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Vid årsskiftet hade Svenska Pokerförbundet cirka 3000 medlemmar, vilket är en minskning med 
cirka 1500 personer. Denna minskning har skett då vi har rensat ut medlemmar som vi inte haft 
fullständiga samt egna kontaktuppgifter till. Kontakterna har tidigare i många fall skett via 
klubbarna. Det bör fortsättningsvis vara en prioritet för Svenska Pokerförbundet att växa och bli en 
starkare organisation. 

Förbundets hemsida har efter tekniska problem stora delar under året äntligen kommit upp i en ny 
version under 2009. Problemen har tillkommit då vi beställt en ny hemsida som inte levererats som 
lovat, samt att vi sade upp vår gamla hemsida innan den nya hade gått live. Det är numera enkelt att 
kostnadsfritt bli medlem direkt via hemsidan, samt att uppdatera hemsidan eller skicka nyhetsbrev 
direkt till samtliga medlemmar. 

Förbundets informationskanaler är i huvudsak vår egen hemsida, nyhetsbrev, Pokerforum.nu, samt 
prosharks.com. Vi har även helsidor i varje nummer i Poker Magazine samt First Poker. 

Förbundets andra Live Poker-SM planerades som bäst under början av året. Peder Månsson skötte 
bland annat sponsorrekryteringen, organisation samt kontakt med Poker Event. Poker-SM 2008 
hade fler sponsorer samt partners (27 partners) än någon annan pokerturnering någonsin haft. Bland 
annat slöts ett avtal centralt med pokernätverket Ongame vilket gav samtliga deras skins möjlighet 
att köra satelliter. En extern sponsor rekryterades för första gången även i braodds.com. 
Pokerförbundet beslutade att Mörkpoker återigen skulle spelas under Poker-SM veckan i Tallinn. 
Detta då traditionen med Poker-SM historiskt alltid har spelats i form av Mörkpoker. Mörkpoker-
SM är Europas äldsta pokerturnering, och det är den turnering som traditionen ligger på.

Detta arbete gav oss dessutom en betydligt närmare kontakt med de aktörer som verkar i Sverige. 
Ola Brandborn, Mikael Norinder samt Birgitta Johansson korades till Svenska Mästare i Texas 
Holdem nl (277 deltagare), Omaha pl (64 deltagare) samt Mörkpoker (27 deltagare). I princip 
samtliga deltagare, partners samt media var mycket nöjda med arrangemanget. Svenska 
Pokerförbundet är mycket hedrade av att arrangera Poker-SM. Framför allt SM i mörkpoker tål att 
nämnas, då det i princip enbart var väldigt etablerade pokerspelare som deltog.

Svenska Pokerförbundet jobbade under januari – april stenhårt på att få in livepoker i 
spelutredningen. Ett flertal möten genomfördes med diverse riksdagsledamöter, och detta lyckades 
efter att i första hand Camilla Lindberg samt Thomas Tobe tryckt på hos finansdepartementet. Detta 
sågs som en stor framgång och ett mycket stort steg mot att legalisera livepoker utanför våra 
casinon. Livepoker kom i och med detta in på den politiska scenen. 

Under årsmötet valdes Peder Månsson att fortsätta som arvoderad ordförande. Birgitta Ländin 
valdes in i styrelsen som Vice Ordförande och Pierre Lindh samt Mikael Norinder valdes in som 
ledamöter. Anders Andersson slutade på egen begäran. Årsmötet beslutade även att slopa 
medlemsavgifter. Detta fick stora konsekvenser, då man i och med detta inte hade något behov av 
att centralt ansluta klubbar längre, utan gick över till individuellt medlemskap. 

18 april 2008 lämnades en stämningsansökan in mot Svenska Spel, efter att vi på årsmötet fått 
klartecken att på att lämna in denna stämningsansökan, om vi ansågs klara det ekonomiskt. Detta 
var en direkt uppföljning på att Svenska Spel valde att ignorera den processvarning som lämnades 
in den 17 oktober 2007. De siffror som diskuterades med advokatbyrån skulle vi utan problem klara 



