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Nu ger vi allt tillsammaNs

När omvärlden förändras måste även hästsporten förändras. De senaste årens 
utveckling med en ökad konkurrens på spelmarknaden innebär inte bara en 
framryckning av många nya aktörer och spelformer som tävlar om kundernas 
uppmärksamhet, det sporrar även trav- och galoppsporten till kraftsamling och 
nytänkande för att stå starka även i framtiden.

ett konkret resultat är att atg, sedan 1 september 2006, arbetar utifrån en ny 
organisation. Förändringen syftar till ett ökat fokus på utveckling, försäljning 
och marknadsföring av sporten och spelet på marknaden. Förhoppningen är att 
den också ska bidra till ett smidigare och förbättrat samarbete mellan trav- och  
galoppsportens samtliga parter för att skapa samsyn och handlingskraft kring de 
viktiga framtidsfrågorna.
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FråN orD till haNDliNg

Ur kundens perspektiv är det förstås enkelt. Trav- och galoppsporten, denna brokiga familj  
av tränare, kuskar, hästägare, veterinärer, ombud och experter, är en helhet där spelet på banan, 
via ombud eller atg.se är naturliga beståndsdelar i en kittlande totalupplevelse. Den stolta 
traditionen, kulturen, mediabevakningen och sociala gemenskapen kring spelet och sporten 
bidrar ytterligare till det som bildar den allmänna uppfattningen om hästsporten i Sverige. 

Gemensam vision För huvudaktörerna inom sporten ligger det en utmaning och möjlighet i 
denna verklighetsbeskrivning. Trots olika intressen och ägarförhållanden måste vi förenas i 
en gemensam vision av vad trav- och galoppsporten ska vara och erbjuda sina kunder i 
framtiden. Den resan har vi redan påbörjat. Under 2006 inledde vi en av de viktigaste 
satsningarna som svensk hästsport upplevt i modern tid. Med gemensamma krafter ska vi 
inom ATG, Svenska Travsportens Centralförbund och Svensk Galopp modernisera bilden av vår 
sport och våra spel vilket ska bädda för fortsatta framgångar under många år framöver.

För att hästar ger allt För allmänheten blev det första synliga resultatet på att någonting  
har hänt den kampanj som lanserades 27 december 2006 och som är vägledande under  
åren som kommer. På temat ”För att hästar ger allt” vill vi förmedla nerven och spänningen 
i sporten och få hela Sverige att tala om hästar, att vilja se hästar och att spela på hästar.  
Några av de bästa bilderna ur kampanjen kan du inspireras av i den här årsredovisningen.

ATG en viktig pådrivare Under år 2007 kommer kampanjen att följas upp med ett fortsatt arbete 
kring en gemensam värdegrund och vision. Ett arbete som ska bli en ledstjärna både för vad 
vi gör tillsammans och på egen hand. För ATG innebär det att vi ännu hårdare rannsakar 
vår verksamhet, vårt erbjudande och hur vi kommunicerar med våra kunder. Vad kan vi 
förändra och göra bättre? Med kampanjen och vår nya organisation har vi fått en bra start.
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aFFärsiDé  

att ge kunderna en rikare fritid genom att med  
en högkvalitativ trav- och galoppsport som grund, 
innovativt och ansvarsmedvetet göra spel på hästar 
spännande, underhållande och lättillgängligt.
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höjDpuNkter uNDer 2006
 För fjärde året i rad ökade omsättningen, vilket resulterade i ännu 
ett nytt spelrekord.

 Hästsporten tilldelades 1 367 miljoner kronor 2006, även det ett 
nytt rekord.

 I februari utökades ATG:s framgångsrika lunchsatsning på var-
dagarna med ytterligare två lopp och spelformen V4. Utökningen 
av lunchkonceptet är den enskilt största anledningen till ATG:s 
positiva omsättningsutveckling. 

 På atg.se startade ATG Live i maj, framtidens TV-sport  
 på Internet och under december lanserades lopparkivet.

 Seminariet Hästen i politiken – betyder mer än du tror, anordnades 
i Riksdagshuset den 14 juni.

 ATG och TV4 har tecknat ett nytt omfattande 4-års avtal som 
sträcker sig över perioden 2007 – 2010.

Omsättningsutveckling
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Å r e t  i  k o r t h e t
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Nytt spelrekord för tredje året i rad och hundra nya miljoner till 
sporten över tre år. Det är klart att ATG med stolthet kan summera 
även 2006.

11,28 miljarder i svensk omsättning var en ökning med 2,6 % på en 
lika brännhet som mogen marknad och med ständigt nya och aggres-
siva aktörer, främst på Internet. Lägg därtill det internationella spelet 
på närmare 800 miljoner (+20 %) in i våra svenska pooler och vi kan 
konstatera att svenska trav- och galopptävlingar för första gången 
attraherade spel för över 12 miljarder.

Bakom framgången ligger ett hängivet arbete av många, inte 
minst våra 2 000 ATG-ombud, som på sin hemmaplan gör ett 
gediget arbete och fortfarande står för nästan 75 procent av alla 
ATG:s intäkter. Dessutom möter de 84 procent av alla våra kunder. 
Det sistnämnda är ännu ett bevis för att starka sociala mötesplatser 
fortfarande har en helt avgörande betydelse för spelets och sportens 
utveckling. Detta känns viktigt att konstatera innan jag kommer in 
på det slagfält, som fortsatt var på allas läppar under 2006: Internet.

Framtiden är alltid försenad sa någon när IT-bubblan sprack i början 
på 2000-talet. Nu är den definitivt här. Den moderna människan 
befinner sig i en explosion av nya möjligheter och upplevelser. Kunden 
är kung och kan välja och vraka dygnet runt. Tekniken kan leverera 
upplevelsen när kunden vill, inte när någon viss leverantör har bestämt 
det. Det sätter press på alla. I vår bransch sker just nu en blixtrande 
produktutveckling. Och nästan allt händer på Internet. Nyckelordet 
är live. Allt ska ske här och nu. De spel som växer och ger tillväxt 
äger rum i realtid. Poker, bingo, casino och sportspel. Allt ska vara 
live-upplevelser.

Det känns därför tryggt att konstatera att ATG står starkt i den 
här blåsten. Den sport- och spelsajt vi utvecklat under de två senaste 
åren har verkligen vunnit våra kunders gillande. Över 1,8 miljarder 
kronor (+47 %) kom in via atg.se under 2006. Vi ser fram emot en 
fortsatt spännande utveckling under 2007.

Nytt spelrekorD För treDje året i raD

V D  h a r  o r D e t

En förutsättning är dock att vi kan leverera starka produkter. Täv-
lingar från lunch till kväll kommer att bli allt vanligare. Här måste 
jag understryka det viktiga samarbete som sker med sporten. Under 
2006 kunde vi kraftigt utveckla våra lunchtävlingar, vilket visade sig 
vara en stor framgångsfaktor. Under 2007 kommer vi att testa fler 
nya upplägg under ett antal eftermiddagar, dock inte med enbart 
svenska tävlingar. Men den allra största live-satsningen kommer 
ändå att ske på lördagar, när ett antal V75-lopp sänds direkt i TV4. 
Äntligen får travet också visa sin elitserie live i en stor TV-kanal. 
Klart att detta ger en fortsatt utmaning att locka publik till våra 
banor, men här är fortfarande mycket ogjort och många nya sats-
ningar är på gång inom ramen för STC:s ambitiösa publikprojekt.

Medias betydelse för spelutvecklingen accentueras mer för varje 
dag. Inte bara genom att åtskilliga medier, för snart miljardintäkter, 
fortsätter publicera olaglig reklam för internationella aktörer. Flera 
mediebolag är själva redan inne i spelbranschen. 

För ATG känns det mycket bra att nu vara inne i ett nytt 4-
årsavtal med TV4. Det garanterar oss ett stort utbud mot en bred 
publik och ger möjlighet till nya innovationer. För ATG har det i 
alla tider varit viktigt att utveckla starka medierelationer. Vi vet att 
vår framgång bygger på en bra sport, bra produkter, bra distribution 
och en stark mediebevakning. Det tänker vi arbeta vidare med.

Spelbranschens utveckling fortsätter dock att ha en besvärande 
baksida – den ständigt växande debatten om ökat spelberoende. Ingen 
tvekan om att de lågmarginalspel, som svept in under senare år, satt 
saken på sin spets. Därom är både forskare och Folkhälsoinstitutet 
eniga. Men nu börjar debatten skada branschens allmänna anseende 
på ett sätt som kan få långtgående konsekvenser för oss aktörer. Alla 
produkter dras ofta okunnigt över en kam och den underhållande 
spelupplevelse som många tidigare gärna pratade om blir nästan 
skambelagd. Kommer vi inte snart ur detta med allmänhetens 
förtroende intakt kan rekryteringsbasen minska med rasande fart.
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Vi svenska aktörer är i dag mycket aktiva i arbetet mot spelberoende. 
Information, kontroller, åldersgränser, utbildning av ombud, konto-
gränser står varje dag på vår aktivitetslista. Men räcker det? Handlar 
det inte också om att snart börja kommunicera andra värden?

Tillsammans med trav- och galoppsporten arbetade ATG under 
slutet av 2006 fram ett nytt gemensamt kommunikationssätt. Vi sam-
lades kring fyra starka kärnvärden - hästen, sporten, spelet och spän- 
ningen. Vi myntade dessutom parollen ”För att hästar ger allt”. Det 
ska bli mycket spännande att följa konceptets utveckling under 2007.

Öppenhet, glädje och samarbete måste fortsatt vara ledord för hela 
trav- och galoppsystemet liksom hästnäringen i stort. Ett intensivt 
näringspolitiskt arbete har rönt stor och välförtjänt uppmärksamhet 
under senare år. I dag kan vi i detalj beskriva sporten och hästnäringens 
betydelse för Sverige. 28 000 heltidsanställda människor är på ett 
eller annat sätt helt beroende av utfallet inom hästnäringen. Det 
måste vi fortsätta att värna om. 

Hos ATG, travet och galoppen finns också en medvetenhet och 
en samling kring nödvändigheten av förändring. Mötet med en ny 
omvärld tvingar oss att se över den framgångsstruktur vi haft under 
30 år. Förutsättningarna förändras mycket snabbt och 2007 måste bli 
året då sporten, ATG och staten tillsammans kommer överens om nya 
och långsiktigt hållbara strukturer och regler. Det tjänar alla på.

Stockholm i mars 2007

Remy Nilson
Verkställande direktör

V D  h a r  o r D e t
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symbioseN mellaN sport och spel ger resultat

Som styrelseordförande i ATG finns all anledning att uttrycka 
såväl mitt som den övriga styrelsens tillfredsställelse över 
bolagets goda resultat. Jag hoppas alla medarbetare känner 
stolthet över vad som åstadkommits. 

Bolaget har starka produkter som vi fortsätter 
utveckla och vårdar väl samtidigt som ett nytt 
tävlingsprogram ger ökad tillgänglighet. 
Genom vårt nya avtal med TV4 och en ny 
marknadsprofil tydliggör vi också vår starka 
unikitet – symbiosen mellan sport och spel. 
Allt detta bådar gott för framtiden.

