
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsåret 

2021-2022 

 

              

         Ungdom Mot Droger ”UMD”   

 

                       UMD står för en nykter livsstil. 

Jag tar ställning till att inte röka  

                       (även e-cigaretter), snusa, använda  

                       alkohol eller andra berusnings- 

                       framkallande medel. 

 
 

 

 



 

 

Information 

Efter information av Ungdom 

Mot Droger i din klass 

kommer du att kunna bli 

medlem i UMD. 

För att bli medlem måste du 

samt förälder (vårdnadshavare) 

eller god man skriva under 

kontraktet och du lämna in den 

till ungdomskonsulent/ 

fritidsledare.  

 

Medlemslöfte:  

UMD står för en nykter livsstil 

och jag tar ställning till att inte 

röka(även e-cigaretter), snusa, 

använda alkohol eller andra 

berusningsframkallande medel.  

 

• UMD erbjuder barn och 

ungdomar drogfria aktiviteter  

• Medlemskapet gäller från åk 

6 till den dagen en fyller 18 år   

• Aktiviteterna som erbjuds 

avser den årskurs du går i 

oavsett ålder. 

• Vi behöver två fotografier av 

dig som bör vara ca 2,5 cm x 

3,5cm, (ett till medlemskortet 

och ett till registret). Det går 

bra att ni tar egna fotografier 

(ex från mobil och skriver ut i 

rätt storlek). OBS! fotografiet 

får inte vara äldre än två år 

gammalt. 

• Medlemskapet kostar 50 kr 

• Du får ett inplastat 

    medlemskort att visa upp  

    hos företagen samt vid 

    aktiviteter/arrangemang. 

    Förmånerna varierar något 

    i olika årskurser. 

• Går du i åk.6 får du en UMD 

t-shirt. 

Är du äldre så får du en 

medlemspryl med UMD-

logga. 

• Vi för medlemsförteckning, 

    denna finns hos ungdoms-  

    konsulent/fritidsledarna 

    och är inlåst i ett dokument- 

    skåp  

• OBS! Medlemskortet är  

personligt och får inte   

    användas av andra. 

 

Vad får jag som medlem?  

Som medlem är du alltid 

välkommen på aktiviteterna i 

UMD samt alla förmåner som 

erbjuds.  

Datum för aktiviteter finns på 

medlemskortet. Vid vissa 

aktivitetstillfällen kommer det 

att ske via sms (till dig som har 

lämnat mobilnummer), 

affischering på skolorna, 

eventuellt annons i Kometen. 



 
 

 
 

 

 
 

 

Ett ungdomsprojekt med myndigheter och 

näringsliv i samverkan 

Så här går det till:  

• Information till alla ungdomar i årskurs 6-9.          Vecka 38-40 

      Utdelning av informationsblad/kontrakt och ansökan  

      om medlemskap. 

      Medlemmen lovar att inte röka (även e-cigaretter),  

      snusa, använda alkohol eller andra berusnings- 

      framkallande medel. 
 

• På grund av det rådande läget med covid-19 så kommer   

vi inte att samla barn/ungdomar och förälder/vårdnadshavare 

för gemensam kontraktsskrivning. Istället får förälder/vårdnadshavare  

tillsammans med barnet gå igenom kontraktet hemma och båda skriva på.  
 

• Tillsammans med det påskrivna kontraktet ska två fotografier, som bör vara 

2,5cm x 3,5cm och medlemsavgift 50 kr i kontanter (jämna pengar) lämnas.  

Vi erbjuder även Swish som betalningsalternativ i samband med inlämning av 

kontraktet. OBS! Förutsatt att du kan swisha till ett företagskonto.  
 

• Inlämning av kontrakt:                        Vecka 41 

Årskurs 6 i tätorten samt friskolans samtliga årskurser: Efter kontrakten är 

påskrivna av barn/ungdom samt förälder/vårdnadshavare så lämnas det tillsammans 

med fotografier samt kontanter (alt. betalar med swish) till Folkets Hus/Blå Forell  

måndag 11/10, tisdag 12/10 och onsdag 13/10 kl.15.30-18.00.  
 

Årskurs 7-9 på Sjöparksskolan: Efter kontrakten är påskrivna av barn/ungdom 

samt förälder/vårdnadshavare så lämnas det till ungdomskonsulent i uppis 

tillsammans med fotografier samt kontanter (alt. betalar med swish). Torsdag 

14/10 och fredag 15/10, kl.09.00-15.00.  
 

