
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 
THE SWEDISH FOOTBALL ASSOCIATION 

2019-06-10 Till samtliga föreningar i div 1-5, 

herrar 

Information om ändring i Matchfixingreglementet (MFR) 

För att skärpa arbetet mot matchfixing har Riksidrottsmötet som är idrottsrörelsens 

högsta beslutande organ, beslutat att ändra i MFR genom att det tidigare förbudet 

mot att spela på egen match utökats till att även gälla förbud mot att spela på egen 

serie eller tävling. Således får t.ex. en spelare i division 2 som deltagit i en match 

under en säsong för lag A, inte ingå vadhållning på en match mellan de båda division 

2-lagen B och C i samma division 2 serie under samma säsong. 

Förbjuden vadhållning, 1.2 § MFR 

Det är förbjudet för bl.a. spelare och ledare, som kan påverka matchresultatet eller 

delmoment i en match (t.ex. varningar, hörnor etc.) att ingå vadhållning gällande 

matchen. Förbudet omfattar även spel genom ombud. Det är inte heller tillåtet att 

ingå vadhållning baserat på att det egna laget ska vinna matchen. Sådan 

vadhållning får inte heller ske på en annan deltävling eller match inom samma 

serie av deltävlingar eller matcher. 

Den nya regeln om förbud mot att spel på egen serie gäller från och med nu och vi 

uppmanar er att utöver den ovan nämnda ändringen i MFR även informera 

spelartruppen i ert representationslag om övriga gällande regler i reglementet: 

Förbjuden manipulation, 1.3 § MFR 

Det är förbudet 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 

Samtliga spelare, ledare, funktionär eller förtroende-valda inom 

svensk fotboll som blir kontaktade för att medverka till förbjuden 

manipulation, eller på annat sätt får kännedom om förbjudna 

förfaranden enligt MFR, måste omgående anmäla detta till SvFF. En 

sådan anmälningsskyldighet kan även fullgöras genom användande 
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av RF:s tipsfunktion på www.minmatch.se (även på engelska), där 

information kan lämnas anonymt. 

Påföljder, 4 § MFR 

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. En avstängning har global verkan. Som 

förmildrande kan beaktas att en person medverkat i utredningen genom att lämna 

betydelsefull information. 

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 SvFF:s tävlingsregler. 

Mer information och utbildningsmaterial om matchfixing hittar ni 

på www.minmatch.se (informationen finns även på engelska). 

Om ni har några frågor kring ovanstående är ni välkomna att kontakta undertecknad, 

johan.claesson(5)svenskfotboll.se eller 08-735 95 53. 

Med vänlig hälsning, 

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 

Integrity Officer 