Bolagets samarbete med sporten fungerar 
mycket väl och känslan av gemensamma tag 
har väl aldrig varit så tydlig som nu. Det är 
också ytterst glädjande att ATG kunnat öka 
sportens intäkter från 1,3 till 1,4 miljarder över 
de tre senaste åren. Detta har kunnat ske genom 
en kombination av spelökningar och kostnads-
effektivitet, som står sig mycket väl i en jäm-
förelse mot andra spel och totalisatorbolag.  

Däremot skiljer sig våra förhållanden till vår tredje intressent, vid 
sidan om sporten och spelet, nämligen staten, väsentligt till ATG:s 
nackdel. Detta har sin grund i en beskattning av bolaget som fram-
står som alltmer orimlig och otidsenlig och därmed nedbringar bola-
gets förmåga att ge bättre förutsättningar för alla kategorier inom 
hästsektorn. Starkt fokus riktas nu mot sportens förhandlingar med 
staten om förutsättningarna efter 2007  där ATG självfallet har en 
roll i att serva såväl sporten som staten med underlag vilka leder till 
absolut nödvändiga förändringar. Denna fråga är, vid sidan om 

frågan om en fortsatt reglering av spel på nationell nivå, den allra 
viktigaste för framtiden. En överväldigande majoritet av EU:s 
medlemsländer är för en fortsatt sådan ordning och har också 
vidtagit mått och steg för att hindra fortsatt kannibalism från de 
olagliga nätbolagens sida. Nu väntar vi på vår regerings ställnings-
taganden och förslag då det gäller spel och spelpolitik. 

ATG har tillsammans med övriga totalisatorbolag i Europa beslutat 
bilda en organisation med uppgift att värna totospelet och häst-
näringens intressen på europeisk nivå. Samarbetet inom ATG:s 
styrelse präglas av stor samstämmighet då det gäller arbetet inför 
framtiden. Styrelsen har under det gångna året lagt stor vikt vid 
framtidsfrågorna. Inom styrelsen har revisionsutskott utsetts i linje 
med vad som angetts i bolagskoden.

Det finns anledning att understryka det ansvar ATG har att på olika 
sätt stärka hästsektorns och hästens position i det moderna samhället. 
Tillsammans med övriga hästsverige har ATG, inte minst genom 
Nationella Stiftelsen, bidragit till att insikten om hästens betydelse 
för en bra samhällsutveckling vinner genklang i vida kretsar. Detta 
är ett långsiktigt arbete och måste ständigt underhållas för att nå 
resultat. Precis samma gäller när vi talar om symbiosen mellan sport 
och spel. Det måste ske med ett positivt anslag utifrån en helhetssyn 
där särintressena läggs åt sidan. Först då lyssnar politiker och 
beslutsfattare och tar förhoppningsvis till sig budskapen. Här finns 
en klar skillnad mellan förr och nu!

Stockholm i mars 2007

Bo Dockered
Styrelseordförande

o r D F ö r a n D e  h a r  o r D e t
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Vad ska hända med den svenska spel- och lotterimarknaden? 
Hur kan den utvecklas under kontrollerade former och med en 
sund och rättvis konkurrens? Frågorna kändes extra aktuella 
under valåret 2006 då inbrytningen från de oreglerade spel-
bolagen blev intensivare än någonsin och de avgörande 
politiska besluten uteblev. 

Utformningen av spelmarknaden styrs främst av politiska beslut. 
Endast de aktörer som uppfyller de lagstiftade kraven och får till-
stånd av regeringen får bedriva spelverksamhet. 

I Sverige gäller det huvudsakligen tre aktörer – ATG, Svenska 
Spel och Folkrörelserna.

Mot nämnda bakgrund var konkurrensen från de internationella 
bolagen den kanske viktigaste frågan under det gångna året. De 
oreglerade spelaktörerna stod för nästan hela ökningen på den totala 
spelmarknaden och närmare hälften av marknadsföringskostnaderna 
vilket är anmärkningsvärt då främjande av spel hos utländska bolag 
är förbjudet i Sverige.

Ökad konkurrens på nätet Den tuffaste utmaningen kommer alltjämt 
från olika spel på nätet, framförallt från pokerspel. Svenska Spel har 
inlett en framgångsrik satsning för att ta upp kampen med de 
utländska aktörerna. Ökningen av nya aktörer inom nätbaserat 
pokerspel tenderar dock att mattas av vilket gör det lättare att 
överblicka konkurrenterna på marknaden.

Till konkurrensen hör även att utländska bolag ger sig in på 
svenska marknaden genom att anordna lotterier i samarbete med svenska 
välgörenhetsorganisationer som får del av överskottet. Ett exempel 
är Postkodlotteriet som drivs av Nova Media från Holland till för-
mån för välgörenhetsorganisationer som Barncancerfonden, Rädda 
Barnen och Världsnaturfonden. 

allt Fler utläNDska aktörer 
på DeN sveNska spelmarkNaDeN

S p e L m a r k n a D

■ atG 
Bedriver vadhållning på hästkapplöpningar.

■ SVenSka SpeL 
Bedriver bland annat automatspel, lotterier, kasinon och vadhållning  
på idrottstävlingar.

■ FoLkröreLSerna 
Bedriver lotterier, bingo och bingolotto.

ATG ökade igen på den reglerade marknaden Omsättningen på den 
reglerade spelmarknaden uppgick totalt till 36,5 miljarder kronor 
under 2006, en ökning med 2,8 procent jämfört med föregående år. 
ATG omsatte 11,3 miljarder kronor och ökade sin omsättning med 
2,6 procent. Ökningen beror till stor del på höjd omsättning på spel 
via atg.se, utökningen av lunchspel med en ny spelform, V4 samt 
V65 på vardagar som lanserades under slutet av föregående år. Den 
tydliga trenden med ett ökat intresse för direktspel och snabbare 
spel under en större del av dygnet håller med andra ord i sig. Här är 
ATG Live på nätet, men också hos ombuden, en nyckelsatsning för 
att klara konkurrensen från de utländska bolagen.

huVuDaktörer pÅ Den  
reGLeraDe SpeLmarknaDen
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hur ska hästsporteNs FramtiD säkras?

Det som skiljer spel på hästar från andra spelformer är det 
unika samspelet mellan näringen, sporten och spelet. Basen 
för spel på hästar är hästuppfödare, hästägare och tränare. 
Den nära kopplingen är en viktig förutsättning för att den 
svenska trav- och galoppsporten ska leva i hela landet och 
kunna fortsätta att utvecklas.

Tänk dig ett Sverige utan hästar. Ett landskap utan hästhagar, stall 
med tonårstjejer och ridläger om sommaren. Ett land utan häst-
sport, spel och tävling i världsklass. En ganska orimlig tanke, eller 
hur? Med upp mot 300 000 hästar och en halv miljon aktiva är 
hästnäringen i Sverige en folkrörelse och mångmiljardindustri som 
påverkar hela samhällsekonomin. 

Det utbredda intresset medför en stor efterfrågan på varor och 
tjänster vilket skapar både arbetstillfällen och skatteintäkter. Idag 
svarar hästnäringen för nästan 10 000 årstjänster och med sprid-
ningseffekter ytterligare 18 000 tjänster i samhället. Hästarnas årliga 
behov av foder motsvarar 600 000 fotbollsplaner eller en yta stor 
som halva Skåne vilket bidrar till öppna landskap och betydande 
intäkter för det svenska jordbruket. 

Motorn i svensk hästnäring Hela överskottet av ATG:s verksamhet  
går på olika sätt tillbaka till hästsporten. Resultatet för 2006 innebär att 
hästsporten under 2007 får dela på knappt 1,4 miljarder, en ökning 
med 35 miljoner kronor jämfört med föregående år. Förutom 
pengarna till trav- och galoppsporten bidrar ATG även till övrig 
hästsport, bland annat genom de pengar som satsas i Nationella 
Stiftelsen för Hästhållningens Främjande.

Villkoren för ATG:s spelverksamhet regleras av den svenska 
regeringen som utfärdar den koncession som ger ATG rätten att 
arrangera spel på hästar. ATG verkar löpande för att skapa bättre 
ekonomiska villkor och framtidsmöjligheter för hästsporten. 

Stagnerad ekonomisk tillväxt för hästsporten Det ekonomiska sam-
spelet mellan sport och spel är en viktig förutsättning för att den 
svenska trav- och galoppsporten i hela landet ska kunna leva. Men 
trots spelverksamhetens rekordomsättning på 11,3 miljarder för år 
2006 har sportens inkomster närmast stagnerat, vilket försvårar ut-
vecklingsmöjligheterna. Ser man tillbaka på de senaste fem åren kan 
man konstatera att trav- och galoppsporten fortfarande lider av sviterna 
efter omsättningstappet 2002. De medel som tilldelats sporten har 
visserligen ökat i takt med omsättningen men inte i tillräcklig omfatt-
ning eftersom kostnadsökningen för branschen stiger än mer. 

Extra prispengar 2007 För att förbättra de aktivas situation beslutade 
ATG:s styrelse i december om 14 miljoner i nya prispengar för kom-
mande år. Pengarna går bland annat till ett tillskott av prispengar i 
V75-loppen och tas från egna sparade medel i Hästsportens fond. 
Från och med mars 2007 kommer därför alla V75-lopp på lördagar 
att ha minst 100 000 kronor i förstapris.

12

at G  o c h  h ä S t S p o r t e n

■ atG har den svenska regeringens koncession att anordna 
spel på hästar.

■ Lotteriinspektionen är av staten utsedd tillsynsmyndighet.

■ atG ägs till 90 procent av Svenska travsportens centralförbund, Stc,  
och till 10 procent av Svensk Galopp, SG, men är statligt kontrollerat  
genom styrelsens sammansättning. 

■ hela överskottet från atG:s verksamhet går på olika sätt tillbaka till 
 hästsporten.

■ atG bidrar även till övrig hästsport genom pengar som satsas i 
 nationella Stiftelsen för hästhållningens Främjande och sponsor- 
verksamhet till ridsporten.
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at G  o c h  h ä S t S p o r t e n
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h ä S t S p o r t e n S  e k o n o m i

ATG omsatte 11,3 miljarder kronor 2006, vilket är den högsta 
siffran hittills och en ökning med drygt 2,6 procent. När vinst-
medel och skatt har betalats ut och driften av ATG täckts går  
allt överskott från ATG:s verksamhet tillbaka till hästnäringen.
Hästsporten tilldelades 1 367 miljoner kronor under 2006. 

allt överskott till hästNäriNgeN

A merparten av atG:s 
omsättning går tillbaka 
till spelarna. under 
2006 betalades 7 902 
miljoner kronor ut i 
form av vinster, vilket 
motsvarar cirka 70 
procent av den totala 
omsättningen.

B atG bidrog under 
2006 med 1 243 miljo-
ner kronor till statskas-
san i form av totalisator-
skatt.

C nettokostnaden för 
driften av atG uppgick 
till 750 miljoner kronor 
och här ingår bland 
annat ombudens pro-
visioner och löpande 
driftskostnader, såsom 

produktutveckling, 
direktsändningar av 
loppen, marknadsföring 
och administration.

