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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 888 Poker 1-7 maj. Main Event lockade 175 spelare. 
En ökning mot de senaste åren, även om vi långtifrån är nöjda med denna siffra. 

Segrarna i alla eventen:
No Limit Hold’em, Main Event: Sami “Hadell” Hådell
No Limit Hold’em, Deepstack: Alexander “bananove” Lindqvist
No Limit Hold’em, Lowroller: Nicklas “Clay_Born” Kley-Lundborg
No Limit Hold’em, Frirulle: ToxicLiquid_
Pot Limit Omaha: Åsa “PerfectEyes” Holmberg
Pot Limit Omaha, Hi/Lo: Pontus “NOETKAKA” Dargren
No Limit Hold’em/Pot Limit Omaha, Mixed: Karl “jaroiten” Rosengård

SM Live:
Årets Live-SM spelades på Olympic Casino i Tallinn mellan den 30 augusti och 3 
september. Det blev ett lyft och det blev deltagarrekord med det största 
deltagarantalet i Omaha-SM någonsin med 77 startande. Även Main Event ökade 
från förra året till 229 deltagare. 

Sex personer från styrelsen var på plats, varav fyra för att ta hand om 
medlemsservicen, även om de båda andra hjälpte till vid sidan om sitt deltagande i 
SM. I år effektividerades detta med framtagna medlemsband, för att enklare kunna 
urskilja vilka spelare som löst årets medlemskap.



Segrarna i alla eventen: 
Main Event: Olof Haglund
Mörkpoker: Thomas Grähs
Pot Limit Omaha: Mika Hautakangas
Chicago: Alexander Nilsson
Sviten: Elise Berglind
Open Face China: Matz Svensén
Lagpoker: Adam Romdhane, Christer Pettersson och Thomas Holm

Möten:
Vi har haft sex styrelsemöten under året som gått, varav tre på Skype/telefon.På 
Facebook har vi en styrelsegrupp där vi fört diskussioner om allt som berört 
styrelsens arbete.

Politiskt arbete:
Under året har vår ordförande varit en av personerna i referensgruppen för 
spellicensutredningen. 

Medlemmar:
2017 ökade medlemsantalet från förra årets 261 betalande medlemmar till 368 st. De
flesta löste som vanligt medlemskapet i samband med Online eller Live-SM. 
Styrelsen har under året beslutat att införa mer ”medlemsvårdande” saker som 
förhoppningsvis motiverar ett medlemskap även om man inte deltar i SM. 
Medlemskort till 2018 och en medlemstidning är hittills de stora sakerna. 

Slutord:
Svenska Pokerförbundets syfte är att främja poker, motarbeta fördomar kring poker, 
samt sanktionera SM. Det gångna året var det tredje och sista 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 förbundet är på rätt 
väg. Dels på grund av att medlemsantalet börjar öka igen och dels för att vi bjuds in i 
de politiska salongerna. 
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