av. Vi bedömdes ha mycket goda chanser att vinna denna tvist av Karlerö & Liljeblad Advokatbyrå 
samt Ulf Bernitz. Två marknadsundersökningar har genomförts under året samt ett stort 
detektivarbete för att kartlägga Poker-SM historien. Efter att ett flertal skrivelser skickats mellan 
Svenska Spels advokater samt vår advokatbyrå bedömdes det i december 2008 att kostnaden skulle 
bli för stor och potentiellt sätt äventyra Svenska Pokerförbundets existens, samt att sannolikheten 
att vinna fallet ganska liten. Vi fick inte in den bevisbörda som vi bedömdes behöva, samt att 
kostnaden vida översteg det som först förmedlades av vår advokatbyrå, och tvingades därför dra 
tillbaka stämningsansökan. Det hela föll framför allt på att vi inte bedömdes kunna bevisa att Poker-
SM 2005 och tidigare hade en särställning som varumärke och erkändes som Poker-SM av dåtidens 
”pokersverige”. Dom meddelades i november 2008 av Gotlands Tingsrätt, vilken tilldelade Svenska 
Spel 134 468 i ersättning för rättegångskostnader. Denna dom gav även Svenska Spel ”lika rätt” att 
arrangera Poker-SM i framtiden. Detta var givetvis ett hårt slag och en missräkning för Svenska 
Pokerförbundet, dock hade samma beslut tagits igen, med den informationen som vid tidpunkterna 
var tillgängliga för oss.

Upphandlingen av Poker-SM Online genomfördes under april-maj, och vanns av Unibet i 
konkurrens med ett antal pokersajter. Unibet hade enligt styrelsen den bästa helhetslösningen. Ett 
avtal skrevs med Unibet med option över 2009. Dock så fanns rätten från såväl Svenska 
Pokerförbundets som Unibets sida att avstå från denna option. Denna option har dock utnyttjats och 
Unibet kommer att arrangera Poker-SM Online även 2009.

Vi tackar samtliga för sina anbud. Mästerskapsturneringar genomfördes i flera olika discipliner, och 
vi korade 6 svenska mästare i november 2008. Varje vinnare fick traditionsenligt varsin Poker-SM-
guldring. 

2008 No Limit Texas Hold'em (main event) - Roger Joffs (1749 deltagare)
2008 Fixed Limit Texas Hold'em - Afif Chahrstan (196 deltagare)
2008 No Limit Texas Hold'em Short Handed - Martin Lennernäs (602 deltagare)
2008 Pot Limit Mörkpoker - Billy Lundgren (185 deltagare)
2008 No Limit Texas Hold'em Heads Up - Sami Ragoubi (320 deltagare)
2008 Pot Limit OMAHA - Stefan Ronéus (233 deltagare)

Deltagarantalet i Main Event var under förväntan, och påverkades bland annat av en miss i 
marknadsföringen som inte tillräckligt poängterade exakt när turneringen startade. Konkurrensen 
från övriga större turneringar online har även ökat drastiskt. Deltagarantalen i övriga SM-
turneringar samt SM-veckan i stort var såväl vi som Unibet mycket nöjda med.

Mikael Norinder avgick ur styrelsen den 16 juni då hans deltagande i Casino Cosmopols version av 
Poker-SM blivit en enorm belastning för Svenska Pokerförbundets styrelse, då Pokerförbundet 
samtidigt låg i en juridisk tvist med Casino Cosmopol samt Svenska Spel angående rätten att 
arrangera Poker-SM. 

Efter att ha studerat utredningsdirektiven till den spelutredning som skulle genomföras under året, 
gick Svenska Pokerförbundet den 23 juni ut brett till samarbetspartners samt på forum med en 
central varning om vad spelutredningen skulle kunna tänkas innebära för onlinepoker i Sverige. 
Utredningsdirektiven var mycket snäva, och det hela såg ut som ett beställningsjobb för att få 
behålla/stärka monopolet i Sverige. Bland annat så nämns IP-blockeringar samt blockeringar av 
betalningssystem. Det system vi var rädda för föreslogs sedan i december 2008. Svenska 
Pokerförbundet var dock hela tiden positiva angående möjligheterna att legalisera livepoker utanför 



sveriges fyra casinon. Även detta fick ett rejält bakslag då utredarnas förslag var fortsatt förbud för 
fysisk livepoker. 

Skatteverket i Malmö beslutade under hösten 2007 strax före Poker-SM på samma sida att en 
pokerspelare i Malmö skulle beskattas på pokervinster från spelbolaget Nordicbet. Pokerspelaren 
överklagade med hjälp av spelbolaget beslutet och nu har Länsrätten i Malmö gett honom rätt. 
Pokervinster från spelbolag med hemvist inom EU är skattefria. Detta fastslog även att Poker-SM 
2006 samt 2007 på NordicBet var skattefria för spelarna.

Vårt tidigare årliga klubbledarmöte lades på is, då Pokerförbundet under december – januari hade 
en likviditetskris. Klubbledarmötet var planerat i december. Vi väntade på försenade pengar från 
Unibet, och hade tyvärr inte möjlighet att genomföra detta möte. Detta medförde även att 
löneutbetalningar till ordförande ställdes in under några månader. Vårt samarbete med företaget 
”Learning for Life” som skulle utbilda våra klubbledare gällande spelmissbruk fick även ställas då 
vår kontakt på företaget slutade sin anställning.