D Sportens central- 
förbund Stc och SG  
erhöll under 2006 83 
miljoner kronor.

E under 2006 delade 
atG ut 962 miljoner  
kronor till landets banor. 
pengarna ska täcka 
kostnader för tävlings-
dagarna, drift och un-
derhåll av anläggning-
arna samt kostnader för 

1�
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ekonomi och administra-
tion. Banorna har även 
intäkter i form av spon-
sorpengar, entréavgifter, 
överskott från restaurang-
verksamheter och aktivite-
ter i samband med täv-
lingsdagarna. 

F knappt hälften av  
de medel som går till 
banorna överförs till  
de aktiva i form av pris-
pengar. 2006 uppgick 
beloppet till cirka 470 
miljoner kronor. totalt 
fick de aktiva dela på 
791 miljoner kronor.

G utöver prispengarna 
från banorna erhåller de 
aktiva ytterligare 321 
miljoner kronor i form 
av tränar- och uppfödar-
premier samt centrala 
prisanslag. Vidare sat-
sas 38 miljoner kronor 
per år, i enlighet med 

avtalet mellan staten och 
 trav- och galoppsporten, 
direkt på hästnäringen 
genom nationella Stiftel-
sen för hästhållningens 
Främjande (nS).

1�

11 277 945 882 KR
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Kalla det gärna folkfest, cirkus eller världens bästa sportspel. När 
V75 kommer till staden kittlar det lite extra i magarna på nya och 
inbitna travvänner. Överallt snackas det spelformer, hästar, kuskar, 
placeringar, varvtider och drömmar om kommande storvinster.  

Det är trångt och trivsamt i spelbutikerna men roligast är förstås att 
uppleva stämningen och spelet direkt på banan. Innan grindarna 
öppnar har dock huvudpersonerna – hästar och kuskar – varit igång 
sedan svinottan och färdats långväga från gårdar och hagar runtom  

eN Dag meD v75

Klockan är 07.00 och Jonas anländer till 
stallet för att morgonfodra Arigel och de 
andra hästarna i stallet. När Arigel har ätit 
upp sin frukost är det dags att klä på för 
transport. 

07.00 – 08.00 Supportmedarbetarna, 
tjänstgörande totoföreståndare och drift-
operatören har anlänt till Hästsportens 
Hus. Morgontidig atg.se kund spelar V75 
redan kl 08.05. V75-omsättningen är uppe 
i 20 Mkr.

09.30 Kliver Arigel på transporten som ska 
ta honom till Bergsåker där han ska starta 
på V75. Arigel är van att åka transport så 
det tar bara några minuter att lasta.

10.00 Grindarna öppnar på Bergsåker och 
totopersonalen startar upp banspelet. På 
restaurangerna är det fullbokat idag och 
förberedelserna är i full gång.

13.50 Köer hos Lennart i Nyköping, 10 
minuter till spelstopp, omsättningen är  
nu uppe i 72 Mkr. Rolf lämnar in kompi-
sarnas gemensamma spel.

14.00 Nu stänger datorn av förtidsspelet, 
fortfarande några minuter kvar att spela för 
banpubliken och för ATG Live. Slutlig om-
sättning denna lördag för V75 blev 76 Mkr.

14.15 På banan är tävlingarna i full gång. 
Tre lopp har avverkats och det börjar dra 
ihop sig till start i dagens första V75-lopp. 

14.20 Startar Arigel i sitt första V75-lopp  
i livet. Arigel hamnar invändigt och får luckan 
på upploppet, han spurtar riktigt bra men blir 
oplacerad.

V 7 5
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i Sverige innan loppen drar igång på plats. Att V75 har en närmast 
magisk dragningskraft visar statistiken. En normalhelg omsätter 
V75 drygt 80 miljoner kronor och varje lördag lämnas närmare en 
miljon V75-kuponger in hos ombud, på banan eller på atg.se.     

V75 är travets elitserie, med de största prispengarna och bästa hästarna 
som springer på svenska banor. Har du ännu inte upplevt magin kring 
spelet och sporten? Då har du mycket roligt att se fram emot.

V 7 5

10.15 En atg.se kund får hjälp av suppor-
ten och lämnar in ett 200 raders system 
med Salma Boko som spik.

10.30 Jonas lastar av Arigel på stallback-
en och tar honom på en promenad för att 
han ska få röra på sig lite. Arigel blir identi-
fierad av banpersonal/veterinär.

11.20 Spelet är i full gång hos ombud, 
atg.se och bana, 50 spel per sekund, 
omsättning 33 Mkr.

12.30 Är det dags att sela på för en första 
värmningsrunda. Jonas kör själv Arigel i ett 
antal lugna bakvarv och i loppet. Arigel är 
laddad och vill helst springa mycket fortare 
än vad Jonas vill. 

15.35 Vinnares programledare Åsa Elmroth 
intervjuar Jonas Walje efter Arigels start på 
V75.

15.55 Arigel är i dopningstallet och väntar 
på att… Ja att han ska kissa helt enkelt. 
Och det kan ta ett tag. Om hästen inte vill 
kissa får man i stället ta ett blodprov.

16.15 Arigel vilar i gästboxen efter sin  
V75-start. På banan är det full aktivitet,  
lopp efter lopp avverkas, resultat ropas ut, 
köer i spelluckorna, hästar och kuskar 
hastar fram och tillbaka. 

18.00 Driftoperatören på ATG stänger spel-
systemet och ”kastar ut” de 84 ombud 
som glömt att stänga sin totomat. Support-
personalen packar ihop och går hem. 

ariGeL

■ hingst född 1994  
e. Bork rigel

■ Starter 2006 
 18 2-1-2
■ prispengar 2006        
 58 800 kr
 

JonaS WaLJe 

■ amatörtränare 
 Bergsåker
■ Starter 2006           
 118 4-6-9
■ prispengar 2006        
 298 500 kr
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Det är roligt att spela på hästar, inte minst tillsammans  
med likasinnade. Andelsspel med kompisarna på V75 är  
en klassiker som bara ökar i popularitet. 

Att köpa sig en andel i ett större system hos något av våra ombud 
är också ett populärt sätt att spela V75 liksom att spela V4, Lunch 
Dubbel, Trio och andra lunchspel hos ATG:s ombud. Det är roligt 
att träffa kompisar, snacka hästar och att satsa några kronor på direkt-
 spel under lunchrasten. Det ger en extra krydda till arbetsdagen. 
Spelombudens butiker är en viktig träffpunkt som står för cirka 
75 procent av ATG:s affär och är företagets viktigaste ambassadörer 
mot kunderna. Därför ställs höga krav på dem som får sälja våra spel. 

Ökat fokus på försäljning 2006 Idag finns runt 2 000 ombud från 
norr till söder i Sverige, varav knappt 100 stycken är Live-ombud, 
där kunderna kan spela direkt och följa loppen på TV. Banorna 
och ombuden kompletterar varandra och ska tillsammans verka 
för att intresset för sporten och spelet ökar. En tydlig trend är att 
intresset för direktspel och snabbare spel ökar. 

Under 2006 påbörjade ATG en säljutbildning för ombuden 
som kommer att löpa under 2007. En koncentrerad insats som 
fokuserar på att ge särskilt stöd för att skapa merförsäljning i all-
mänhet men också givetvis med inrikting på försäljning av spel 
från ATG. 

Utbildning i spelansvar Som ett resultat av ATG:s policy utbildas 
ATG-ombud i spelansvar, till och med 2006 hade 3 365 personer 
hos 1 310 ombud genomfört utbildningen. Målet är att alla ATG-
ombud ska genomgå utbildningen. Ombuden får lära sig att arbeta 
förebyggande mot spelberoende och utbildningen inriktar sig framför 

atg:s ombuD är eN viktig träFFpuNkt

o m B u D 

allt på vikten av att inte sälja spel till minderåriga och att inte sälja spel på 
kredit. De regelbundna butikskontroller som påbörjats under 2005 
kommer också att fortsätta. Kontrollerna syftar främst till att 
säkerställa att ombuden efterlever bestämmelserna om 18-årsgräns vid 
spelande och att det finns information om spelberoende tillgängligt 
hos ombuden. ATG genomför också kontroller i samarbete med 
Lotteriinspektionen.

Lennart i sin spelbutik i Nyköping. Läs mer om honom på sidan 19.



1�

o m B u D

Vad är nyckeln till att bli ett bra spelombud? Den sociala kon-
takten kring sporten och spelet, hävdar Lennart Aldén som på 
bara sex år har byggt upp Nyköpings mest framgångsrika spel- 
butik tillsammans med kollegan Lennart Bergkvist. Inte illa 
för en kille som från början inte hade den ringaste kunskap 
om spel på hästar.

År 2000 sadlade Lennart om i yrkeslivet. Efter att ha jobbat 20 år 
med ungdomar och hemlösa på Stadsmissionen i Stockholm över-
tog han en spelbutik hemma i Nyköping, på den tiden den minsta 
ATG-verksamheten i staden. Kollegan Lennart, ombud för Svenska 
Spel, mötte han efter något år och tillsammans driver de idag ”Spel-
butiken på Willys” i ett av Nyköpings mest expansiva handelsom-
råden. Enbart omsättningen på ATG-spel har ökat sex gånger sedan 
starten. Något som inte minst bygger på ett tålmodigt nätverksbyg-
gande mellan kunderna.

– Självklart måste man vara påläst och kunnig som ombud  
men den sociala aspekten är minst lika viktig. Alla sorters kunder 
kommer till oss. Vi bjuder alltid på kaffe i butiken och tycker om att 
prata med kunderna. När de stannar lite längre hinner man diskutera 
de olika spelen både med rutinerade spelare och de som är ovana. 
Det ger i längden bra affärer.

Personligt engagemang ger bättre affärer Lennarts drivkraft och 
sociala talang blev tidigt en tillgång i yrket som spelombud, även 
när butiken var stängd. Under sex år har han, genom ett högst 
personligt engagemang, byggt upp sin kundkrets. Bland annat 
arrangerade han, lönsamma och mycket uppskattade, bussresor till 
Solvalla för att spela, umgås och ha roligt. Något som under 2006 
skalades upp och manifesterades i Nyköpingsdagen 13 juni – en 

kommundag vid travet i Eskilstuna i form av en paketresa med  
spel, middag och gemenskap. 200 glada Nyköpingsbor slöt upp på 
Sundbyholmstravet och flera företag valde att konferera där under 
dagen. 

– Travsport är roligt och det är viktigt att kunna umgås kring 
spelet. Aktiviteterna utanför butiken skapar kontakt mellan män-
niskor och ger oss fler och mer nöjda kunder. En del är nybörjare, 
andra har varit med oss länge och utvecklats som spelare. Idag är 
intresset stort för att komma med i butikens andelsspel och få vara 
med i ett större system. För närvarande har vi kö till fem olika bolags- 
spel med sju andelar i varje. Vi spelar på Dagens Dubbel och andra 
spel under vardagarna, vinstpotten skjuts oftast upp till spel på V75 
under helgen.

