
Erbjuder utbildning, 
information & samarbete 
kring Drog- och 
Våldsförebyggande arbete
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Sportfront mot droger, våld och rasism arbetar förebyggande och 
främjande som verkar samhällsstödjande. Anordnar föreläsningar och 
utbildningar för företag, skolor, föreningar m.fl. Är ni intresserad av 
samarbete så hör av er på: mail marie@sportfront.se alt 0735-420609

www.sportfront.se

Tillsammans för våra ungdomar

Stolta samarbetspartners:

Det bästa sättet att påverka framtiden 
är att skapa den. 

Det gör man bäst genom att 
stödja ungdomar i sin utveckling

TORSLANDA
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Narkotikalagstiftningen
All hantering av narkotika är förbjudet enligt lag; tillverk-
ning, innehav, bruk, försäljning och förmedling. För grovt 
narkotikabrott är maxstraffet 10 års fängelse.



Vi ÄR StiftElSEn SpoRtfRontS StyRElSE:
Marie Clasgård - Grundare av Stiftelsen SportFront samt samordnande projektledare. 
Tidigare Samordnare för drogförebyggande arbete på Hisingen inom Mobilisering mot Nar-
kotika/Alkoholkommitten. Marie har skrivit en del pedagogiskt material för Svenska Narko-
tikapolisen. Lång erfarenhet som pedagog och förebyggande arbete i skolan och idrotten.

Tommy Moberg - Socionom och doktorand vid Gbg universitet - institutionen för 
socialt arbete, expert i frågor kring ungdom, dopning och missbruk. Tommy har lång 
erfarenhet av samtalsbehandling för barn och ungdomar inom bl.a. narkomanvård. 
Därutöver handleder och utbildar Tommy på högskola, inom skola, socialtjänst, 
sjukvård m.m. Fick ”Ren Idrotts pris” 2007.

Lennart Johansson - Utbildningskonsulent inom narkotika och alkoholområdet, 
med 15 års arbete i Göteborgs narkotikarotels operativa enheter i missbruksmiljöer. 
Lennart är expert på ”tidig upptäckt” och signaler på missbruk av framförallt 
narkotika.
 
Kai Knudsen - Docent vid Göteborgs Universitet och har arbetat med intensivvård 
och akuta förgiftningar i mer än tjugo år. Han är specialist i anestesi och intensivvård vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg där han arbetar som överläkare. Kai Knudsen 
disputerade 1994 med en avhandling om överdosering med tricykliska antidepressiva läke-
medel och har under senare år främst kommit att ägna sig åt akuta drogförgiftningar. 

Dan Gaversjö - Koncernsäkerhetschef för Förvaltnings AB Framtiden. Har tidigare haft ett 
chefsuppdrag för arbetsgruppen Ung och Trygg, ett kommunalt samverkansprojekt ihop med 
Göteborgs kommun, Mölndals kommun, utbildningsförvaltningen, allmännyttan, polisen och 
åklagaren i Göteborg. Dan har också ett förflutet som polis.

Michael Lundgren - leg psykolog med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar 
och deras familjer på institutioner och ungdomsmottagningar. Michael verkar som hand-
ledare och utbildare för personal inom barn- och ungdomsinriktade verksamheter. Under-
visar och handleder bl.a. på universitet och högskola. Med-/författare till bl.a. böckerna 
”Sagans läkande kraft”, ”Den lilla drakflickan”, ”Sagan som livets nyckel” samt fil lic-
uppsatsen ”Sagor för kropp och själ”.

Karin Breding - Kriminalinspektör på Länskriminalens narkotikarotel i Västra Götaland. 
Arbetar bland annat med utredningar av grova narkotikabrott. Polis i drygt 10 år varav 7 år 
som narkotikapolis. Stort intresse av problematiken kring Internetdroger.

Jan Bergström- brandman med många års erfarenhet från Räddningstjänsten i Göteborg 
som ambulansman, brandman, styrkeledare och som olycksutredare. Arbetade också som 
Räddningstjänstens kontaktman för ”Anlagda bränder i skolor” samt ungdomar som blivit 
dömda till samhällstjänst.

”Sportfront mot droger, våld, rasism” arbetar med förebyggande/
främjande arbete som verkar samhällsstödjande och tar avstånd från 
droger, våld och rasism. Vi anordnar föreläsningar, utbildningar, kon-
sultation och handledning för, skolor, föreningar, kommuner, stadsdelar, 
sjukvård, polis, socialtjänst, fritidsverksamhet, föräldramöten, företag, 
m.fl. Exempel på utbildningar:

•	”Meningsfull fritid - en skyddsfaktor”. För idrottsföreningar. Vi erbjuder
 en idrottsanpassad Policy och handlingsplan om alkohol- droger och dopning. 
 Även hur man arbetar drog- och dopningsförebyggande i en idrottsförening.

•	Utbildning, information och samarbete om: Sexuella övergrepp är oförenligt med  
 idrottsrörelsens värderingar. Organisationsutveckling i sociala frågor. 
 Sociala rådet/kommitten. Policy och Handlingsplan. 

•	Utbildning, information och samarbete om alkohol och ungdomar.

•	Utbildning, information och samarbete om AAS (anabola androgena steroider) och  
 kosttillskott. Erbjuds tillsammans med anpassat utbildningsmaterial i form av  
 böcker och förslag på frågor som anpassas till skola, arbetsgrupp och föreningar.

•	Utbildning, information och samarbete om Cannabis.

•	Utbildning, information och samarbete om Energidrycker.

•	Utbildning, information och samarbete om Internetdroger.

•	Utbildning, information och samarbete om Vattenpipa och hälsorisker.

•	Utbildning, information och samarbete om GHB, GBL, Butandiol 1.4. Erbjuds 
 tillsammans med ett utbildningsmaterial som är anpassat till skolan, förening
 arbetsgrupper m m.

•	Utbildning, information och samarbete om ”En trygg och säker skolmiljö”.            
   Verksamhetsplan för drogförebyggande arbete i skolan.

•	Policy och handlingsplan. Vi hjälper till med att modernisera och utveckla befintlig
 policy och handlingsplan i skolan, utifrån nutida drogmönster.

•	Skåpskontrakt - skolans rättigheter och skyldigheter. Vad säger lagarna?
 Kontrakt avseende drogtester i skolan.

•	Tidig upptäckt - tecken och symtom. Förutsättningen för tidig upptäckt är kunskap.
 Vi erbjuder utbildning kring drogtecken och symtom när det gäller de vanligaste
 ungdomsdrogerna.

•	Hur kan jag som medarbetare agera vid misstanke om narkotikamissbruk?