Svenska Pokerförbundet inledde i november 2008 ett samarbete med Nicolaus Anderbom angående 
skattefrågor för pokerspelare. Nicolaus är en av sveriges största experter inom området, och 
ansvarar för Svenska Pokerförbundets information angående skattefrågor via vår hemsida samt 
andra forum. Det finns all anledning att återkomma inom ärendet, då skattelagstiftningen angående 
poker kan komma att ändras inom en snar framtid.

Med anledning av vår upphandling av eventbolag för Live Poker-SM, 2009 så avgick Lars Kollind 
samt Birgitta Ländin ur styrelsen i oktober respektive december 2008, då de ansågs vara i en 
allvarlig jävsituation. PokerEvent vann denna upphandling i kamp med VegasEvent (numera Poker 
Icons). Det anbud som vann innebar att flytta Poker-SM till Åland, där vi hade ett mycket attraktivt 
erbjudande som skulle stärka våra partners möjligheter att marknadsföra sig på plats, samt ge stora 
möjligheter till aktiviteter utanför själva pokern. Detta offentliggjordes den 5 december 2008.

De viktigaste kriterierna i upphandlingen var att:

* Erfarenhet av turneringar av denna storlek, dignitet samt kvalité
* Erbjuda en erfaren Svensk turneringsledare
* Erbjuda bra marknadsföringsmöjligheter på plats för våra partners
* Geografisk närhet
* Erbjuda Svenska Pokerförbundet ett attraktivt ekonomiskt erbjudande

Poker Icons engagerades dock som mediapartner till Poker-SM då vi ämnade stärka vår 
medianärvaro före, under samt efter Poker-SM. Detta lyckades och över 200 artiklar levererades 
angående Poker-SM under 2009. 

Även Köpenhamn, Riga, Åland samt Helsingör har undersökts under vårt jobb att fastställa plats för 
Poker-SM. 

SM-arbetet har sedan pågått för fullt under årets sista månader samt första halvåret 2009. Nytt för i 
år är att Mörkpoker återkommer som SM - disciplin. 



Årsmötet förlades till den 14 juni 2009, trots att stadgarna klart berättar att årsmöte skall hållas 
senast 30 april årligen. Detta då det förväntas att ett flertal styrelsemedlemmar skall sluta, samt att 
vi var mitt inne i ett hektiskt SM-arbete. 

Vi har under året hjälpt ett flertal medlemmar i mindre tvister med pokerbolag. 

Styrelsen har avstått arvode för varje styrelsemöte, trots beslut om rätt till arvode enligt årsmötet 
2007. I övrigt har endast reseersättning utbetalats enligt den faktiska kostnaden.

2009-01-01 – 2009-06-14

2009 började med att PAF och vår kontaktperson Thomas Nilsson överlämnade ett policydokument 
om möjligheterna för marknadsföring på Mariehamn, Åland. Detta dokument överrensstämde inte 
alls med det förslag som vi tidigare mottagit i upphandlingen, och skulle i princip omöjliggöra 
sponsorrekrytering. Efter hårda och långdragna förhandlingar kunde såväl vi, PAF samt 
länsregeringen på Åland dock acceptera ett dokument som var i paritet med vad som utlovades i 
upphandlingen. Ett reseföretag på plats engagerades och en hemsida byggdes där man enkelt kunde 
betala in sig med kreditkort, samt boka boende, inköp, kringaktiviteter samt resa på samma 
hemsida.

Först efter detta blev vi upplysta om att PAF missat i sina utlovade hotellbokningar, och att det inte 
fanns tillräckligt med hotellrum i acceptabel standard för att genomföra Poker-SM på Åland. Efter 
ett hårt arbete i cirka 10 dagar, där samtliga hotell samt konferensanläggningar kontaktades i syfte 
att få tag på fler hotellrum, så tvingades Svenska Pokerförbundet ta beslutet att flytta Poker-SM till 
Tallinn. Alternativen att flytta Poker-SM i tiden på Åland fanns inte, då det var ont om hotellrum 
under hela sommarsäsongen. 

Förhandlingar om kompensation för det inträffade tog plats. Svenska Pokerförbundet presenterade 
ett flertal förslag som skulle rädda såväl Poker-SM som PAF:s eget anseende, men vad PAF erbjöd 
var rakefria satelliter på dess Östersjöbåtar, vilket inte ansågs acceptabelt av Svenska 
Pokerförbundet. Vad vi önskade var ett rakefritt Poker-SM i Tallinn samt någon form av riktad 
aktivitet för svenska 18-21-åringar, som inte skulle tillåtas delta i Tallinn på grund av dess lagar. 