Goda råd på vägen Utan kunskap och lite hjälp på vägen är det dock 
svårt att få en bra start som spelombud, menar Lennart. Han fick 
tidigt en god kontakt med ATG:s regionchef Tommy Idh som gav 
tips och råd om hur verksamheten kunde utvecklas. Längs vägen 
har även många dörrar öppnats av kuskar, tränare och andra per- 
soner inom travsporten som han lärt känna.

– Alla behöver vänner och en hjälpande hand. Det är lika sant 
hos Stadsmissionen som i spelbutiken och på travbanan. Men du 
måste själv ha viljan och drivkraften för att lyckas.

FråN staDsmissioNeN till spelbutikeN
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Med hästen som trumfkort i en sport fylld av nerv och spänning 
är ATG en vinnare även på nätet. På atg.se finns allt för en 
kittlande spelupplevelse. I sommarstugan, båten eller hemma 
i vardagsrummet.

Spel på atg.se har varit en framgång med en ökad spelomsättning 
varje år ända sedan lanseringen år 1998. Mycket har hänt sedan dess. 
ATG förutsåg tidigt mediets stora potential och har löpande satsat 
stora resurser på att ligga långt framme i produktutvecklingen både 
när det gäller teknik, innehåll och upplevelse. Som ett bevis på att 
man inte levererar tomma ord genomförde ATG sin kanske största 
satsning på atg.se under år 2006. 

ATG Live – framtidens sport-TV på nätet  Under maj lanserades årets 
stora nyhet, ATG Live på atg.se – en dramatik så nära pulsen på 
banan man kan komma och ett helt nytt sätt att uppleva sporten 
och spelet i en dator. Att kunna spela fram till start och följa spelet i 
direktsändning på en och samma bild har länge varit en efterfrågad 
tjänst av kunderna. Många spelsajter har idag live-odds men inga direkt-
sända bilder. Samtidigt har många sportsändningar i TV live-odds i 
rutan men där tittaren måste använda en dator eller mobil för att 
spela. På atg.se finns allt på samma ställe – direktsändningen, oddsen 
och spelet.

TV-sända live-lopp i mobilen Under oktober inledde Teracom tester 
med direktsänd TV i mobilen. För detta krävs en mobiltelefon 
med inbyggd TV-mottagare. ATG är ett av flera företag som deltagit i 
testet som omfattar 400 personer som kan ta emot alla TV-sändningar 
från bland annat ATG Live, det vill säga 40 timmar per vecka. För-
söket har mottagits positivt och förhoppningsvis kan Teracom om 
något år erbjuda kunderna att se riktiga TV-sändningar i mobilen. 

Allt från året som gick i Lopparkivet  I december 2006 var det dags 
för nästa lansering. Med Lopparkivet tog ATG steget fullt ut och 
öppnade dörrarna till en skattkista av rörliga bilder från alla TV-
sända travlopp under det senaste året. Lopparkivet ingår i ATG:s 
Liveabonnemang.

späNNiNg och Dramatik på atg.se

at G . S e
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Är man inte störst kan man åtminstone vara bäst. Ungefär  
så går de ödmjuka resonemangen masar emellan i världs-
metropolen Romme. För varför begränsa sig till en välskött 
mindre travbana när man kan utveckla ett helt centrum för 
hästsport som lockar eldsjälar från när och fjärran? En vision 
som är på god väg att förverkligas.

Det är allmänt bekant att man ser annorlunda på saker och ting i 
Dalarna. Vem hade till exempel anat att ett gammalt kalkstensbrott 
i snårskogen kunde förvandlas till en av Sveriges vackraste naturscener 
för opera, rock och konserter. Som en parallell till riksbekanta Dal-
halla genomgår nu även travet i Romme en intressant utveckling.

Nytänkande bäddar för ökad lönsamhet Romme är medarrangör av 
Europas största treåringslopp E3 och varje år körs något av loppen  
i E3-serien på Romme. Jämsides med V75 är Midnattstravet, en 
tävlingskväll med en kombination av sport och nöjen, Rommes 
mest publikdragande arrangemang med upp till 10 000 besökare. 
Antalet tävlingsdagar per år var tidigare 43 men ett par har tagits 
bort och några har omvandlats till lunchtrav. Liksom för många 
mellanstora banor innebär det att utnyttjandegraden av banan 
totalt sett är för låg vilket påverkar lönsamheten.

– Vi är en ideell förening som behöver varje krona vi kan lägga 
beslag på för att erbjuda en bra verksamhet, berättar Christer Sjö-
lund, VD vid Dalatravet i Romme. Det har fått oss att inse att vi 
måste utöka vårt verksamhetsområde för att bli framgångsrika. 

Hästcentrum för mer än bara trav För att utnyttja anläggningen vid 
fler tillfällen hyrs lokalerna ut till mässor, utställningar, bingo, för-
säljningar med mera när det inte är tävling. Men visionen är mer 
storslagen än så. En kommunal utvecklingsplan för orten Romme 
som helhet har slagit fast att en satsning på ett ”hästcentrum” kring 
travbanan ska genomföras, det vill säga att anläggningen kan ut-

nyttjas för ytterligare hästverksamhet än bara trav. Det har bland 
annat resulterat i ett nära samarbete med olika hästklubbar samt 
flera nya banor på området för hästhoppning, islandshästar, dressyr 
samt en 800 meter lång slinga för unghästar. 

– Den positiva utvecklingen har även väckt intresset för att bygga 
ett ridhus, fortsätter Christer. Planerna är spikade och om allt går 
som planerat sätts spaden i jorden hösten 2007. Det ger oss bättre 
möjligheter till hästträning samtidigt som vi kan locka ännu fler 
evenemang till banan. Ambitionen på sikt är att banan ska hålla 
internationell klass och locka finare evenemang.

Framtiden ser ljus ut Utvecklingen av  
anläggningen i Romme innebär också att 
det är möjligt att ha verksamhet på  
banan året om. Under 2006 arrangera-
des World Ski Sprint inne på banan 
med den internationella skideliten på 
plats. Evenemangen direktsändes i TV 
och lockade totalt mer än 7 000 
besökare, vilket gav ett efterlängtat tillskott i 
kassakistan. Medan snön låg på banan 
kördes dagen efter även en speedcrosstävling 
för snöskotrar som drog 5 000 besökare.

– Hästkrafter som hästkrafter, säger 
Christer. Skämt åsido… det är viktigt  
att våga tänka i nya banor för att dra 
igång en positiv utveckling.  
I Romme har vi hela orten 
bakom oss och vi ser positivt på 
framtiden. Det här är bara 
början.

Dalatravet i romme täNker i Nya baNor

Christer Sjölund, VD vid Dalatravet i Romme
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Framgången för ATG Live är en framgång även för Kanal 75, 
hästsportens eget mediebolag som ansvarar för det redaktio-
nella innehållet i TV och på atg.se. Aldrig har så många män-
niskor sett trav på TV som 2006.

Utan en stark mediebevakning kan ingen publiksport blomstra och 
utvecklas. Därför äger ATG det egna mediebolaget Kanal 75 som 
verkar i hästsportens tjänst. I stort sett överallt där du ser en sändning 
från någon trav- eller galoppbana har Kanal 75 ett finger med i spelet. 
Bolaget huserar i det blå, runda tornet invid Solvalla travbana. Tornet 
rymmer ett modernt mediecenter som producerar, paketerar och 
levererar redaktionellt innehåll för TV, ombud, banor, dagspress och 
Internet. Både på svenska och engelska. Tack vare att allt från TV-
teknik till programledare är samlat inom bolaget kan man produ-
cera 3 750 kostnadseffektiva TV-timmar om året.

Dagliga direktsändningar till ombud och på Internet Kunderna efter-
frågar direktsändningar i allt högre utsträckning, de vill spela och se 
loppen direkt i stället för att vänta på ett sammandrag senare på kvällen. 
Den viktigaste satsningen under 2006 har därför varit att bidra till 
utvecklingen av ATG Live. Kanal 75 svarar för det redaktionella inne-
hållet och producerar varje dag en fyra timmar lång direktsändning  
från den aktuella Dagens Dubbel-banans tävlingar ut till ATG Live-
ombuden och till kunderna på atg.se.  

kaNal 75 – För kärlekeN till sporteN och spelet

k a n a L  7 5

 

För att stötta ATG:s internationella försäljning produceras även en 
engelskspråkig version av Live-sändningarna, ATG Euro Live. 

På bästa sändningstid De dagliga Vinnare-programmen i TV4  
och TV4 Plus samt Dagens Rätt under lunchtid är exempel på TV-
program från Kanal 75. Totalt visas mer än sex timmar trav och 
galopp varje vecka i TV4 och TV4 Plus som båda ökade sina tittar-
siffror under året. I TV4 Plus från 50 000 till 80 000 tittare per pro-
gram, vilket bland annat kan förklaras med en bättre sändningstid och 
ett bättre programformat. Framtiden för trav- och galoppsport i TV 
ser dessutom ljus ut, ATG och TV4 har tecknat ett nytt omfattande 
4-årsavtal som sträcker sig över perioden 2007 – 2010.

Kanal75.se För att stödja landets dagstidningar i deras bevakning av 
hästsporten producerar Kanal 75 dagligen redaktionella artiklar, 
texter och bildmaterial som finns tillgängliga på Kanal 75:s hem-
sida. På kanal75.se distribueras även resultat- och startlistor från alla 
banor och här finns också ett gediget bildarkiv. 

Utveckling av direktsändningarna Ett prioriterat område under 
2007 är en fortsatt utveckling av direktsändningarna som kommer  
att bli tillgängliga för allt fler, bland annat genom utökade inter- 
nationella sändningar via utländska spelbolag. Ett ökat intresse för 
travsporten som helhet leder på sikt till bättre förutsättningar för 
hela hästnäringen. Både i Sverige och i andra länder.

■ hästsportens eget mediebolag, helägt av atG.
■ 44 anställda i bolaget men sysselsätter dubbelt  
 så många medarbetare inklusive frilansare.
■ producerar, paketerar och levererar redaktionellt  
 innehåll för tV, ombud, banor, dagspress och internet.
■ Samarbetar kring tV-teknikutveckling med landets  
 trav- och galoppbanor.

■ Sänder 3 750 unika tV-timmar, över 10 timmar per dag.
■	atG Live 4 – 5 timmar per dag till ombud och internet.
■ Därutöver 4 timmar utländska sändningar.
■ tV4 och tV4 plus är kanalens viktigaste fönster.
■ producerar artiklar och bildmaterial till pressen.

kanaL 75
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Den som spelar på trav eller galopp är i gott sällskap. Mer än 
varannan satsad krona på internationellt sportspel i världen är 
en satsad krona på hästar. Inte konstigt att intresset för att 
spela på svenska trav- och galopptävlingar fortsätter att sprida 
sig över världen. ATG är en av världens största aktörer när det 
gäller att exportera hästspel till andra länder.

Senaste landvinningen i ATG:s expansion är Sydafrika som 4 december, 
hos över 400 ombud, öppnade för spel på hästar till Sverige. För övrigt 
blev 2006 ett år av etablering och fördjupning av relationerna på den 
internationella marknaden. Omsättningen på det internationella 
spelet ökade med 18 procent vilket är ett kvitto på att redan befintliga 
investeringar och affärsrelationer utvecklas åt rätt håll.

