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Vid årsskiftet hade Svenska Pokerförbundet cirka 4500 medlemmar, vilket är en ökning med 500 
personer. Det är även fortsättningsvis en prioritet för oss att växa och bli en starkare organisation.

Förbundets hemsida har efter tekniska problem i början på året varit under en ständig 
utvecklingsprocess. Nästa fas i utveckligen är att vi tittar på möjligheten att kunna bli medlem 
direkt på hemsidan, samt att klubbar ska kunna administrera sina medlemmar på vår sida.

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

Grebbestad hade sin turnering i Mars, och vi var på plats för att informera. Då de är en före detta 
medlemsklubb var vår ambition även att hjälpa till vid eventuella juridiska problem. Som ni alla vet 
stängde polisen ner turneringen och åtalade de ansvariga. Vi var sedan i ständig kontakt i en månads 
tid med de inblandade, 24hpoker, Grebbestad Event samt flera av spelarna. Vår advokat skickades 
till Grebbestad för samtal med den häktade. Grebbestad Event och dess företrädare hade i förhand 
uppgett att de var arrangörer för turneringen, något som den huvudmisstänkta senare nekade till, 
vilket omöjliggjorde vår fortsatta inblandning. Ingen part har för övrigt än idag tagit på sig rollen 
som arrangör. Grebbestad Event betalade för övrigt aldrig sin medlemsavgift och bröt all kontakt 
med förbundet så snart han fått besök av vår advokat. Vi följer dock utvecklingen och har än idag 
kontakt med flera av de åtalade.

Förbundets första Live Poker-SM planerades som bäst under början av året. Mikael Norrinder och 
Peder Månsson skötte bland annat sponsorsrekrytering, organsiation samt kontakt med Poker Event. 
Poker-SM 2007 hade fler sponsorer än någon annan pokerturnering någonsin haft. Detta arbete gav 
oss dessutom en betydligt närmare kontakt med de aktörer som verkar i Sverige. Carl-Johan Geijer 
och Niklas Lundqvist korades till Svenska Mästare i Texas Holdem nl respektive Omaha pl och i 
princip samtliga deltagare var mycket nöjda med arrangemanget. Vi är mycket hedrade av att 
arrangera vad som faktiskt är Europas äldsta pokerturnering.

Under årsmötet valdes Peder Månsson som arvoderad ordförande. Leif Klingemo avslutade sin 
anställning i förbundet, samt avgick från sin styrelseplats. Vi tackar Leif för hans insatser och 
betonar att anledningen till hans avsked var ekonomisk. Göran Hedelsten samt Anna Colley valdes 
samtidigt in som ledamöter.

Upphandlingen av Poker-SM Online genomfördes under april-maj, och vanns av NordicBet i 
konkurrens med ett antal pokersajter. Nordbet hade enligt styrelsen den bästa helhetslösningen. Vi 
tackar samtliga för sina anbud. Mästerskapsturneringar genomfördes i flera olika discipliner, och vi 
korade 6 svenska mästare i november 2007. En nyhet är att varje vinnare fick varsin guldring, något 
vi vill göra till en tradition.

Deltagarantalet var en liten besvikelse, och påverkades starkt av skatteverkets syn på pokervinster 
från NordicBet, som framkom mitt under SM-planeringen, samt att Svenska Spel annonserade sitt 
egna SM, samt arrangerade det en månad innan oss.

De viktigaste punkterna i upphandlingen var.

• En tillförlitlig klient



• En attraktiv garantipott för spelarna
• En bra ekonomisk uppgörelse för förbundet

Under hösten engagerades advokater angående Svenska Spels samt Casino Cosmopols versioner av 
SM. Vi har sedan samlat bevis. Vi har bland annat gjort en undersökning bland tidningen Poker 
Magazines läsare på deras syn av Poker-SM och vem som äger detta varumärke. Vi har även ett 
flertal varumärkesskyddsansökningar inlämnade. Tidigare arrangörer, och däribland förbundets 
grundare Martin de Knijff är helt på det klara med att Poker-SM tillhör Svenska Pokerförbundet. 
Fruktlösa förhandlingar har skett med Casino Cosmopol för att undvika dubbla SM-arrangemang i 
framtiden. Den 17 oktober lämnades en processvarning in från Svenska Pokerförbundet till Svenska 
Spel samt Casino Cosmopol.

