LÄRGRUPPSPLAN

Matchfixning

Den här lärgruppsplanen vänder sig till dig som är
ledare, tränare och aktiv i föreningen.
Om lärgruppsplanen
Matchfixning betyder att någon med otillåtna medel påverkar resultatet i en idrottstävling.
Fenomenet finns över hela världen och blir allt vanligare även i Sverige. Uppgjorda idrottstävlingar
är ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens framtid. Ofta är det en aktiv som hamnar i klorna på
kriminella. Vi behöver aktualisera frågan inom idrotten och samtala om hur vi kan agera.
Lärgruppsplanen är tänkt för er i föreningen att ha som stöd i dessa samtal. Filmerna kan vara
lämpligt att ha som utgångspunkt och aktualisera olika perspektiv och dilemman.

Er lärgrupp
Arbeta gärna med materialet i anslutning till något tillfälle då era spelare träffas eller vid någon
tränarträff eller föreningens styrelsemöte. Frågan är viktig att känna till och agera mot på alla
positioner i föreningen. Upplägget är tänkt att passa under en kväll men kanske vill ni fördjupa er
mera genom att t ex bjuda in någon från polisen eller sakkunnig inom området på ditt RF-SISU
distrikt för att lära mera om arbetet. Ni avgör själva vad som passar er bäst.
På www.minmatch.se finns information och material samlat. Här kan du både hitta mer
information om vad du ska göra om du upptäcker något i din omgivning men också ta del av
filmerna.

Spelet
Titta på klippet Spelet och använd frågorna för att komma igång med de viktiga samtalen hur ni
gör för att motverka matchfixning i er idrott – er förening.
• Hur bettar du? Beskriv för varandra om hur du tänker utifrån det filmen väcker hos dig?
• Är det okej att ta reda på fakta om det andra laget? Var går gränsen och vad vi berättar om oss
och frågar andra om?
• Hur kan vi inom laget skapa ett sunt förhållningssätt till betting?
Ta reda på vad reglerna säger om bettande på egen match.

Skulden
Titta på klippet Skulden och använd frågorna för att komma igång med de viktiga samtalen hur ni
gör för att motverka matchfixning i er idrott – er förening
• Skulle du fixa matchen för att hjälpa din bror?
• Finns det någon gräns där ni kan se att man kliver över ”gränsen” och fixar matchen?
• På vilket sätt ska man kunna förhindra att hamna i ett sådant här moraliskt dilemma?
• Har du som domare en större skyldighet att ”göra rätt” än en spelare?
• Vad kan vi i vårt lag – vår förening – vår idrott göra i framtiden för att stötta och förhindra så att
vi undviker likande svårigheter?

Talangen
Titta på klippet och använd frågorna för att komma igång med de viktiga samtalen hur ni gör för att
motverka matchfixning i er idrott – er förening
• Skulle det här kunna hända hos oss?
• Vad skulle få dig att inte göra ditt bästa i nästa match?
• Är det viktigare att vara lojal mot laget/föreningen/idrotten än mot några kompisar i laget?
• Hur ska ni i ert lag undvika att hamna i den yngre eller den äldres sits?
• Finns det något tillfälle då det kan vara okej att inte ha bästa laget eller göra sitt bästa?
• Är alla matcher lika viktiga?
• Vad kan man föra för att slippa hamna i en liknande situation när karriären närmar sig sitt slut.
Vilket stöd kan vår förening bidra med?

Fixaren
Titta på klippet Fixaren namn och använd frågorna för att komma igång med de viktiga samtalen
hur ni gör för att motverka matchfixning i er idrott – er förening
• Vad skulle du göra om du var tjejen i filmen?
• Är det någon skillnad att fixa ett delmoment i en match eller en hel match. Var går gränsen?
• Hur kan vi stötta och hjälpa varandra för att inte hamna i liknande situationer?
• Vilket råd skulle du ge tjejen i filmen?
Ta reda på vad reglerna säger om man börjar att fixa en match

Avslutning
• Hur skulle en kontakt från någon matchfixare kunna se ut i vår idrott?
• På vilket sätt kan vi stötta och hjälpa varandra att säga nej på en gång
• Fundera på några gemensamma spelregler som ska vara gällande för er.

RF-SISU är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas distriktsorganisationer. Vi har två uppdrag, idrott
och folkbildning. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar,
idéer och vilja att utvecklas.