Danmark vinnare i Norden Omsättningen för det internationella 
spelet uppgick 2006 till 850 miljoner (728) varav 777 miljoner var 
internationellt spel in till Sverige och 73 miljoner spelades på inter-
nationella lopp från Sverige. Fortfarande står de nordiska länderna 
för merparten av spelet in till Sverige. I Danmark svarar spel på 
hästar till Sverige för så mycket som två tredjedelar av omsättningen. 
Danmark står också för den högsta tillväxten i Norden med en 
ökning på 15 procent 2006. Att man i Danmark startade hästspel på 
Internet, är en av orsakerna till den kraftiga ökningen. Tack vare att 
spelet på hästar går bättre kan också dansk travsport växa igen efter 
år av stagnation. Norge och Danmark tillsammans svarade för 78 
procent av den internationella omsättningen på ATG:s spelformer. 
Den ökade totalomsättningen beror främst på att ATG:s partners 
erbjuder spel till fler tävlingsdagar och fler spelformer och det fak-
tum att de internationella kunderna uppskattar ATG:s spel som 
bidrar till framgången. 

Från Stockholm till Cape Town Den internationella försäljningen sker i 
samarbete med utländska spelbolag som säljer ATG:s spel via sin licens. 
ATG får i sin tur provision på försäljningen. En etablering i ett nytt 
land tar normalt fyra månader till två år beroende på hur välutvecklad 
den utländska partnern är när det gäller allt från organisation och 
distribution till teknik och marknadsföring. 

Spelet i Sydafrika inleddes försiktigt med direktspel under mån-
dagsluncher och tisdagskvällar för att snabbt öka i intresse hos spel-
publiken. Redan inom loppet av tre veckor omsatte spelet på svenskt 
trav cirka 500 000 kronor under en kväll. 

Nästa steg på temat avlägsna etableringar är att ansluta Tasma-
nien (exotisk ö och delstat i Australien) till V75 och andra lördags-
spel under 2007. Men det är förhoppningsvis bara början. Intresse 
finns även i övriga delar av Australien.

Stöd till hästsport i andra länder I många länder, liksom i Sverige, är 
spelet en förutsättning för att hästsporten ska överleva och utveck-
las. ATG jobbar nära trav- och galoppsportens förbund såväl i de 
nordiska länderna som övriga Europa. I Estland står spelet till Sverige 
för närmare 65 procent av den totala omsättningen på hästspel vilket 
innebär att det har en avgörande betydelse för hästsporten i landet.

värlDeN upptäcker atg

i n t e r n at i o n e L Lt

Danmark 56%

Norge 22%

Nederländerna 7%

Frankrike 6%

Övriga 9%

Internationell omsättning
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FråN stjärNhästar till gulDmeDaljer

Talang, vinnarskalle och år av målmedveten träning är bara 
en del av vad som krävs för att skapa en olympisk mästare. 
På ATG vill vi även betona vikten av en bra sponsor. Någon 
som ekonomiskt bidrar till de rätta förutsättningarna när de 
som bäst behövs.

Många har tårögt försökt förklara de svenska framgångarna vid 
vinter-OS i Turin 2006. Hur kunde en liten nation som Sverige 
lyckas ta 7 guld, 2 silver och 5 brons. En förklaring är det unika 
sponsorsamarbetet mellan svensk travsport och Sveriges olympier.   
I mer än 25 år har Olympiatravet varit synonymt med början på 
den svenska storloppssäsongen. Tävlingen är största sponsor till 
Sveriges Olympiska Kommitté och har tack vare svenskarnas spel  
på V75 bidragit med totalt 142 miljoner till Sveriges olympier och 
paralympier genom åren. 

Pengarna går direkt till idrotten och är avsedda för de enskilda 
idrottarnas satsning inför kommande olympiska spel men det är 
SOK som bestämmer hur pengarna ska fördelas. För curlinglandsla-
get och Damkronorna blev det ekonomiska stödet helt avgörande för att 
kunna göra en helhjärtad satsning inför OS. Liksom för Sveriges 
paralympier för vilka ATG är enda sponsor som stöttar både under 
träning och tävling. Inför OS i Turin 2006 bidrog Olympiatravet 
med nio miljoner och lika mycket 2005 d.v.s. 18 av totalt 60 
miljoner som den svenska satsningen kostade. Ett resultat som tog sin 
början i en av landets stora travhändelser.

Uppmärksamheten kring Olympiatravet ökar för varje år En intensiv 
marknadsföring i kombination med upplägget där tre starka del- 
tävlingar avverkas inför den stora finalen på Åbytravet i Mölndal 
utanför Göteborg, har visat sig vara ett vinnande koncept. Till folk-
festen och spelresultatet bidrar förstås även närvaron av både stjärn-

o Ly m p i at r a V e t

hästar och OS-medaljörer. Som huvudsponsor till SOK har ATG 
rätten att använda de olympiska symbolerna i samband med Olympia- 
travet. En rättighet som ingen kan undgå att lägga märke till när 
travets ”egen Olympiad” kommer till stan. Genom ett gott och nära 
samarbete med Göteborgs stad, bjuder den veckan på roliga aktivi-
teter som bygger upp stämningen inför tävlingen. På själva tävlings-
dagen kommer den olympiska elden till Åbytravet och tävlingarna 
kan börja. Vem vet, kanske ryker publikrekordet på 15 000 personer 
redan i vår. Håll tummarna för vackert väder.

Damkronorna firar sitt silver i Turin-OS 2006.

Lag Anette Norberg tog OS-guld i Turin.
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Kunglig ponny till Ystad Ridklubb I samband med Axevalla travbanas 
50-årsjubileum i somras fick Kronprinsessan Victoria ta emot ponnyn 
Morningstar Madness, kallad Madde, som gåva till Kronprinsessan 
Victorias fond. Madde lämnades över av Kajsa Frick, Sveriges seger-
rikaste kvinnliga kusk, och Remy Nilson, VD ATG.

Ett lyft för handikappverksamheten ATG och Svenska Ridsportför-
bundet erbjöd landets samtliga ridskolor möjligheten att inkomma 
med en ansökan om att få disponera ponnyn i sin handikappverk-
samhet. Intresset var stort, över 80 ridskolor lämnade in en ansökan. 
Valet föll till slut på Ystad Ridklubb som redan idag har en väl fun-
gerande handikappverksamhet med välutbildade ledare och lärare. 

I december åkte Madde från Nyköping till Ystad för att börja 
sitt nya ”jobb” som ponny för handikappade. Madde har tidigare 
varit tävlingshäst i hoppning och att helt byta karriär kan vara en 
stor omställning, även för en häst. Men han har redan funnit sig väl 
tillrätta och fått många nya vänner, både bland de tvåbenta och fyr-
benta. Sakta men säkert introduceras han i verksamheten och till 
sommaren ska han vara i full gång.

Kronprinsessan Victorias fond startade som en insamling i Radio- 
hjälpens regi 1997. Den har kommit till stånd i syfte att ge extra stöd 
till fritid och rekreation för barn med kroniska sjukdomar och olika 
funktionshinder.

k r o n p r i n S e S S a n  V i c t o r i a S  F o n D

■ konung Gustaf V:s pokal samt Drottning Silvias pokal på Åby (maj).

■ konung carl xVi Gustafs Silverhäst på Solvalla (nov).

■ hertiginnan av Västergötland kronprinsessan Victorias lopp  
på axevalla (jun).

■ hertigen av Värmland, prins carl philips Jubileumspokal  
på Färjestad (apr).

■ prinsessan madeleines pokal på Bollnäs (juli).

■ h m konungens pris och h m Drottningens pris på täby Galopp (sep).

kuNgligt iNtresse För trav- och galoppsporteN
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atg:s aNsvar 

Kan ett spelbolag vara ett ansvarstagande företag? ATG är ett bra 
exempel på att det är både möjligt och nödvändigt. Inte bara när 
det gäller riskerna med spel utan också hur verksamheten på-
verkar hela hästsporten. Från medarbetare och kunder till djur  
och miljö. 

Spelansvar De allra flesta av ATG:s kunder ser spelet som rolig och 
spännande underhållning. För två procent av kunderna har dock 
spelandet blivit ett problem som har lett till någon form av spel-
beroende. ATG:s policy för spelansvar innehåller riktlinjer för hur 
ATG ska erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt och hur företaget kan 
minimera riskerna för negativa konsekvenser. 

Under 2006 genomförde ATG en rad åtgärder i linje med policyn. 
Tillsammans med Svenska Spel fortsatte vi vår interaktiva webbut-
bildning för ombuden som inleddes 2005 och syftar till att öka kun-
skapen om riskerna med spel. Utbildningen har utformats i sam-
arbete med Spelinstitutet. Till och med 2006 är 3 365 personer från 
1 310 ombud diplomerade i spelansvar. ATG har även, i samarbete 
med Spelinstitutet, utbildat 90 medarbetare med direkta eller indirekta 
kundkontakter om riskerna med spel, om spelansvar och spelberoende. 

Insatserna ledde naturligt vidare till en kampanj om skärpt ålders-
gräns för spelet som kallades ”18+”. Kampanjen riktade sig till spelare 
och ombud och visade sig ge god effekt. Bland annat blev ombuden 
bättre på att informera kunderna om gällande åldersgräns både 
genom skyltning och att tala med kunderna. Ett stort ansvar för spel 
bland ungdomar vilar även på föräldrarna. Att ”langa spel” är självklart 
lika förbjudet som att köpa ut vin eller sprit till en minderårig.

Vidare vill ATG få fler att använda kort eller konto eftersom 
spelaren då får mer statistik och kontroll över sitt spelande. ATG  
informerar på nätet om att till exempel göra en spelbudget och om 
möjligheten till självavstängning. Kontot och kortet gör det tydligt 
hur mycket man spelar för och hjälper kunderna att fatta kloka beslut. 

S p e L -  o c h  S a m h ä L L S a n S V a r

ATG har information om spelansvar på sin hemsida, samt publicerar 
telefonnumret till Folkhälsoinstitutets hjälplinje för spelberoende på 
hemsidan och på alla kuponger. ATG publicerar också länkar med 
koppling till spelberoende på hemsidan. 

Miljöpåverkan En viktig del i ATG:s direkta miljöpåverkan är pappers-
användningen genom exempelvis gratisprogram och kuponger. 
Under 2006 har ATG genom olika åtgärder lyckats minska antalet 
gratisprogram. Bland annat genom att minska både antalet program 
per vecka och upplagan. Det har lett till att pappersförbrukningen 
till gratisprogrammen har minskat till 252 ton, att jämföra med  
381 ton året innan.

ATG:s totala pappersanvändning omfattar även kuponger och 
företaget försöker begränsa förbrukningen genom att samla flera 
spelformer på varje kupong. ATG uppmanar ombuden att göra 
större och färre kupongbeställningar för att minska miljöeffekterna 
från transporter. Under 2006 minskade pappersanvändningen för 
kuponger från 585 till 518 ton.

