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Verksamhet: 
Styrelsen har detta år satsat mycket på att utveckla förbundet ännu mer. Ambitionen 
har varit att ge medlemmarna mer värde för medlemsavgiften och att alla 
pokerintresserade ska vilja vara medlemmar. Vi inledde året med ett nyframtaget 
medlemskort. Arrangerade rankingsserier både under februari och mars på 888 
poker, med flera inköp till Poker-SM Online, som extra värde. Samt för att pumpa upp 
intresset för SM-månaden online under april. Vi fick till två livepaket som extra värde 
till Online-SM. En leaderboard med ett paket till Las Vegas och att Main Event-
vinnaren även vann ett paket till Barcelona. 
 
I maj arbetades det mycket bakom kulisserna med ett remissvar på den nya 
spellagstiftningen. Det förbereddes även inför live-SM. Snygga armband togs fram för 
att enkelt hålla koll på vilka som var medlemmar vid SM-eventen i Tallinn. En 
cardprotector togs också fram som medlemsvärde och gåva till alla som spelade SM. 
Under sommaren arrangerades även ett antal kval i samarbete med Pokerevent till 
Live-SM. 
 
Poker-SM Live arrangerades även detta år i Tallinn i samarbete med just nämnda 
Pokerevent. Ett flertal deltagarrekord slogs vilket var väldigt glädjande!  
 
Under hösten arrangerades några exklusiva kval till Battle of Malta, även dessa i 
samarbete med Pokerevent. Diskussioner om att köra någon rankingserie under 
hösten planerades också. Men mycket tid gick åt att få igång vår medlemstidning. 
Även den för att ge medlemmarna mer för pengarna samt för att öka intresset för 
svensk poker. Detta då övrig media skriver allt mindre om just poker.  
 



 
Vi har även försökt få till möten med Lotteriinspektionen inför den nya lagstiftningen. 
Ett arbete som fortgår då vi långtifrån är nöjda med den. Vi har även arbetat med att 
hitta en partner för Online-SM 2019. En ny hemsida för ett ge ett mer seriöst intryck 
till förbundet har också planerats.  
 
Nedan sammanfattar vi alla huvudbitar för sig. 
 
 
Poker-SM Online: 
Årets Online-SM spelades på 888 Poker 1-29 april. Dessvärre var det stora 
kommunikationsproblem med 888. I god tid tog vi fram ett kvalsystem. Över en 
månad senare fick vi beskedet att det helt plötsligt inte gick att använda. Vi skulle få 
information på vilka steg de kunde ha för att diskutera ihop ett nytt kvalsätt. Trots 
påminnelser hände inget. I mitten av mars kom deras egna kval igång. Vi påpekade 
att vi inte var nöjda med detta. Svaret blev att de körde med det tills vi kommit med 
ett nytt förslag. Ännu en gång påminde vi om vilka slags kvalsteg de kunde ha. 
Återigen inget svar. Efter att enbart en spelare kvalat in via deras kval så slopades 
det. Ett par veckor in i SM-månaden kom de igång med ett nytt kval. Dock inte till 
Main utan detta kom efter flera påminnelser först igång under sista veckan. Vi är 
övertygade att det låga spelarantalet berodde på detta. Men vi gav medlemmarna 
bra extravärde med livepaketen vi fick till samt en bra partnersumma för att stärka 
förbundets ekonomi.  
 
Segrarna i alla eventen: 
Lowroller: 2Slimy4U 
Texas NL Frirulle: JohanJoze_J 
Deepstack: Johan ”Riggad73” Lendenius 
PLO Hi/Lo: Kim ”mikkim14” Hagström 
Texas Turbo: Andreas “Zaniacmaniac” Johansson 
Texas High Roller: Mårten “Notenoughspa” Hagman 
PLO: Alexander “SemperFlavus” Nilsson 
Texas Shorthanded: Mikael “miwu11″ Wulff 
Texas Main Event: Åsa ”PerfectEyes” Holmberg 
Vinnare av leaderboarden: Kim ”mikkim14” Hagström 
 
Poker-SM Live: 
Årets Live-SM spelades på Olympic Casino i Tallinn mellan den 29 augusti och 2 
september. Det blev ännu ett lyft och det blev flera nya deltagarrekord. Som i Sviten 
Special som lockade 87 deltagare och PLO:n 95 deltagare. Rekordet som klingade 
högst var ändå att hela 288 deltagare kom till start i Main Event. Vilket även är större 
än Cosmopols, trots vi tvingats spela det utomlands på grund av den rådande 
lagstiftningen. Ett stort tack ska även riktas till vår samarrangör Pokerevent som 
gjorde ett enastående arbete även detta år. 
 
Fem personer från styrelsen var på plats för att ta hand om medlemsservicen. Som 
innebar att ta emot medlemsavgifter, dela ut armband, medlemskort, cardprotectors 
och serva med att svara på frågor med mera. 
 



 
Segrarna i alla eventen:  
No Limit Hold’em, Main Event: Milo Zandi 
Pot Limit Omaha: Peter Hedlund 
Mörkpoker: Per Hildebrand 
Sviten Special: Martin Viklund 
Open Face Chinese:  Peter La Terra 
Lagpoker: Peter Wahlsten, Johan Rosander, Thomas Lind 
Chicago: Ulf Nilsson 
Mixed Game: Elise Berglind 
Lowroller: Alexander Lindqvist 
 
Möten: 
Vi har haft sju styrelsemöten under året som gått, varav sex på Skype/telefon. På 
Facebook har vi en styrelsegrupp där vi fört diskussioner om allt som berört 
styrelsens arbete. 
 
Politiskt arbete: 
Under året har många diskussioner förts gällande spellagsutredningen. En remiss 
togs fram och skickades in. Vi har även försökt få till möten med Lotteriinspektionen. 
De har skyllt på tidsbrist och en mailkonversation har ägt rum.  
 
Medlemmar: 
2018 ökade medlemsantalet från förra årets 368 medlemmar till 419 st. Flera löste 
medlemskap mycket tidigare tack vare våra rankingserier. Som vanligt var trycket 
störst i samband med Online eller Live-SM. Men med mer medlemsvärde i form av 
medlemskort, medlemstidning, tävlingar, rankingserier med mera, så hoppas vi att 
både fler vill vara medlemmar samt att de väljer att betala tidigare. 
 
Slutord: 
Svenska Pokerförbundets syfte är att främja poker, motarbeta fördomar kring poker, 
samt sanktionera SM. I övrigt har fokus varit på de två första punkterna i syftet och 
då främst genom medlemsvård och politiskt arbete i samband med den nya 
spellagen. 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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