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Verksamhet: 

Poker-SM: 
Även i år arrangerades våra två SM av PokerEvent AB.  

Poker-SM Online: 
Årets Online-SM spelades på 888Poker 24/5 – 29/5. 

Resultat: 

No Limit Hold’em, Main Event: Marcus “blaser75″ Flood 

No Limit Hold’em, Deepstack: nlsbrn 

No Limit Hold’em, Shorthanded: Noelia “Rushtomten” Ivars Rico 

No Limit Hold’em, Lowroller: Skuumberg 

No Limit Hold’em, Frirulle: Jonas “rosjon” Rosqvist 

Pot Limit Omaha: Andreas “OmahaJ2″ Johansson 

Pot Limit Omaha, Hi/Lo: nlsbrn  

Poker-SM Live: 

27/10 – 2/11 spelades SM på Dragonara Casino, Malta. Tyvärr sjönk deltagarantalet i år jämfört med 

förra året. 4 ur styrelsen var på plats för att ta hand om medlemsservicen.  

Resultat:  

No Limit Hold’em, Main Event: Pontus Magnusson 

Pot Limit Omaha: Per Hildebrand 

Mörkpoker: Mathias Bohnfeldt 

Sviten Special: Henrik Johansson 

Open Face Chinese:  Martin “Franke” von Zweigbergk 

Lagpoker: Mathias Bohnfeldt, Olof Haglund, Niklas Borg, Asmir Ziric 

Chicago: Anders “Bengan” Bengtsson 

Möten: 

Vi har haft 4 styrelsemöten under året som gått, varav 1 via Skype. På Facebook har vi en 

styrelsegrupp där vi fört diskussioner om allt som berört styrelsens arbete. 



Politiskt arbete: 

Under året har ordförande varit en av personerna i referensgruppen för spellicensutredningen, vilket 

gett unika möjligheter att delta i samtalet om utvecklingen av spelmarknaden i stort och poker 

specifikt. Live-poker fick ett förhållandevis stort utrymme under mötena med referensgruppen och 

förhoppningsvis leder detta till förslag som vi kan känna oss nöjda med när utredningen inom kort 

lägger fram sina förslag till lagstiftning på spelområdet. 

Utöver själv referensgruppsarbetet har förbundet varit representerat på ett antal spelkonferenser 

som i stort sett alla på ett eller annat vis berört spellicensutredningen, då det är det viktigaste som 

pågår på området just nu. Även deltagande under spelkonferenser under Almedalsveckan prickas in, 

vilket uppfattas som betydelsefullt både för arbetet i utredningen och för fortsatta 

påverkansmöjligheter då utredningen under 2017 kommer att övergå till politisk behandling. 

Medlemmar: 

261 betalande medlemmar fanns det 31/12 2016, en minskning från året innan (då var vi 336 st).  

I samband med Online-SM och SM tillkom de flesta medlemmarna, troligtvis berodde detta på att 

man var tvungen att vara medlem för att få spela SM. 

Naturligtvis är vi besvikna på den låga siffran och siktar på att bli bättre nästa år. 

Slutord: 

Svenska Pokerförbundets syfte är att främja poker, motarbeta fördomar kring poker, samt 

sanktionera SM. Det gångna året var det andra året då en extern part var ansvarig för SM. I övrigt har 

fokus varit på de två första punkterna i syftet och då främst genom medlemsvård och politiskt 

arbete. Vi känner att vi lagt en bra grund för framtida SM, samtidigt som vårt politiska arbete gett 

resultat och vi lägger året till handlingarna och ser fram emot kommande år.  
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