Genom Hästnäringens Miljöråd bidrar ATG även till att minska 
miljöpåverkan från hästsporten i stort. Hästnäringens Miljöråd drivs 
av NS Horse AB, ett dotterbolag till Nationella Stiftelsen för Häst-
hållningens Främjande, och är ett samarbete mellan representanter 
för trav, galopp, ridsport, ATG och LRF. 

Djuretik Friska och välmående hästar är en förutsättning för förtroen- 
det för sporten och därmed också för spelet. Verksamheten vid 
ATG Hästklinikerna, där ATG bland annat fungerar som ekono-
misk garant, och företagets bidrag till hästforskningen är exempel 
på viktiga inslag i ATG:s ansvarstagande för djuren. 

Svenska Travsportens Centralförbund (STC) har tillsammans med 
ATG tagit fram en policy för god hästhållning. Den ska fungera som 
riktlinje för aktiva inom travsporten och beskriver hur hästarna ska 
behandlas vid träning, tävling och efter avslutad tävlingskarriär. 
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ATG ska arbeta förebyggande genom att:

■ erbjuda en trevlig, trygg, öppen och säker miljö som uppmuntrar till ett 
 ansvarsfullt spelande.

■ Verka för att barn och ungdomar inte spelar på atG:s produkter. atG 
har en åldersgräns på 18 år för alla sina produkter och marknads-
föringen får inte vända sig till barn och ungdomar under 18 år. 

■ motverka spel på kredit. atG-ombuden och banorna får inte  
i något sammanhang ta emot kreditspel.

■ informera om stödlinjen för spelberoende och deras anhöriga.  
utbilda medarbetare och samarbetspartner om ansvarsfullt  
spelande.

S p e L -  o c h  S a m h ä L L S a n S V a r

Policyn hanterar frågor som god omvårdnad och veterinärbehandling 
vid sjukdom och skador, samt förbud mot dopning och felanvänd-
ning av spö. Inom galoppsporten finns motsvarande policy. Sverige 
har, ur ett internationellt perspektiv, mycket hårda regler mot dop-
ning. Det råder nolltolerans mot dopning och otillåten medicine-

ring och tränaransvaret är strikt. Under 2006 utökades antalet 
dopningsprover och det togs cirka 4 000 prover inom trav- och 
galoppsporten. Det är fler prover än hela den svenska human-
idrotten genomför sammanlagt. 

Utöver ATG:s ansvar att verka för svensk trav- och galoppsport har företaget ett 
större ansvar som omfattar:

■ Hästsporten som helhet: atG främjar inte bara trav- och galoppsport  
utan också övrig hästsport. 

■ Djuretiken: atG verkar för friskare hästar genom atG hästklinikerna 
aB och genom stöd till forskning om hästens skador och sjukdomar. 

■ Kunderna: atG arbetar för en trygg, öppen och säker miljö för spel på  
hästar och för att minimera riskerna för spelberoende.

■ Medarbetarna: atG arbetar för kompetenta, jämställda och friska 
 medarbetare. 

■ Miljön: Direkta miljökonsekvenser av atG:s verksamhet är framförallt 
 klimatpåverkan från transporter och pappersförbrukning. 

etik och anSVar För heLa häStSporten VÅr poLicy För SpeLanSVar
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NatioNella stiFtelseN Främjar hela hästNäriNgeN

Listan på hästnäringens bidrag till samhället kan göras lång. 
Kring landets 300 000 hästar växer ridskolor, träningsverk-
samhet, uppfödning, utbildning, spelverksamhet, turismföre-
tag och mycket mer. Sensmoral för valåret 2006 – det behövs 
fler hästkrafter i politiken.

Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS) grundades 
1992 på initiativ av regeringen och i samverkan mellan ATG, LRF 
och ridsportens organisationer. Uppdraget var att främja hästhåll-
ningen med tonvikt på utbildning, avel och riksanläggningarna. 
ATG finansierar 95 procent av det totala anslaget till NS vilket för 
2006 motsvarade 38 miljoner kronor till verksamheten.

Hästen travar in i politiken Hästarna i Sverige bidrar inte bara till en 
rikare fritid. De skapar även sysselsättning och genererar betydande 
skatteintäkter. Beräkningar visar att näringen omsätter omkring  
46 miljarder kronor. En viktig uppgift för NS är därför att ta tillvara 
hästnäringens intressen på det näringspolitiska området. Ett konkret 
resultat under året som gick var det välbesökta seminariet ”Hästen i 
politiken – betyder mer än du tror” som anordnades i riksdagshuset 
i Stockholm onsdag 14 juni. 

Syftet med seminariet var att skapa opinion kring hästens betydelse 
för samhället och att dess roll har bäring på många områden inom 

politiken. Över 170 företrädare från hästsverige slöt upp och mötte 
riksdagsledamöter från samtliga partier. Seminariet arrangerades av 
Miljö- och jordbruksutskottet i samarbete med Nationella Stiftelsen. 

Utökad svensk hästforskning I samarbete mellan ATG, Agria och 
Stiftelsen Lantbruksforskning bildades Stiftelsen Svensk Hästforsk-
ning 2004 i syfte att främja svensk hästforskning. ATG avsätter år-
ligen medel till stiftelsen. Likaså har regeringen via Jordbruksverket 
och forskningsrådet Formas, avsatt medel till Stiftelsen Svensk Häst-
forskning att användas till hästnäringen samfinansierad forskning.  
I september 2006 arrangerade Stiftelsen Svensk Hästforskning ett 
forskningsforum där forskarna mötte representanter från häst-
näringen för att närmare ta reda på hästnäringens behov och där-
med få ett bättre underlag för att prioritera forskning som kommer 
näringen till användning i praktiken.

Riksanläggningar för hästsport I Sverige finns det tre riksanlägg-
ningar för hästsport där morgondagens professionella ledare och 
tränare utbildas. På Wången inriktar man sig på travsportutbildning, 
Strömsholm har fokus på galopp- och ridsportens framtida ledare 
medan Flyinge satsar på avel och unghästutbildning. 

n at i o n e L L a  S t i F t e L S e n

SVERIGES TRE RIKSANLÄGGNINGAR

■ WåNGEN; inriktning trav. Wången bedriver utbildningar i form av gymnasium med riksintag, folkhögskola och högskola. Wången är också ett regionalt och 
nationellt hästcentrum, vilket betyder att här finns plats för bl. a. islandshästarrangemang, hopp- och dressyrtävlingar samt kurser och ungdomsverksam-
het. www.wangen.se

■ STRÖMSHOLM; inriktning ridsport. på Strömsholm erbjuds bland annat följande utbildningar; hippologprogrammet, Fördjupning i ridkonst, ridinstruktörs-
kurs, gymnasium, högre rid- och instruktörsutbildning, tränarutbildning, tävlingshästskötare, young rider programmet, Biträdande ridinstruktör, pedagogik 
och ledarskap, Galopputbildning och islandshästutbildning. www.stromsholm.com

■ FLYINGE; inriktning avel. på Flyinge erbjuds utbildningar såsom hippologigymnasiet, hippologprogrammet, ehrengranatakademien (en exklusiv ridutbildning  
för unga talangfulla ungdomar inom sporten) och unghästutbildare. www.flyinge.se
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specialister iNom hästsjukvårD

Ingen häst ska ha långt till avancerad sjukvård. Det gäller 
såväl trav- och galopphästar som islandshästar och prisbelönta 
hopphästar. Därför finns ATG Hästklinikerna över hela landet, 
från Boden i norr till Malmö i söder, med modern teknik, 
kunnig och omtänksam personal. 

Den första ATG kliniken såg dagens ljus 1979, verksamheten 
byggdes sedan successivt ut över hela landet. 2003 bildades ATG 
Hästklinikerna AB och verksamheten övergick då till Nationella 
Stiftelsen för Hästhållningens Främjande. Verksamheten bedrivs vid 
24 kliniker över hela landet, samt vid Skara Hästsjukhus och Sveriges 
Hovslagarskola. Med drygt 60 000 besök per år bidrar man till 
friskare och gladare hästar. Både på travbanan och i ridskolan.

 Hästklinikerna har tillgång till den senaste tekniken och vete-
rinärerna har specialiserat sig på hästmedicin. ATG Hästklinikerna 
har dessutom ett uppdrag från ATG att vidareutbilda veterinärer till 
hästspecialister. Den satsningen finansieras av ATG, därutöver satsar 
ATG även medel för att finansiera klinikverksamhet i glesbygd. 

Säker diagnostik för hästar och människor ATG:s Hästsjukhus i 
Skara är centrum för kompetensutveckling inom organisationen. 
Där har ett bilddiagnostiskt centrum etablerats. Med norra Europas 
första magnetresonanskamera för hästar kan man se såväl vätska som 
skelett- och mjukdelsskador. Det innebär att man, jämfört med tra-
ditionell röntgen, kan ställa säkrare och mer precisa diagnoser, inte 
bara på hästar utan nu även på människor. Tekniken är ursprungligen 
utvecklad för diagnos på människor och numera har man tecknat 
avtal med Skaraborgs sjukhus som därmed kan remittera patienter till 
Hästsjukhuset. Det i sin tur innebär att köerna för magnetröntgen 
kan kortas upp till nio månader för människor i Skaraborg.

■ atG hästklinikerna ägs av nationella Stiftelsen för  
hästhållningens Främjande (nS).

■ Första atG kliniken startades 1979 i kalmar.

■ Finns på 24 orter över hela landet.

■ hästklinikerna är till för alla hästar.

■ tar emot cirka 60 000 besök per år.

■ utbildar veterinärer till hästspecialister.

■ ansvarar även för utbildning till hovslagare vid  
Sveriges hovslagarskola i Skara.

at G  h ä S t k L i n i k e r n a

atG häStkLinikerna

Världsomfattande samarbete Hittills har 21 av klinikerna utrustats 
med digitalröntgenanläggningar. Med digitalröntgen kan den be-
handlande veterinären vid behov och på kort tid, via Internet, få 
hjälp att tolka bilderna av expertis inom området, var de än befinner 
sig i världen.

Kommande satsningar Inför 2007 planeras det för ytterligare sats-
ningar på Skara Hästsjukhus. Bland annat ska det byggas ett löplabb 
och ett nytt ridhus. Vidare ska nya kliniker uppföras vid Kalmartravet 
och på Flyinge. På Jägersro kommer kliniken att byggas ut och kapaci-
teten att fördubblas. Vidare så utreds förutsättningarna för att etablera 
norra Europas första övertryckkammare  för hästar i Skara. Därutöver 
kommer kliniken i Skellefteå, som brann ner i december, byggas upp 
till en toppmodern anläggning.



Styrelsen och verkställande direktören för AB Trav och Galopp,  
org. nr. 556180-4161, får härmed avge årsredovisning och koncern-
redovisning för verksamhetsåret 2006.

Allmänt om verksamheten

Samtliga uppgifter avser moderbolaget om inget annat anges, se 
redovisningsprinciper sidan 37.

Åtagande 
Enligt avtal mellan staten och trav- och galoppsporten är bolagets 
syfte att främja trav- och galoppsporten inom landet och att verka 
för att denna skall kunna bedrivas på ett sådant sätt att de långsiktiga 
förutsättningarna för sportens utveckling tryggas inom de av stats-
makterna angivna ramarna.

