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Verksamhet:

Poker-SM Online
Under verksamhetsåret 2013 har Svenska Pokerförbundet anordnat Poker-SM Online
tillsammans med PokerStars som förbundet hade skrivit ett kontrakt på två år med. Detta var det 
andra av de två åren. I samband med Online-SM anordnades en frirulle för förbundets medlemmar 
där vinnaren fick ett paket till Live-SM. Turneringarna spelades 29 mars till 7 april.

Main - Lena900 (fulla resultat: http://svenskapokerforbundet.se/2014/04/)
Highroller - Lena900
7-card stud - Petekorea/Peter Carnerot
PLO - MAP97
PLO8 - Darth Vder58
Lowroller- Kalle “Kallesahl” Sahlberg
Heads-up - ifoftw
Womens - Lisa Odenbäck/dcmicu
Mixed - Jerry “Perrymejsen” Ödeen
FLH - Sknut
NLH Deepstack - Slasktratten
PLO highroller - C.darwin2
8-games - Sinster72/Matz Svensen
NLH Turbo - superkid-bam

Poker-SM Live
Efter att ha arrangerat SM på Malta i två år med en huvudsponsor och flertalet andra sponsorer 
valde styrelsen att köra SM själva. Efter att ha valt mellan olika destinationer valde man 
spelplatsen Helsingör och hotell samt kasinot på Marienlyst. Man hoppades att närheten till 
Sverige skulle locka fler spelare vilket man också gjorde och hade 245 startande. 

Main - David Grabinski (http://www.poker.se/live/svenska-pokerfrbundets-live-sm-2014/post/
82823/det-aer-oever)
Omaha - Andreas Johansson
Mörkpoker - Jos(Försökt nå Hogge)
Sviten Special - David Grabinski



Kommunikation 
Styrelsen har haft tre styrelsemöten under året och två på Skype. Dessutom har man haft en privat 
grupp på Facebook för att kommunicera med varandra i det dagliga arbetet som styrelsearbetet 
kräver och kunnat diskutera sig fram till olika lösningar utan att behöva hitta en tid som passade 
alla. 

Politiskt arbete
Styrelsens kommunikationer med Lotteriinspektionen har fortsatt och man har även inlett ett 
samarbete att sammanställa en kortspelsrapport att lägga fram till politiker för att uppmärksamma 
de problem som finns i nuvarande lagstiftning och vad som kan förändras. Dessutom har man 
tillsammans med en reklambyrå tagit fram fyra videos för att uppmärksamma den nuvarande 
lagstiftningens brister och fel där Carl Schulman och hans tv-bolag står bakom produktionen. 

Klubbkonferens
En klubbkonferens har arrangerats dit landets pokerklubbar bjudits in och denna hölls under 
pågående SM i Danmark. Hemsidan har byggts om och fräschats upp och för ändamålet SM så 
byggdes även en särskild sida för detta samt att man med hjälp av en designer tagit fram SM-
loggor och en grafisk profil. 

Medlemmar
31 december 2014 hade Svenska Pokerförbundet 1171 medlemmar. Som jämförelse så var hade 
förbundet 506 medlemmar 2013, 640 medlemmar 2012 och 60 medlemmar 2011.

Slutord
2015 har varit ett tufft år för styrelsen med hela arbetet som krävdes för att arrangera SM själva 
vilket också föranledde utförsäljningen av SM till Poker Event under tre år. Förslaget lades fram för 
att underlätta för en ny styrelse då vi under åren insett hur pass stor belastning SM är i form av tid 
för en ideell styrelse. Det har tagit flera månaders heltidsarbete och förlorad arbetsinkomst för flera 
styrelsemedlemmar för att ro det i land och det kändes orimligt att lägga en sådan sak på en 
oavlönad styrelse som gör detta på sin fritid. Arbetet har tagit mycket tid från övriga uppgifter och 
det mesta blev lidande under hösten och blev inte slutfört. Även om Online-SM låg på PokerStars 
blev det mycket arbete kring marknadsföringen här och rapporteringen från samtliga event under 
våren vilket gjorde att arbetet med hemsidan inte hann bli klart i den utsträckning man hade velat. 
Det politiska arbetet stannades också upp på grund av tidsbristen som utgjordes av SM-arbetet 
och kunde inte slutföras som vi hade önskat men vi hoppas att den nya styrelsen kan fortsätta 
denna dialog och fortsätta i samma riktning och vara det oberoende organ som kan vara med som 
en maktfaktor i den nuvarande spelpolitiska debatten. 

Vi vill önska den nya styrelsen ett stort lycka till och hoppas att förbundet får ett stort stöd från sina 
medlemmar även under detta år. 

Lina Olofsson
Ordförande Svenska Pokerförbundet 2014 
 


