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Anti-matchfixing – digital miljö
- Vad behöver vi veta för att minimera riskerna
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Matchfixing innebär att på ett otillåtet sätt
förändra eller påverka utgången av en
idrottstävling i syfte att dra nytta eller vinning
för sig själv eller andra och för att eliminera en
del av den oförutsägbarhet som är förknippad
med utvecklingen eller utfallet av
idrottstävlingar.
Matchfixing är ett av de största hoten mot
tävlingsidrotten. De senaste åren har ett flertal fall
med manipulerade idrottsresultat, med spel på
desamma, upptäckts. Företeelsen strider mot
svensk idrotts grundläggande värderingar som
integritet, rent spel och respekt för andra. Om
idrottstävlingar eller delar av idrottstävlingar är
uppgjorda blir idrotten i en förlängning inte längre
intressant. Varken att delta i eller titta på.
Matchfixing involverar dessutom ofta organiserad
brottslighet och med den följer risk för hot och
påtryckningar mot dig som är aktiv inom idrotten.

1 december kl 18.00
DIGITAL utbildning, länk och detaljer får du någon
dag före utbildningen. Så var noga med att ange rätt
e-post-adress i anmälan.
Utrustning: Dator gärna med kamera och
mikrofon samt webb-anslutning
Kolla anslutning i förväg så att allt fungerar
I spåren av Corona/Covid-19 där tävlingsmatcher
ställs in och flyttas fram har vi inom idrotten sett ett
ökat antal fall av misstänkt matchfixing i
träningsmatcher i lägre serier och
ungdomsarrangemang.
Hur vet vi vad vi ska göra om vi misstänker något?
Vem ska vi prata med?
Vilka är det som ägnar sig åt matchfixing?
Hur ser den svenska spelmarknaden ut?

Det är viktigt att du som är en del av den svenska
idrottsrörelsen, vare sig det är som idrottare,
ledare, domare eller annan funktionär, tar ansvar
för ditt förhållningssätt till spel och vadhållning på
din egen idrott och följer de regler som satts upp i
antimatchfixingreglementet. Då kan vi tillsammans
upprätthålla den grundläggande värderingen om
rent spel inom idrotten.
Målgrupp: Ledare till aktiva från 15 år och uppåt,
även gärna de aktiva
Föreläsare: Mats Lundholm och Catharina Conrad
Specialgäst: Stefan Fredriksson, Akademichef
Nyköpings BIS och ”Visselblåsare” från UR’s
Idrottens Himmel och helvete.

Hur kan vi jobba i vår förening för att minska
riskerna för matchfixing?
Det är saker vi pratar om den här kvällen.

► Anmäl dig här senast den 30 november
Catharina Conrad, catharina.conrad@rfsisu.se
Mats Lundholm, mats.lundholm@rfsisu.se

