kasse, som skal tælles op dagligt. Det
fremgår også, hvor meget de hver især har solgt for. På gerningstidspunktet var der en anden
procedure, hvor man ikke havde så striks kontrol med hvem der havde betjent en kunde. Man kan
ved lukketid se, om der er en difference mellem salg fra danske spil terminalen og kasserne. De
bliver underrettet om sådanne differencer. Vidnet har ikke selv lukkevagter. Når de åbner om
morgenen udskrives der en åbningsstrimmel. Tiltalte er dygtigt til at spille, og det var hende de
lærte at spille af. De kan godt genbruge en spillekupon der har været kørt igennem terminalen. Hun
har ikke ekspederet tiltalte, da de ikke sad ved samme kiosk eller kasse. Det var ikke store beløb de
spillede for. Der har været stor udskiftning af personalet i kiosken.
Tiltalte afgav forklaring om sine personlige forhold.
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