Landsbygden: Efter kontrakten är påskrivna av barn/ungdom samt 

förälder/vårdnadshavare så lämnas det in till respektive mentor/klassföreståndare 

tillsammans med fotografier samt kontanter. 
 

Gymnasiet: Efter kontrakten är påskrivna av ungdom samt 

förälder/vårdnadshavare så lämnas det tillsammans med fotografier samt kontanter 

(alt. betalar med swish) till fritidsgården Polar under v.41 (tis-lör kl.15-20).  
 

• Utdelning av medlemskort.    Vecka 43  

• UMD erbjuder förmåner, aktiviteter och speciella arrangemang under 

medlemskapet från och med v.44.     



 

 

 

 

 

 

OBS! Glöm inte två små fotografier samt 50 kr i kontanter (jämna pengar)! 

(alternativt swisha på plats) 
 

Medlemskapet i UMD gäller från 1 november 2021 till 31 augusti 2022.  

  

Namn:____________________________________________________________________ 

 

Personnummer (sex siffror):___________________________________________________ 

 

Skola:________________________________Klass:________________________________ 

 

Mobilnr:______________________________ 

 

Information om aktiviteter via SMS: Ja                Nej 

 

Årskurs 6 uppger storlek på t-shirt (Obs! vuxenstorlekar): small    medium             
 

 

 

      large  
Får du inte sms om aktiviteter så hör av er till:  

Fredric på 0970-818 108 Fredric.Olofsson@gallivare.se eller  

Tommy på 0970-818 513 Tommy.SilverhavJonsson@gallivare.se 

                  

 

Jag lovar att inte röka (även e-cigaretter), snusa, använda alkohol eller andra 

berusningsframkallande medel under medlemskapet. (Vid konfirmation skall kyrkans 

regler följas). 

• Jag vill ta del av förmånerna som Ungdom Mot Droger ger. Jag har även rätt att när som 

helst säga upp detta medlemskap och lämna tillbaka kortet (då raderas samtliga 

personuppgifter i enlighet med GDPR). 

 

       

     ________________________________________________________________________ 

     Medlems namnteckning                   Ort & Datum 

 
 

• Jag har tagit del av reglerna för Ungdom Mot Droger och lovar att göra mitt bästa för att 

mitt barn ska följa kontraktet, samt att vara uppmärksam på om mitt barn har druckit 

alkohol, använt tobak (även e-cigaretter) eller andra berusningsframkallande medel.  

• Vid underskrift av detta dokument godkänner du automatiskt lagen om GDPR. 

(samtliga personuppgifter, som foto, namn och telefonnummer kommer att raderas augusti 2022).  

 

 

 

 

 

     ________________________________________________________________________  

     Vårdnadshavares/god mans namnteckning                   Mobilnummer 

   Klipp ut denna 

sida och lämna in! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemslöfte: UMD står för en nykter livsstil och jag tar ställning till att inte 

röka (även e-cigaretter), snusa, använda alkohol eller andra 

berusningsframkallande medel.  

 

 

Inlämning av kontrakt: 

 

Årskurs 6 i tätorten samt friskolans samtliga årskurser: Efter 

kontrakten är påskrivna av barn/ungdom samt förälder/vårdnadshavare 

så lämnas det tillsammans med fotografier och kontanter (alt. betalar 

med swish) till ungdomskonsulent på Folkets Hus/Blå Forell måndag 

11/10, tisdag 12/10 eller onsdag 13/10 kl.15.30-18.00.  

 

Årskurs 7-9 på Sjöparksskolan: Efter kontrakten är påskrivna av 

barn/ungdom samt förälder/vårdnadshavare så lämnas det till 

ungdomskonsulent i uppis tillsammans med fotografier samt kontanter 

(alt. betalar med swish). Torsdag 14/10 och fredag 15/10, kl.09.00-

15.00.  

 

• Landsbygden: Efter kontrakten är påskrivna av barn/ungdom samt 

förälder/vårdnadshavare så lämnas det in till respektive 

mentor/klassföreståndare tillsammans med fotografier samt 

kontanter.  

 

• Gymnasiet: Efter kontrakten är påskrivna av ungdom samt 

förälder/vårdnadshavare så lämnas det tillsammans med fotografier 

och kontanter (alt. betalar med swish) till fritidsgården Polar 

under v.41 (tis-lör kl.15-20). 

