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	Syfte och Mål: Syftet är att utveckla en  metod för att medvetandegöra för föräldrarna riskerna med att köra bil dagen efter men också för att få fram statistik över hur många som faktiskt, medvetet eller omedvetet, har alkohol i blodet när de kör sina barn till träning eller tävling under helgerna. För polisen innebär projektet en möjlighet att få praktiska kunskaper om användning av alkobommar som sållningsinstrument och effektiviserade nykterhetskontroller.
	Projektnamn: 2012-043 Idrottsföräldrar, Dagen efterkörning
	Organisation: MHF, 802002-3399
	Genomförda aktiviteter: Januari - februari 2014; Utformning av informationsmaterial och utbildning av funktionärer och 
                               poliser. Fortsatt planering med samarbetspartners.

mars 2014: Genomförande av den första aktiviteten under en helg. Sammanställning av
                         statistik och utvärdering. Därefter information till media.
oktober 2014: 3 st föreläsningar för idrottsföreningar i Nora kommun om alkohol och droger
mars 2015: Genomförande av uppföljningsaktivitet

	Tänkta aktiviteter: 
PLANERAD TIDSPLAN
oktober-december 2012: Förberedande kontakter och samråd med Spånga IP, Stockholms stad,
                                        Rikspolisstyrelsen samt Polisen Västerort, MHF Test Lab och
                                        SalusAnsvar.

januari-mars 2013: Utformning av informationsmaterial och utbildning av funktionärer och 
                               poliser. Fortsatt planering med samarbetspartners.

april-augusti 2013: Genomförande av den första aktiviteten under en helg. Sammanställning av
                         statistik och utvärdering. Därefter information till media. 30 april och 15 augusti
                         lägesrapport till SAFF

september-oktober 2013: Genomförande av den andra aktiviteten under en helg.
                                          Sammanställning av statistik och utvärdering. Därefter information till
                                          media.
	Uppnått Resultat: 1. Att idrottsföreningarna/kommunerna har haft utbildningskvällar i ämnet alkohol, droger och dagen efterkörning.2. Polismyndigheten för inte statistik på antal som kör påverkade till idrottsanläggningar.3. vid båda tillfällena gjordes kontroller på alkohol, alla föräldrar klarade nykterhetskontrollen.4. Under året genomfördes 4 st föreläsningar om ämnet där idrottföräldrar var inbjudna!5. En förening (Västanfors IF) från Fagersta har som krav att den som kör till matcher måste blåsa i en godkänd alkomätare hos föreningen innan avfärd. Vid blåskontroll med Polisens sållningsinstrument gick det mycket smidigt och snabbt trotts att alla bilar stoppades och en kö upp till 15 bilar så var Polisen effektiv.
	Förväntat resultat: 1. Utveckling av en metod för att förebygga onykter bilkörning bland föräldrar till idrottsutövande barn.
2. Sammanställning och spridning av statistik över hur många föräldrar som medvetet eller omedvetet kör sina och grannarnas barn till träning eller tävling med alkohol i kroppen.
3. En minskad andel onyktra förare vid det andra aktivivitetstillfället i förhållande till det första.
4. Ökade kunskaper om alkohol och bilkörning i målgruppen, framförallt gällande dagen-efter-körning.
5. Ökade praktiska kunskaper hos polisen om effektiv användning av alkobommar som sållningsinstrument.
	Övrig information: 
	Inte genomfört: Samtliga delar förutom att använda alkobommen som lagstiftningen sa nej till, alkobommen visades upp i stället där deltagande föräldrar fick se hur den fungerade.
	Positivt: - Att Polisens effektiva arbetets med sållnings instrument- Att förening hade intern blåskontroll innan avfärd- Att föräldrar, ledare, ungdomar var intresserade av vår information- Att samtliga inblandade ansåg att MHF gör ett viktigt arbete i alkoholfrågan.
	Negativt: - Vädret! Cupen fick flyttas flera gånger pga väderleken.- Att genomförandet tog långtid pga av ovanstående.
	Budget Resultat: 
	Tidsperiod: 
	Utfall Ansokt bidrag: 123 320
	Utfall Bidrag fran andra: 10 000
	Utfall Egen ekonomisk insats: 50 000
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 183 320
	Aktiviteter: 15 300
	Material: 71 900
	Personal: 96 000
	Ovrigt: 
	Administration: 
	Utgifter totalt: 183 200
	Resultat: 
	Budget Ansokt bidrag: 154 200
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 50 000
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 204 200
	Budget aktiviteter: 18 900
	Budget material: 115 000
	Budget Personal: 120 300
	Budget Ovrigt: 
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 254 200
	E-mail_2: goran.sydhage@mhf.se
	Ort och datum: Stockholm 2015-06-01
	Namnförtydligande: Mats Sjöö
	Organisation1: MHF
	Adress: Hammarby Fabriksväg 25, plan 8
	Postadress och land: 120 30 Stockholm
	Telefon och fax inklusive landskod: +46855576555
	E-mail: mats.sjoo@mhf.se
	Namnförtydligande_2: Göran Sydhage
	Organisation_2: MHF
	Adress_2: Hammarby Fabriksväg 25, plan 8
	Postadress och land_2: 120 30 Stockholm
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +46855576555