Affärsidé
För att fullgöra uppdraget har ATG som affärsidé att ge kunderna en 
rikare fritid genom att med en högkvalitativ trav- och galoppsport 
som grund, innovativt och ansvarsmedvetet göra spel på hästar 
spännande, underhållande och lättillgängligt.

Ägare
Aktierna i ATG ägs till 90 procent av Svenska Travsportens Central-
förbund (STC) och till 10 procent av Svensk Galopp (SG). Enligt 
avtal mellan staten och STC/SG utser regeringen sex av styrelsens 
ledamöter varav en är ordförande, medan fem väljs på bolagsstämman, 
varav fyra på nominering av STC och en på nominering av SG.

Därutöver nominerar bolagets fackliga organisationer en ledamot. 

Omsättning och totonetto

ATG satte under 2006 åter nytt omsättningsrekord och den svenska 
omsättningen för året blev 11 278 Mkr (10 988), en ökning med 2,6 
procent. Ökningen av totonettot, omsättning minskat med vinster till 
spelarna, ökade med 2,2 procent till 3 449 Mkr (3 374). Totonetto-
ökningen följer inte helt ökningen av omsättning vilket beror på att 
omsättningsökningen skett på spelformer med lägre marginal.  

I början av februari utökades ATG:s framgångsrika lunchsatsning på 
vardagarna med ytterligare två lopp och spelformen V4 lanserades. 
Utökningen av lunchkonceptet är den enskilt största anledningen till 
ATG:s positiva omsättningsutveckling. Helårseffekten av övergången 
från V5 till V65 på Dagens Dubbelbanan och bytet från V65 till V64 
på onsdagarna har totalt gett en positiv effekt även om omsättningen 
på onsdagarnas V64 minskat i jämförelse med V65. 

Attraktionen för V75 fortsätter att vara hög och under året öka-
de omsättningen till 4 141 Mkr (4 115). En nyhet under året var att 
en extra V75 omgång kördes på en tisdag, annandag jul. Positivt för 
V75-omsättningen har också varit att jackpotomgångarna varit fler 
under 2006 jämfört med 2005.

Trots en minskning med 3,9 procent är Dagens Dubbel ATG:s 
näst största spelform med en omsättning på 1 911 Mkr (1 988). 
Möjligheten att spela Tvilling i fler lopp än under 2005 har bidragit 
till en positiv utveckling. En viss överflyttning av omsättning från 
vinnare- och platsspelet till förmån för Tvilling har skett men till-
sammans har Vinnare, Plats och Tvilling ökat med 105 miljoner jäm-
fört med 2005.

Försäljningen via ATG-ombud är fortfarande det vanligaste sättet 
för kunderna att spela på ATG:s produkter och omsättningen upp-
gick till 8 269 Mkr (8 392). Trenden med ökad försäljning via Inter-
net gäller även för ATG:s produkter och atg.se ökade försäljningen 
under året med hela 47,4 procent till 1 878 Mkr (1 274). Under före-
gående år infördes en betaltjänst som gjorde det möjligt för direkt-
kunderna att se trav- och galopptävlingarna direkt via Internet. Under 
detta år har tjänsten förbättrats och ger nu också abonnemangskun-
derna möjlighet att titta på lopp från lopparkivet som innehåller ca 
7 000 inspelade lopp. Spelet på banorna minskade med 191 Mkr till 
1 131 Mkr, vilket motsvarar en nedgång med 14,5 procent.

ATG:s internationella försäljning fortsätter att växa. Totalt ökade 
spelet in till Sverige med 20 procent till 777 Mkr. Spelet in till 
Sverige domineras av spel från Norden som svarar för 82 procent. 
Spelet ut från Sverige till andra länder minskade med 10 procent 
och uppgick till 74 Mkr (82). ATG har begränsade möjligheter för 
spel till andra länders tävlingar vilket påverkar möjligheten att öka 
omsättningen till andra länder och som till viss del även påverkar 
möjligheterna att öka spelet in till Sverige.

FörvaltNiNgsberättelse
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ATG:s omkostnader, finansiella intäkter och kostnader

ATG:s omkostnader exklusive finansiella intäkter och kostnader kan 
delas in i två kategorier, dels kostnader för spelverksamheten 
inklusive administrativa kostnader, dels nettointäkt för internatio-
nellt spel och partnerverksamhet. Omkostnaderna uppgår till 730 
Mkr vilket är en ökning med 7 Mkr jämfört med föregående år. 
Besparingar på rörliga försäljningskostnader som gratisprogram, 
kuponger och kortkostnader har motverkat kostnadsökningen på 
marknadsföring och media. Besparingar har även gjorts inom IT-
verksamheten. Administrationskostnaderna ligger på samma nivå 
som år 2005. ATG:s internationella verksamhet har under året 
bidragit positivt till resultatet med 18 Mkr, vilket är en ökning med 
4 Mkr. Nettointäkten på partnerverksamheten har under året minskat 
med 8 Mkr till 34 Mkr. 

I finansnettot ingår ränteintäkter samt kostnader för avskrivningar, 
leasing och räntor, sammantaget uppgick finansnettot till 73 Mkr. 
Minskningen jämfört med fjolåret uppgick till 28 Mkr, vilket beror på 
både lägre avskrivnings- och leasingkostnader men även på ett för-
bättrat räntenetto.

Sammantaget uppgick kostnaderna för ATG:s verksamhet till 
750 Mkr (767). 

Kanal 75 AB

Kanal 75 är ett mediabolag i hästsportens tjänst, helägt av ATG. 
Bolaget producerar, paketerar och levererar redaktionellt innehåll 
för TV, ombud, banor, dagspress och Internet.

Under året har produktionen utökats genom de av ATG genom-
förda satsningarna på ett utbyggt lunchkoncept och att antalet saxade 
tävlingar, för ATG LIVE-ombuden och direktkunderna med live-
abonnemang, utökats.

Resultat

Resultat före fördelning till sporten och staten uppgick till 2 699 
Mkr (2 611). ATG:s redovisade resultat uppgår till 51 Mkr (26).  

Fördelning t i l l  sporten

Genom fortsatta satsningar på prisanslag, premielopp och uppfö-
dare har fördelningen till sporten ökat med 35 Mkr till 1 367 Mkr.
ATG har ökat prisbidragen till banorna i samband med introduktio-
nen av V65 på Dagens Dubbelbanan med 11 Mkr. Förbättrade vill-
kor för unghästpremier har gett önskad effekt. Totalt utbetalades  
46 Mkr (34) i premieloppen. För att stimulera kallblodsaveln in-
fördes stimulansåtgärder under 2006, avelsstimulansen uppgick till 
2 Mkr. Premier till uppfödare uppgick totalt till 72 Mkr (69). 

 
Fördelning t i l l  staten

Under året har det avtal som träffades mellan staten och trav- och 
galoppsporten 1 juli 2003 gällt. Avtalet gäller till den 30 juni 2007. 
ATG betalar in totalisatorskatt som beräknas på bruttoöverskottet 
efter avdrag till spelarna och med tillägg för bråkdelar och oinlösta 
vinster. Därutöver avsätter ATG årligen 38 Mkr för övergripande 
insatser av riksintresse för hästsport och hästhållning samt för barn- 
och ungdomsverksamhet. Avsatta medel fördelas via Nationella 
Stiftelsen.

Fördelningen till staten i form av totoskatt och avsättning av 
medel uppgick till 1 281 Mkr, vilket var en ökning med 29 Mkr. 

Investeringar

Investeringarna under året har avsett enbart IT-relaterade föränd-
ringar. Totalt har investeringar under året uppgått till 86 Mkr (83). 
Investeringarna har till största delen avsett fortsatt utbyggnad av 
plattform för Internet, förändringar av spelsystem, produktions-
säkring och förändringar av sportsystem. 

Til lgångar och skulder

Balansomslutningen har minskat marginellt med 6 Mkr, från 983 
Mkr föregående år till årets 977 Mkr. Likviditeten har förbättrats 
samtidigt som kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder 
minskat kraftigt.

Minskningen av kortfristiga fordringar med ca 60 Mkr är 
hänförlig till minskning av fordran på Hästklinikerna AB, 43 Mkr, 
och att övriga fordringar minskat med 23 Mkr. Fordran på ATG-
ombuden har ökat med 12 Mkr.
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Kortfristiga skulder har minskat med 57 Mkr till 514 Mkr. En effekt 
av fortsatt tillväxt av omsättningen och antalet kunder på atg.se har 
lett till att skulden till kontokunderna ökat med 18 Mkr. Övriga 
skulder uppgår vid årsskiftet till 298 Mkr, en minskning med 96 
Mkr. Största delen av minskningen avser förändringen av vinstskuld 
till spelare, 60 Mkr, resterande minskning kan hänföras till minskad 
skuld till partner och till banor ingående i ATG:s samlingskonton.

Finansiering 

Kassaflödet från den löpande verksamheten har gett ett tillskott 
med 133 Mkr. Samtliga investeringar under året har varit egen-
finansierade och har påverkat kassaflödet negativt med 86 Mkr. 
Likviditeten har ökat med 48 Mkr och likvida medel uppgår till 
414 Mkr inklusive korta placeringar.

Soliditet 

ATG:s soliditet uppgick vid årets slut till 47,4 % (41,9 %) och det totala 
egna kapitalet till 463 Mkr (413). Soliditetsökningen beror främst på 
årets resultat som ökat Hästsportens fond med knappt 51 Mkr. 

Styrelsens arbete

Styrelsens medlemmar och sammansättning framgår av en särskild 
presentation på sid 47.

Under 2006 hade styrelsen sju protokollförda sammanträden. 
Strategier och andra företagsövergripande frågor behandlades av 
styrelsen och ATG:s ledning vid ett strategimöte. Under året beslu-
tade styrelsen att tillsätta ett revisionsutskott. Revisionsutskottet 
består av två styrelseledamöter och har under året haft ett protokoll-
fört sammanträde.  

Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning jämte instruk-
tion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direk-
tören och för ekonomisk rapportering. Styrelsen har även antagit 
en skriftlig arbetsordning för ATG:s revisionsutskott.

Styrelsen har antagit en för företaget gällande finanspolicy för 
den allmänna finansiella riskhanteringen som i huvudsak begränsas 
till löpande dispositioner av likviditeten.

 
Miljöinformation

En viktig del i ATGs direkta miljöpåverkan är pappersanvändningen 
genom gratisprogram och kuponger. Under 2006 har ATG genom 
olika åtgärder lyckats minska antalet gratisprogram och även minskat 

pappersanvändningen för kuponger. Totalt har detta lett till en 
minskad pappersanvändning med ca 20%.

Genom Hästnäringens Miljöråd bidrar ATG till att minska miljö-
påverkan från hästsporten i stort. Hästnäringens Miljöråd är ett sam-
arbete mellan representanter för trav, galopp, ridsport, LRF och ATG.

