
 

 

Verksamhetsberättelse Svenska Pokerförbundet 2020 

 

Förtroendevalda: 

Styrelsen som valdes på årsmötet 2020: 

Ordförande:  Peter Bergman 

Sekreterare:   Kristos Theodoridis* 

Kassör:  Daniel Olsson 

Ledamot:  Robert Svedin 

Ledamot:  Alexander Nilsson* 

Ledamot:  Micke Torstensson 

*Efter att Kristos valt att lämna Styrelsen p.g.a. privata själ efter det första Styrelsemötet tog Alexander efter en omröstning 

inom styrelsen över uppgiften att vara sekreterare under 2020.  

 

Revisiorer: 

Karl-Göran Karlsson och Fredrik Götesson 

 

Valberedning: 

Andreas Roseborg, Bobo Göthlin och Jonas Kovacs 

 

Verksamhet: 

Styrelsen hade inför året inga planer på att ändra 2019 års satsning på att utveckla 

förbundet och önskan var att fortsätta att ha full fokus på medlemsvård och fortgå med den 

påbörjade politiska verksamheten. När det gäller medlemsvården så har det diskuterat om 

att skapa ”mervärden” för medlemmarna så ett samarbete med Sponsorhuset har inletts där 

medlemmarna kan få tillgång till rabatter/kickbacks på köp och möjlighet att samtidigt stödja 

Pokerförbundet, vi hade också tillsammans med sponsorhuset en julkalender för våra 

medlemmar.  

Politiskt har förbundet skickat in en skrivelse till Statskontoret och lämnat in våra synpunkter 

på utvärderingen av omregleringen av den rådande spellagen..  



Förbundet var 2020 också inbjudna till öppen frågestund i Riksdagen men p.g.a pandemin 

blev detta tyvärr inställt. Vi har försökt starta debatt med flera politiska instanser och försökt 

kontakta personer inom politiken men tyvärr har vi inte fått några som helst gensvar. Delvis 

p.g.a. den rådande pandemin som gjort att politikerna haft ”viktigare” saker för sig men 

också att det inte verkar finnas något som helst intresse av politiker att lyssna på oss som 

förbund. Förbundet anser att vi måste bli betydligt större och starkare med många fler 

medlemmar för att bli sedda och hörda.   

Styrelsen har under 2020 tillsammans med UNIBET anordnat POKER SM Online men tyvärr 

fick Poker SM Live ställas in p.g.a Pandemin. SM Onlinepå UNIBET blev lyckat och förbundet 

har under året haft diskussion med UNIBET ang. ett längre och närmre samarbete och i 

slutet av året inledde förhandlingar och i början av detta år 2021 så blev det klart att UNIBET 

håller i Svenska Pokerförbundets Online SM fram t.om 2023.  

Styrelsen har under 2020 också genomfört en klubb-konferense där de klubbar som 

Förbundet känner till i Sverige bjöds in för att deltaga och diskutera hur dom idag ser på den 

licens för kortspel i turneringsform som finns , ge dom utrymme att komma med ideer och 

önskemål på hur den licensen skulle kunna vidareutvecklas för att det skall bli intresse från 

klubbarna i landet att söka licensen. Tanken var att konferensen skulle ske Live i Tallin under 

Poker SM veckan men då SM:et blev inställt anordnades den online istället. Deltagarantalet i 

denna konferense var tyvärr väldigt låg och en fråga som ställdes internt är om det ens finns 

något intresse av klubbägare runt om i landet att försöka driva sina klubbar på ett ”lagligt” 

sätt med de licenser och under de satta regler som idag finns? 

Klubb Oden som idag är den enda Pokerklubben med licens har besökts och vi samtalade 

med Licensinnehavarna om vad dom tycker om licensen och vad dom skulle vilja ändra på i 

framtiden om det finns möjlighet till det.   

Förbundet gjorde tidigare under året en ”50% kampanj” för att få in fler medlemmar till 

förbundet då det ansågs kunna vara svårt att få in medlemmarunder året om det skulle vara 

så att Live SM skulle behövas ställas in p.g.a Pandemin. Det är nämligen under Live SM 

veckan som förbundet får in flest medlemmar och om det  nu skulle bli inställt (som det 

också visade sig bli) ansåg vi att detta var en kampanj som kanske skulle göra att vi får in lite 

fler medlemmar.    

Kampanjen visade sig inte slå ut riktigt så hårt som förbundet önskade men med facit i hand 

och nu när SM:et tyvärr inte blev av i år så var det nog en bra ”spelad hand” att göra som vi 

gjorde då vi säkert annars skulle ha färre medlemmar och mindre pengar i kassan inför 

kommande och också ett väldigt osäkert år gällande Live-SM.  

Förbundet har också  under året haft mycket kontakt med diverse pokerforum online och 

drivit samtal och debatt om hur online-poker spelarna skulle vilja se förändringar gällande 

pokern online. Förbundet har deltagit i flera stora Livestreams, poddar och intervjuver där 

förbundet fått berätta vad och hur det arbetas internt. 

 

 



Nedan följer lite sammanfattningar under året som gått. 

Poker SM online: 

Årets Online-SM spelades mellan 18 oktober – 8 November. 

2020 (Vinnare) 

No Limit Hold’em, Main Event: ”Medique” 
No Limit Hold’em, Deepstack: Albin ”Ste90nis” 
No Limit Hold’em, Shorthanded: Alfred ”NATTSTILT3” 
No Limit Hold’em, Highroller: Jonas ”AnnatheBeast” Lundgren 
No Limit Hold’em, Lowroller: Ludvig ”GlobalHappi” Lindström 
No Limit Hold’em, Turbo:  Andreas ”B1gB4dW0lf” 
No Limit Hold’em, Frirulle/centroll: Anders ”Soobst” Öhman 
Pot Limit Omaha, Turbo: ”NobelPrize” 
Pot Limit Omaha 6-max: Robert ”MasterBlge” Svedin 
Pot Limit Omaha, Lowroller: Robert ”MasterBlge” Svedin 
Pot Limit Omaha, Highroller: ”-ronin-” 

Poker SM live: 

INSTÄLLT P.G.A PANDEMI 

Svensk Poker Hall of Fame 

Martin de Knijf och Erik Sagström valdes in detta år. 

Notis: Erik har vi inte fått tag på sedan utmärkelsen blivit släppt.  Meddelande har skickats 

samt att vi har ringt men utan resultat.   

Styrelsemöten 2020: 

Styrelsen har haft 6 möten under året som gått. Alla har varit över telefon. På Facebook 

har vi även haft kontakt via en privat grupp där vi diskuterar skrivelser, kommer med ideer 

etc. 

Medlemmar 2019: 

2020 minskade antalet medlemmar till 273 från föregående år då det var 450st. 

Detta beror till största del att Live SM inte blev av men också att vi inte längre får kräva att 

man är medlem för att deltaga under Online-SM.   

// Svenska Pokerförbundets styrelse 2019 


