Svenska ishockeyförbundets informations- och
utbildningsplan mot matchfixing

Bakgrund och syfte
Svenska ishockeyförbundet (SIF) har bl.a. som uppgift att garantera ishockeyns integritet
och trovärdighet och att säkra att ishockeymatcher genomförs på rent sportsliga grunder
enligt ishockeyns regelverk.
Matchfixing, dvs. vadhållningsrelaterad otillbörlig manipulation av matcher, är ett av de
största hoten mot hela idrottens och ishockeyns integritet och trovärdighet. Det är en
företeelse som utgör ett allvarligt angrepp mot idrottens och specifikt ishockeyns grundidé
om fair play och sportsmannaskap och att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder
utan ovidkommande hänsyn.
Svensk ishockey på alla nivåer och i alla funktioner måste stå enade att kraftfullt förebygga,
agera mot och beivra alla former av manipulation av och försök till manipulation av
ishockeymatcher. I detta arbete ska SIF ha ett nära samarbete med Riksidrottsförbundet
(RF), AB Svenska Spel och IIHF samt ha en öppen dialog med berörda
myndigheter, däribland polis och åklagare.
I maj 2015 antog RF-stämman Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt
manipulation av idrottslig verksamhet (nedan benämnt Matchfixingreglementet eller
MFR), vilket trädde i kraft den 1 juni 2015. Förutom bestämmelser om otillåten
vadhållning på egen tävling samt förbud mot manipulation, föreskrivs i MFR att
specialidrottsförbund (SF) ska upprätta en plan för information och utbildning.
Mot ovan redovisade bakgrund har SIF arbetat fram denna plan, som övergripande visar på,
när och hur SIF ska informera och utbilda för att motverka matchfixing.
Planen är inte avsedd att vara heltäckande, utan ska ses om en grundläggande nivå över
vilka informations- och utbildningsinsatser som bör genomföras. Det långsiktiga målet är att
alla spelare, tränare, ledare, funktionärer och föreningar ska känna till företeelsen
matchfixing och det regelverk som kringgärdar detta, samt vilka bestraffningar och
konsekvenser som är förknippade med matchfixning.

Information och utbildning - när och var?
Som angetts ovan är tanken att denna plan ska utgöra basen och vara grundläggande
- men inte utgöra någon begränsning - i fråga om vilka informations- och utbildnings·
insatser som ska genomföras. Frågan bör regelbundet finnas med på agendan i alla
sammanhang där företrädare för svensk ishockey är samlade.
Målet är att alla inom svensk ishockey ska känna till företeelsen matchfixing och det
regelverk som kringgärdar detta.
Nedan har en uppdelning gjorts utifrån olika målgrupper. I flera sammanhang kan man
dock naturligtvis genomföra samordnade insatser, som är inriktade mot flera mottaggrupper
samtidigt.
Generell information på hemsida och sociala medier, m.m.
SIF ska ha information om matchfixing på sin webbplats www.swehockey.se som ska vara
enkel att hitta. På hemsidan ska tydligt framgå hur SIF ställer sig till matchfixing, vilket
regelverk som gäller samt var man ska vända sig om man har information att lämna.
Informationen ska vara samordnad med och hänvisa till RF:s särskilda matchfixinghemsida,
www.minmatch.se. Det är även viktigt att distriktsförbundens (SDF) hemsidor innehåller en
hänvisning till SIF:s hemsida.
I SIF:s sociala medier (Ledare, Facebook, Twitter etc.) ska vid regelbundna lämpliga
tillfällen matchfixingfrågan lyftas och belysas. Även tidningen Hockey bör innehålla
information om matchfixingfrågan vid lämpliga tillfällen.
SIF ska ha en beredskap för att med relativt kort varsel svara media i matchfixingfrågor
med anknytning till svensk ishockey och på detta sätt vara en garant för att korrekt
information sprids till ishockeyintresserade allmänheten.
Unga spelare
Utöver det arbete som mer generellt ska vara inriktat på att lära alla barn och ungdomar ett
etiskt och moraliskt förhållningssätt bör det sällan finnas anledning att särskilt fokusera på
matchfixing i fråga om spelare upp till 15 års ålder.
Vid U16 regionlägren för pojkar och vid Russin 1 för flickor ska det vara ett moment med
matchfixingutbildning för deltagarna.
På ishockeygymnasier med nationell idrottsutbildning (NIU) och lokala ishockeygymnasier
ska matchfixing finnas med som ett obligatoriskt inslag.
Utbildningsportal
Utveckla Svenska Ishockeyförbundets utbildningsportal för att möjliggöra utbildning av
ledare, spelare, domare och funktionärer.
Landslag
Vid utskick till landslagssamlingar ska information om matchfixning finnas och hänvisning till
RF:s särskilda matchfixinghemsida, www.minmatch.se.
Tränare
Inom ramen för svensk ishockeys tränarutbildning ska det förekomma obligatoriska moment
om matchfixing, dels i JS2 (arrangeras på SDF-nivå), dels i ETU (arrangeras av SIF).
Domare och delegater
Information om matchfixing ska med regelbundenhet förekomma vid SIF:s fortbildning av
domare.