Vi engagerade oss i en pokerklubb i Halmstad, som fått juridiska problem efter att 
Lotteriinspektionen polisanmält dess verksamhet. Klubbledaren åtalades men friades i såväl 
tingsrätt som hovrätt med hjälp av vår advokat, Henrik Ohlsson-Lilja. Dessa domar bringade 
dessvärre inte särskilt mycket för framtida bruk, mer än att brottet bedömdes vara så pass lindrigt så 
att inget straff utdelades trots insatser på SEK400 per person, en turneringsomsättning på drygt SEK 
12.000, 30 spelare samt 200 medlemmar i klubben. Även begreppet slutet sällskap berördes. Domen 
i Hovrätten är inte överklagad till Högsta Domstolen av Lotteriinspektionen. Detta var även en 
framgång ekonomiskt för förbundet, då vi slapp betala rättegångskostnader.

Vårt så kallade ”Advisory board” har efter några möten under året lagts på is på grund av bristande 
intresse från onlinebolagen. I princip samtliga tycker det är en mycket bra ide, men de har olika 
politiska mål samt olika inriktningar i sina verksamheter. Även Kommissionen har lagts på is efter 
att bolagen inte vill styras av ytterliggare en part. Arbetet med att starta upp dessa projekt har dock 
fört oss betydligt närmare onlinesajterna.

Vårt årliga klubbledarmöte ägde rum i oktober. Cirka 20 klubbvärdar var på plats och det blev en 
mycket lyckad kväll. Den juridiska situationen, rånrisken samt klubbarnas 
marknadsföringsmöjligheter berördes och diskuterades. Vi har genomfört en enkät bland våra 
medlemsklubbar angående spelmissbruk, och företaget ”Learning for Life” var på plats och 
informerade. Djupare utbildning för våra klubbvärdar är inplanerat under 2008.

Mot slutet av året så avhandlades en upphandling av eventbolag för Live Poker-SM, 2008. 
PokerEvent vann denna upphandling i kamp med VegasEvent. Lars Kollind var under denna period 
bortkopplad från styrelsen, då han har intressen i VegasEvent. Kriterierna i denna upphandling är 
ekonomiska såväl som erfarenhetsmässiga. Vi tackar båda bolagen för dess ansträgningar. Båda 
bolagen förordade ännu ett Poker-SM i Tallinn, precis som 2007. Även Köpenhamn, Riga, Åland 
samt olika färjerutter har undersökts under vårt jobb att fastställa plats för Poker-SM.

SM-arbetet har sedan pågått för fullt under årets sista månader. Nytt för i år är att Mörkpoker 
återkommer som SM-diciplin.

Vår rikskända medlemsklubb Sviten stängde i december sedan de blivit rånade. Detta påverkar 
givetvis förbundet kraftigt, då det är vår största medlemsklubb.

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

Ett intensivt arbete för att påverka politiskt har pågått under året. Möten har hållits med 
Moderaterna samt Folkpartiet. Kontakt har även funnits med Centerpartiet samt Kristdemokraterna. 
Detta har resulterat i att vi är djupt involverade i den spelutredning som kommer att genomföras 
2008. Våra synpunkter rör företrädelsevis livepoker, då våra möjligheter att påverka finns där. Våra 



ambitioner är att övertyga spelutredarna om att legalisera freeze-outs med inköp på upp till 
åtminstone SEK1000.

Anna Colley samt Mikael Norrinder har under året avgått från styrelsen. Styrelsen har fått arvode 
för varje styrelsemöte, enligt beslut på årsmötet 2007.

Sittande styrelse vid årsskiftet var:
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Vice Ordförande Anders Andersson
Sekreterare Göran Heldesten
Kassör Anders Persson
Ordinarie ledamöter Torgny Heurlen
Sami Karvonen
Lars Kollind
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