
 

 
Verksamhetsberättelse Svenska Pokerförbundet 2019 
 

Förtroendevalda: 
 
Styrelsen som valdes på årsmötet 2019: 
Ordförande:   Kjell Johansson 
Sekreterare:   Daniel Olsson 
Kassör och medlemsansvarig:  Micke Torstensson 
Ledamot:    Robert Svedin 
Ledamot:    Tommy Bergman 
Ledamot:    Jonas Wallmo 
Ledamot:   Mathias Hautala 
 
Revisorer: 
Karl-Göran Karlsson och Fredrik Götesson. 
 
Valberedning:  
Andreas Roseborg, Jesper Larsson och Bobo Göthlin. 
 
Verksamhet: 
Styrelsen har detta år satsat mycket på att utveckla förbundet. Stort fokus har varit på 
medlemsvård och den politiska verksamheten. Där har medlemstidningen med 238 
inlägg och ett snitt på över fyra inlägg i veckan varit en stor del. Förutom intressant 
pokerläsning för att främja svensk poker har medlemmarna även kunnat delta i 
tävlingar. 
 
Politiskt har man haft flera kontakter med Spelinspektionen och Statskontoret i försök 
att få till förändringar i den nya spellagen.  
 
Poker-SM har arrangerats både online och live. Online-SM spelades detta år på 
partypoker och Live-SM återigen i Tallinn med Pokerevent som samarrangör. Man 
valde även att förlänga samarbetet med Pokerevent för Live-SM under året. 
 
Styrelsen har under året även valt att effektivisera medlemshanteringen genom att 
övergå från fysiska medlemskort till digitala. Detta för att dels frigöra en hel del arbete 
och dels i miljösynpunkt.  
 
Nedan sammanfattar vi alla huvudbitar för sig. 
 
 
Poker-SM Online: 
Årets Online-SM spelades på partypoker 21 april till 6 maj. partypoker addade 
samtliga event med ett Live-SM-säte i respektive gren samt säte till main event i 
både freerollen och till andraplatsen i main event samt ett paket med boende och 
inköp till main event till vinnaren. Vi ökade i samtliga discipliner och main event 
lockade 300 spelare.  



 
 
Segrarna i alla eventen: 
Lowroller: Elpihl 
Texas NL Freeroll: SH81 
Deepstack: Tommykorberg 
PLO Hi/Lo: wuahjgh846 
Texas Turbo: pytteplums 
PLO: Lisa_swe 
6-max: Clay_Born 
Texas Main Event: Bagration1944 
 
Poker-SM Live: 
Årets Live-SM spelades på Olympic Casino i Tallinn mellan den 27 augusti och 1 
september. Det blev ännu ett lyft och det blev flera fina deltagarsiffror. B.la. ökade 
Sviten Special från 87 till 113 deltagare och PLO:n från 95 till 123 deltagare. 
Rekordet i Main Event på 288 deltagare tangerades. 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 och serva med 
att svara på frågor med mera. 
 
Segrarna i alla eventen:  
No Limit Hold’em, Main Event: Shahin Nejad 
Pot Limit Omaha: Christer Pettersson 
Mörkpoker: Olof Haglund 
Sviten Special: Olof Haglund 
Open Face Chinese:  Daniel Lang 
Lagpoker: Christoffer Janlow, Jonny Andersson, Marcus Bolldén och Christian 
Petersson 
Chicago: Magnus Engdahl 
Lowroller: Magnus Söderberg 
H.O.R.S.E.: Mikael Grönvik 
 
Svensk Poker Hall of Fame: 
Mikael Thuritz och Ola Brandborn valdes in detta år. 
 
Möten: 
Vi har haft tio styrelsemöten under året som gått, varav åtta på 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. Förbundet 
har haft ett flertal kontakter både via mail och telefon med Spelinspektionen. 
Dessvärre har de skyllt på tidsbrist för att få till fysiska möten. Däremot har vi haft 
givande telefonsamtal och fysiskt möte med Statskontoret som har uppdrag från 
regeringen att utvärdera den nya spellagen. Man försöker även komma med i 
Spelmarknadsutredningen som regeringen tillsatt. 



 
 
Medlemmar: 
2019 ökade medlemsantalet från förra årets 419 medlemmar till 450 st. Som vanligt 
var trycket störst i samband med Online och Live-SM. Men med mer medlemsvärde i 
form av olika partnererbjudanden, medlemstidning, tävlingar 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 för att få till bättre villkor i 
spellagen nu när det utvärderas av Statskontoret. Vi känner att förbundet är på rätt 
väg. Dels på grund av att medlemsantalet fortsatt öka och dels för att vi har givande 
dialoger i de politiska salongerna.  
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