INBJUDAN
Matchfixning och spelberoende
inom idrotten
Torsdagen den 7 mars bjuder Skåneidrotten genom Malmö idrottsakademi* in till en
föreläsningskväll om matchfixning och spelberoende inom idrotten. Vi får besök av
Riksidrottsförbundets samordnare mot matchfixning Johan Claesson samt Anders Håkansson som är
professor i spelberoende vid Lunds universitet och överläkare på spelberoendemottagningen i Region
Skåne. Kvällen vänder sig till föreningar, ledare och aktiva! Spelberoendes förening i Malmö kommer
också finnas på plats och dela med sig av deras erfarenheter och deras verksamhet.
Matchfixing-Ett hot mot tävlingsidrottens framtid
De senaste åren har ett flertal fall av manipulerade matcher och tävlingar upptäckts
i Sverige. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar och är
ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens framtid. Föreläsningen riktar sig till dig som
vill lära dig mer om vad matchfixing är och varför det har drabbat oss just nu. Hur
det går det till när en match manipuleras? Vilka är det som ligger bakom? Och hur
kan du och din förening hjälpa till att motverka det? Johan Claesson är Samordnare
mot matchfixing på Riksidrottsförbundet
Anders Håkansson är professor i spelberoende vid Lunds universitet och överläkare
på spelberoendemottagningen i Region Skåne. I sitt föredrag pratar Anders om vad
vi vet om problematiskt spel om pengar hos unga i samhället och i idrottens värld,
bl a baserat på studier som Anders och hans forskargrupp har gjort om relationen
mellan spel och idrott. Hur vanligt tror vi att problemspelande är hos unga tjejer och
killar? Löper vissa grupper särskilt hög risk att drabbas? Finns det tecken att vara
särskilt uppmärksam på?
Tid: Torsdag den 7 mars kl 18-20.30
Fika serveras från kl 17.30
Plats: Malmö universitet Orkanen (Huvudingång, Nordenskiöldsgatan 10, 211 19 Malmö)
Anmälan: Kostnadsfri anmälan (dock obligatorisk). Anmälan senast fredagen den 1/3 via
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1225280
Målgrupp: Föreningar, ledare och aktiva
*Malmö idrottsakademi är ett kompetenscenter för hållbar elitidrott
där Malmö stad, Skåneidrotten och Malmö universitet ingår.
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