Matchfixning – kan det drabba VÅR förening?
Spelande på sportobjekt s.k. sportsbetting inom spelvärlden är en miljardindustri
JA! Det kan drabba er förening.
Till följd av spridningen av Covid-19 i världen har
mycket av idrotten i Sverige och övriga världen
upphört. Detta har fått till följd att spelbranschen i brist
på annat erbjuder spel på sport längre ner i
divisionerna när det gäller matcher och tävlingar än
vad de tidigare gjort.
Leverantörer av odds, såsom tex. företaget
Sportsradar sätter odds på matcherna och gör det
möjligt för spelbolagen att erbjuda spel. Dessa bolag
har ibland scouter på plats på matcherna/tävlingarna
och rapporterar statistik live.
Spelvärldens företag i Sverige men också i Asien
erbjuder spel på dessa träningsmatcher, vilket innebär
att miljontals kronor omsätts på enskilda matcher.
Detta i sin tur innebär möjligheter att tjäna pengar för
enskilda spelare, ledare, föreningar, men framförallt för
VAD SKA VI GÖRA OM DETTA HÄNDER OSS?
personer utanför idrotten, eller med kontakter till
utövare.
Vår uppmaning är att ingen ska inleda konversationer
med personer som tar kontakt med aktiva i föreningen.
Informationen ska tas vidare till distriktsamordnare:
jenny.bjorkqvist@rfsisu.se tel. 010-4765732 eller
per.ekström@rfsisu.se tel.010-4765709
Utbildning och anmälningsfunktion:
www.minmatch.se
STÖDFUNKTIONER VID MISSTANKE OM BROTT
-
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Brott som ska polisanmälas eller
rapporteras vidare.
1. Matchfixning.
Spelare, ledare eller domare påverkas till
och/eller tar eget initiativ till att påverka
resultatet, relaterat till vadhållningen. Det kan
gälla slutresultat såväl som ett enskilt moment i
en match.
2. Otillåten vadhållning.
Spelare, ledare, förtroendevalda,
tävlingsfunktionärer m.m. ingår vadhållning
gällande resultatet av matchen eller delmoment i
matchen.
3. Hot och otillåten påverkan.
I samband med match/tävling blir aktiva,
domare, ledare eller andra som kan påverka
resultat kontaktade av vadhållare som önskar
information om matchen eller uttrycker hot mot
dessa personer. Det handlar om personer från
hela världen.
4. Spel på minderåriga.
Spel med en majoritet av spelare under 18 år.
För spelbolag med licens att verka i Sverige är
det är ett brott mot spel lagen att erbjuda spel på
sådana matcher.