Svenska Pokerförbundet är mycket besvikna på PAF över dess agerande, som skadade och 
försenade förberedelserna för Poker-SM allvarligt 2009, samt omöjliggjorde deltagande för 18-21 
åringar på Poker-SM. Det självklara alternativet för en flytt var Tallinn, då det inte var uppbokat 
samt att vi arrangerat Poker-SM där tidigare och kan rutinerna. 

Under våren 2009 har ett hektiskt arbete gällande Poker-SM i Tallinn genomförts i form av 
sponsorrekrytering, detaljplanering, bokningar, marknadsföringsmaterial och liknande.

När Poker-SM väl genomfördes den 18-23 maj så blev det åter en stor pokerfest för deltagarna. 
Deltagarantalet minskade med 88 till 189 spelare i Main Event, från 64 till 52 i Omaha men ökade 
från 27 deltagare till 29 i Mörkpoker. Anledningarna till minskningen är bland annat:

• En försenad sponsorrekrytering samt satellitperiod som en konsekvens av flytten från Åland
• Ett minskat pokerspelande online i Sverige
• Närheten till WSOP
• En minskning av antalet sponsorer från 27 till 15 (Ongame, Ladbrokes, SimbaPoker, Braodds 
samt PokerTime valde att inte delta 2009)



Helhetsmässigt så är vi mycket nöjda med arrangemanget av Poker-SM. I framtiden hoppas vi 
naturligtvis få möjlighet att arrangera Poker-SM på svensk mark, men även om detta inte skulle bli 
möjligt, så bedömer vi att det finns stora möjligheter att åter öka deltagarantalet, dock med 
förändringar i partnerstrukturen som finns idag.

Pokerförbundet inbjöds att vara remissinstans till Spelutredningen, och lämnade i slutet av april in 
ett remissvar som var starkt kritiskt mot spelutredningens slutsatser. Vi tror att det finns stora 
möjligheter att den nuvarande spelutredningen aldrig blir verklighet. Pokerförbundet har bland 
annat planerat in en hearing för berörda politiker den 15 juni 2009, där frågan kommer 
spelutredningen kommer diskuteras, syftet med detta är att belysa fakta samt diskutera alternativa 
lösningar med politiker. Vi har även fört diskussioner i frågan med ett flertal aktörer på marknaden 
för att om möjligt hitta så bra lösningar som möjligt på dagens problem.

Domar i Grebbestadfallet samt Gävlefallet har fallit. I Grebbestadsfallet bedömde Hovrätten 
turneringspoker vara skicklighet, och arrangörerna friades på denna punkt, vilket kan tolkas som att 
turneringspoker skulle vara lagligt. I Gävlefallet bedömde Hovrätten för nedre Norrland dock att det 
inte spelade någon roll att turneringspoker var skicklighet enligt motiveringen;

”Enligt hovrättens bedömning har den bedrivna verksamheten – kortspel som mot erläggande av en 
i förväg bestämd insats ger möjlighet till penningvinst – till sin allmänna karaktär varit sådan att 
den, även om slumpen endast skulle ha förhållandevis liten betydelse för vinstmöjligheten, är att 
anse som ett lotteri i den bemärkelse som avses i lotterilagen”. 

Det finns all anledning för pokerförbundet att i fortsättningen följa utvecklingen, då detta kan 
komma att bli avgörande för livepoker i Sverige. I samtal med ett flertal av advokaterna samt 
Lotteriinspektionen så framgår det klart att många av de berörda önskar och jobbar för att fallen 
skall tas upp i Högsta Domstolen, för att få slutgiltiga svar på vad som gäller. Det skall tilläggas att 
Svenska Pokerförbundet inte är direkt inblandade på något sätt i något av de två fallen, mer än 
kontinuerlig kontakt med några av de åtalade. 

En ny, fungerande hemsida lanserades äntligen den 2 juni. Via denna hemsida finns även möjlighet 
att enkelt registrera sig som medlem i Svenska Pokerförbundet. Styrelsen ber sina medlemmar om 
ursäkt för den bristfälliga informationen under 2008 som såväl orsakats av utomstående webmasters 
tidsbrist samt engagemang från styrelsen i frågan. Den nya hemsidan var väldigt försenad, och 
beställdes sommaren 2008. Vi bedömer att denna hemsida kommer bli ett väldigt bra hjälpmedel i 
Pokerförbundets framtida arbete.

Sittande styrelse vid årsskiftet och fram till 2009-06-14 var: 

Ordförande Peder Månsson 
Sekreterare Göran Heldesten 
Kassör Anders Persson 
Ordinarie ledamöter: 
Torgny Heurlen 
Sami Karvonen 
Pierre Lindh

Stockholm, 2009-06-14 

Ordförande Kassör 



Peder Månsson Anders Persson