Vid fortbildning av centrala och regionala domargranskare ska matchfixing ingå som ett
obligatoriskt moment.
Personal
Information om matchfixing ska med regelbundenhet förekomma på möten och
sammankomster för SIF:s personal.
Distrikt och regioner
Informations- och utbildningsplanen och övrig information från SIF förmedlas ut till distrikt
och regioner. Exempelvis vid ordförandekonferenser, förbundsmöten, utskick och andra
sammankomster.

Information och utbildning - hur?
Den information som lämnas och utbildning som genomförs har till uppgift att vara tydlig och
konkret och har inget behov av att vara omfattande.
Det är viktigaste är att budskapen är tydliga:
• Vad är förbjudet?
• Vad blir konsekvenserna om man bryter mot reglerna?
• Säg NEJ till matchfixing
• Rapportera om du ser eller hör något
Det är viktigt att budskapen upprepas. Matchfixing bör därför vara en återkommande
punkt i alla de forum där företrädare för svensk ishockey samlas.
RF:s särskilda hemsida för matchfixing www.minmatch.se innehåller förutom MFR och
allmän information, korta utbildningsfilmer med tillhörande diskussionsfrågor. Där
finns också en lärgruppsplan från SISU Idrottsutbildarna. Detta utbildningsmaterial kan
med fördel användas i alla slags utbildningar enligt ovan.
Vid informations- och utbildningsinsatser bör man även involvera berörda
intresseorganisationer, såsom SHL, SDHL, HA, HE och SICO.
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Sammanfattning av matchfixingreglementet
MFR innehåller bestämmelser om förbjudna förfaranden men också om den process
och påföljder som följer vid överträdelser. Nedan följer en förenklad, och
ishockeyanpassad, sammanfattning av de mest centrala bestämmelserna i MFR.
Förbjuden vadhållning (1 .2 § MFR)
Det är förbjudet för bl.a. spelare, ledare och domare, som kan påverka matchresultat
eller delmoment i en match (t.ex. utvisningar, offside etc.) att ingå vadhållning gällande
matchen. Förbudet omfattar även spel genom ombud.
Förbjuden manipulation 11.3 § MFR)
Det är förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till manipulation av matchresultat
eller delmoment under en match, som är föremål för vadhållning, oavsett om
personen själv ingått vadhållning på matchen.
Anmälningsplikt (1 .3 och 1.6 §§ MFR)
Den spelare, ledare, funktionär eller förtroendevald som blir kontaktad för att
medverka till förbjuden manipulation, eller på annat sätt får kännedom om förbjudna
förfaranden enligt MFR, måste omgående anmäla detta till berört SF. Det innebär att
samtliga berörda inom svensk ishockey inte bara har en skyldighet att säga nej till
matchfixing, de måste också anmäla allt de ser och hör till SIF. En sådan
anmälningsskyldighet kan emellertid fullgöras Lex. genom att en spelare pratar med sin
ledare som i sin tur kontaktar SIF eller genom användande av RF:s tipsfunktion på
www.minmatch.se (se mer nedan).
Handläggning (3 § MFR)
Alla kan anmäla brott mot MFR. Sådana anmälningar prövas av SF som första instans,
dvs. SIF:s tävlingsnämnd inom ishockeyn. Tävlingsnämndens beslut får överklagas till
Riksidrottsnämnden. Tävlingsnämnden får stänga av den anmälde under utredningen.
Påföljder (4 § MFR)
Förening som bryter mot MFR kan ådömas böter med lägst 10 000 kr och högst
500 000 kr. Därutöver får förening även ådömas sådan tävlingsbestraffning
(diskvalifikation, degradering, poängavdrag etc.) som följer av SF:s tävlingsregler.
Enskild person som bryter mot MFR ska stängas av från all organiserad
idrottsverksamhet i upp till tio år. Om överträdelsen gäller förbjuden manipulation är
minimistraffet ett års avstängning. Som förmildrande kan beaktas dels den anmäldes
ungdom, dels att denne medverkat i utredningen genom att lämna betydelsefull
information.
Tipsfunktion (8 §)
MFR föreskriver att den som vill ska kunna lämna information om förbjudna
förfaranden via telefon, webbformulär eller e-post samt att sådan information ska
kunna lämnas anonymt. För detta syfte har RF inrättat en tipsfunktion, inkl. en
dygnetruntbemannad telefontjänst, som finns tillgänglig via www.minmatch.se.