 

 
 

 

 



 
 

 

Som medlem i Ungdom Mot Droger får man gratis aktiviteter under läsåret.   

 

Vecka Datum Aktivitet 

  

v.46 lör 20/11 Bio Folkets Hus Blå forell Gällivare start 18.30   

 

v.8 fre 25/2 Bio Folkets Hus Blå forell Gällivare start 18.00 

Fler aktiviteter och/eller arrangemang (hockeyresor etc) kan tillkomma beroende på hur läget 

med covid-19 utvecklar sig. Information meddelas via sms och affischering i skolorna. 

 

Gratis bad vid 15 olika tillfällen 

Välj själv vilka dagar som passar dig. 

  

Gratis Bowling i sporthallen vid 4 tillfällen (max 3 serier per gång)  

Gäller vardagar (mån-fre). 

Laponia Fysiocenter i sporthallen, Malmberget (för åk.9 och äldre)  

En gratis tagg för att träna 5 ggr på gymmet Laponia fysiocenter eller i Folkets Hus, 

Gällivare. Tagg hämtas tisdagar 16.30-18.00 eller torsdagar 11.00-12.00 på Laponia 

fysiocenter, Malmberget. Taggen återlämnas efter den 5:e gången till Laponia fysiocenter. 

 

Vetehatten  

Gratis chokladboll och läsk vid ett tillfälle. 

 

Sibylla i Gällivare  

Gratis Big Meal eller SoyBean Meal vid ett tillfälle. 

 

Ica Kvantum i Gällivare  

Gratis ½ kg lösviktsgodis vid 2 tillfällen (en gång under hösten och en gång under våren).  

 

Grand Hotel Lapland på torsdagar för åk.8 och äldre 

Gratis Bowling (1 timme) och en middag som består av burgare, pommes, dipp och läsk i 

Steakhouse Restaurangen. Gäller på torsdagar: Bowling mellan 16.30-20.00.  

Köket har öppet 17.30-21.00.   

 

 



Vad händer om någon bryter 

medlemskapet?  

 

• De UMD-medlemmar som vägrar 

blåsa i alkometer vid begäran av 

fritidsledare/ungdomskonsulenter 

kommer automatiskt att förlora 

sitt medlemskap. 

 

• Om någon bryter medlemslöftet 

    blir den personen av med    

    UMD medlemskapet för   

    hela läsåret och kortet ska lämnas 

    tillbaka.  

 

• Förälder! Kontakta 

Ungdomskonsulent om ditt barn 

har druckit alkohol, rökt (även e-

cigaretter), snusat eller använt 

andra berusningsframkallande 

medel och har tecknat 

medlemskap. 

 

• Medlemskortet kan tas av 

ungdomskonsulenter/fritidsledare.  

Ungdomskonsulenten kontaktar 

alltid förälder/vårdnadshavare vid 

misstanke eller kontraktsbrott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte och målsättning: 

 

• Vuxna ska ha nolltolerans mot 

att barn och ungdomar röker 

(även e-cigaretter), snusar, 

använder alkohol eller andra 

berusnings-framkallande 

medel.  

• Att ingen under 18 år ska röka 

(även e-cigaretter), snusa 

använda alkohol eller andra 

berusningsframkallande medel. 

 

Allt handlar egentligen om att vi 

tillsammans skapar ett 

Positivt grupptryck, att säga 

     Nej till tobak, e-cigaretter, 

     alkohol och andra 

     berusningsframkallande  

     medel. 

 

Borttappat eller trasigt kort: 

 

• Tappar en bort kortet och vill ha  

ett nytt så ska en förlustanmälan 

till polisen göras och ungdoms-

konsulent kontaktas. Går kortet 

sönder kontaktas ungdoms-

konsulent (släng inte kortet). 

 

 

 

 

Medlemskortet är en 

värdehandling. 

Var rädd om det. 
 



 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdom Mot Droger - en verksamhet i Gällivare kommun 

som arbetar drogförebyggande. 

 

 

Har du frågor, tips eller idéer kontakta: 

 

Fredric Olofsson   Tommy Silverhav-Jönsson 

Ungdomskonsulent   Ungdomschef/Ungdomskonsulent 

Gällivare kommun   Gällivare kommun   

Tel. 0970 - 818 108  Tel. 0970 - 818 513 

Fredric.Olofsson@gallivare.se Tommy.SilverhavJonsson@gallivare.se

 