Framtida utveckl ing och händelser år 2007
ATG verkar på en politiskt reglerad spelmarknad som samtidigt 
är hårt konkurrensutsatt. De politiska besluten gällande regel-
verk och koncessioner påverkar ATG:s förmåga att verka högst 
påtagligt. Under senare år har snarast avsaknaden av politiska 
beslut försämrat ATG:s konkurrensförmåga. Vår förhoppning är 
att de politiska beslutsfattarna under 2007 beslutar om en lång-
siktigt hållbar spelpolitik som uppmärksammar hästnäringens 
möjligheter och behov och därmed stärker ATG:s konkurrenskraft. 

Under 2007 kommer dock konkurrensen med största sanno-
likhet fortsätta att öka. Antalet oreglerade spelaktörer på Internet 
har flerfaldigats de senaste åren. Sak samma gäller de marknads- 
budskap och kunderbjudanden som presenteras. 

ATG har dock en unik ställning på spelmarknaden med kom-
binationen mellan hästen, sporten, spelet och spänningen. Trycket 
på marknaden mot mer live-spel och nya distributionslösningar 
står vi redo att möta. Vi ser också att våra internationella samarbe-
ten kommer att generera ökade intäkter medan det i dagsläget ser 
litet mörkare ut för den svenska partnerverksamheten.

 Sammantaget har vi goda förhoppningar om att sätta ett nytt 
rekord i spel på hästar och framförallt det viktigaste – att sätta nytt 
rekord i medel till trav- och galoppsporten. 

Disposit ion beträffande bolagets resultat

Moderbolaget
Bolagsstämman äger enligt bolagsordningen inte rätt att besluta 
om utdelning till aktieägarna eller därmed jämförlig åtgärd.
Styrelsen föreslår därför
–   att årets vinst 50,6 Mkr överförs till Hästsportens fond och
–   att kvarstående medel i Hästsportens fond 415 Mkr balanseras  

i ny räkning.
Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser 
samt bokslutskommentarer.

Av koncernens fria medel föreslås ingen avsättning till bundna 
reserver.
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                  Koncern                 Moderbolag
Belopp i Mkr Not 2006 2005 2006 2005
Nettoomsättning1 2 11 277,9 10 988,2 11 277,9 10 988,2

Bråkdelar och oinlösta vinster 76,9 67,4 76,9 67,4
Provision till utland –3,9 –3,2 –3,9 –3,2
Vinster till spelare –7 902,3 –7 678,1 –7 902,3 –7 678,1

Totonetto 2 3 448,6 3 374,3 3 448,6 3 374,3

Spelets kostnader 3 –767,3 –778,9 –851,1 –859,4
Administrationskostnader 4 –89,4 –92,7 –86,8 –89,8
Övriga rörelseintäkter 5 317,4 329,2 250,5 265,8
Övriga rörelsekostnader 6 –220,8 –233,7 –72,9 –92,8

Rörelseresultat 1, 7 2 688,5 2 598,2 2 688,3 2 598,1

Reavinst/förlust vid avyttring av intresseföretag                 - 3,5                       - 3,5
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11,9 9,9 11,9 9,9
Räntekostnader och liknande resultatposter –1,1 –0,9 –1,1 –0,9

Resultat före fördelning 2 699,3 2 610,7 2 699,1 2 610,6

Fördelat till centralförbund och banor 8 –1 045,9 –1 045,6 –1 045,9 –1 045,6
Fördelat till hästsportens aktiva 9 –321,4 –286,3 -321,4 –286,3

Resultat före skatt och avtal 1 332,0 1 278,8 1 331,8 1 278,7

Totalisatorskatt –1 243,2 –1 214,6 –1 243,2 –1 214,6
Åtaganden enligt avtal med staten –38,0 –38,0 –38,0 –38,0
Skatt på årets resultat 10 –0,1 –0,1           -           -

Årets resultat 50,7 26,1 50,6 26,1

1  Omsättning inklusive spel från utlandet uppgick till 12 054,8 Mkr (11 633,7). 
Utländsk omsättning redovisas och beskattas i det land där omsättningen genereras.

resultaträkNiNgar
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           Koncern            Moderbolag
TILLGÅNGAR  Not 06-12-31 05-12-31 06-12-31 05-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
   Programvara 106,0 101,8 103,9 96,9
   Pågående projekt 15,7 14,3 15,7 14,3

11 121,7 116,1 119,6 111,2

Materiella anläggningstillgångar
   Byggnader 12 0,0 0,0 0,0 0,0
   Inventarier 13 93,4 107,3 53,8 52,7

    93,4 107,3 53,8 52,7

Finansiella anläggningstillgångar
   Andelar i koncernföretag 14                       - - 0,1 0,1
   Andra långfristiga fordringar 15 117,6 121,5 117,6 121,5

 117,6 121,5 117,7 121,6

Summa anläggningstillgångar 332,7 344,9 291,1 285,5

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
   Kundfordringar 13,1 19,9 12,3 19,4
   Fordran hos koncernföretag - - 10,2 14,5
   Övriga fordringar 16 227,2 286,7 219,7 277,2
   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 33,1 23,4 30,1 20,8

273,4 330,0 272,3 331,9

Kortfristiga placeringar 17 108,4 189,6 108,4 189,6
Kassa och bank 18 305,7 177,1 305,6 176,8
Summa omsättningstillgångar 687,5 696,7 686,3 698,3

Summa tillgångar 1 020,2 1 041,6 977,4 983,8

balaNsräkNiNgar
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         Koncern        Moderbolag
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 06-12-31 05-12-31 06-12-31 05-12-31
Eget kapital 19
Bundet eget kapital
   Aktiekapital (400 000 aktier) 40,0 40,0 40,0 40,0
   Bundna reserver 8,2 8,1 8,0 8,0

48,2 48,1 48,0 48,0
Fritt eget kapital
   Hästsportens fond 364,4 338,3 364,4 338,3
   Fria reserver 0,6 0,6 - -
   Årets resultat 50,7 26,1 50,6 26,1

415,7 365,0 415,0 364,4
Summa eget kapital 463,9 413,1 463,0 412,4

Långfristiga skulder
    Leasingavtal 13 22,9 41,5 - -

22,9 41,5 - -

Uppskjuten skatt 0,0 0,0 - -

Kortfristiga skulder
   Leverantörsskulder 79,5 67,1 65,7 56,7
   Skuld direktkunder 18 67,9 49,5 67,9 49,5
   Övriga skulder 20 298,7 395,1 297,6 394,0
    Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 87,3 75,3 83,2 71,2

533,4 587,0 514,4 571,4
Summa eget kapital och skulder 1 020,2 1 041,6 977,4 983,8

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga
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kassaFlöDesaNalyser

n o t e r

                 Koncern                 Moderbolag
 Not 2006 2005 2006 2005

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt och avtal 1 332,0 1 278,8 1 331,8 1 278,7
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet a) 86,4 89,4 76,3 79,8

1 418,4 1 368,2 1 408,1 1 358,5

  Betald totalisatorskatt –1 243,2 –1 214,6 –1 243,2 –1 214,6
  Åtaganden enligt avtal med staten –38,0 –38,0 –38,0 –38,0
  Betald skatt –0,1 –0,1             -             -

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 137,1 115,5 126,9 105,9

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
 * Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar 56,7 –56,0 59,6 –55,8
 * Ökning(+)/Minskning(-) av skulder –53,6 117,3 –57,0 124,6
 * Ökning(-)/Minskning(+) av långfristiga fordringar 3,9 –5,2 3,9 –5,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 144,1 171,6 133,4 169,5

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –57,1 –55,1 –57,1 –54,9
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –39,6 –30,2 –28,7 –28,3
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - 7,0               - 7,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten –96,7 –78,3 –85,8 –76,2

Årets kassaflöde 47,4 93,3 47,6 93,3

Likvida medel vid årets början 366,7 273,4 366,4 273,1
Likvida medel vid årets slut 18 414,1 366,7 414,0 366,4

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen
a)   Avskrivning av tillgångar  86,4 92,9 76,3 83,3
       Reavinst/förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar - –3,5               - –3,5

86,4 89,4 76,3 79,8
Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta 11,9 9,9 11,9 9,9
Erlagd ränta –1,1 –0,9 –1,1 –0,9

10,8 9,0 10,8 9,0
Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank1 305,7 177,1 305,6 176,8
Kortfristiga placeringar 108,4 189,6 108,4 189,6

1 Av likvida medel vid årets slut härrör 67,9 Mkr (49,5) redovisningsmedel tillhörande direktkunderna.
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Belopp i Mkr om inget annat anges.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bok-
föringsnämndens allmänna råd. Resultaträkningen har anpassats med 
hänsyn till rörelsens särskilda inriktning.

Värderingsprinciper m.m. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens 
kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. 
Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresul-
tatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas 
bland finansiella poster. 

I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats 
omräknas de till terminskurs.

Intäkter
ATG:s intäkter redovisas när trav- och galopptävlingarnas resultat fast-
ställts efter avslutad tävling.

Inkomstskatter
ATG:s rörelse är skattebefriad och således uppstår inga skattepliktiga 
temporära skillnader eller avdragsgilla temporära skillnader. 
I dotterbolaget Kanal 75 AB finns inga skattepliktiga temporära skillnader 
eller avdragsgilla temporära skillnader.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskriv-
ning sker över tillgångens nyttjandeperiod ner till ett beräknat restvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Koncernen Moderbolag

Immateriella anläggningstillgångar
  Programvara 5 år 5 år
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
  Täby läktare 20 år 20 år
Inventarier
  Datorer 5 år 5 år
  Terminaler 3 år 3 år
  Övriga inventarier 5 år 5 år

Leasing – leasetagare
Redovisningsrådets rekommendation RR6:99 tillämpas. Leasing klassi-
ficeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell 
leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och för-
månerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till 
leasetagaren, om så ej är fallet så är det fråga om operationell leasing.

Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal har redovisats som 
tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen att betala framtida 
leasingavgifter har redovisats som lång- och kortfristiga skulder. Dessa 
 tillgångar avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som 
ränta och amortering av skulderna.

Avseende finansiella leasingavtal för ombudsutrustning har avskrivningar 
och ränta redovisats under spelets kostnader.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets 
rekommendation (RR1:00). Koncernredovisningen omfattar moder-
bolaget, AB Trav och Galopp och det helägda dotterbolaget, Kanal 75 AB.

I förvaltningsberättelsen har endast uppgifter rörande moderbolaget 
 lämnats. Koncernen överensstämmer i allt väsentligt med moderbolagets 
 siffror, endast dotterbolaget Kanal 75 AB:s externa kostnader och investe-
ringar avviker.

Koncernuppgifter
Bolaget ägs till 90 procent av Svenska Travsportens Centralförbund,  
org nr 802003-5575, och till 10 procent av Svensk Galopp, org nr  
802001-1725, båda med säte i Stockholm.

Av moderföretagets totala inköp och försäljning avser inköp och 
försäljning med andra företag inom den företagsgrupp som bolaget  
tillhör av mindre betydande belopp.
 

Noter
MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

n o t e r
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NOT 1  ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 

                 Koncern         Moderbolaget
2006 2005 2006 2005

Medeltalet anställda
Administration, data, pro- 
duktion och marknadsföring 230 232 188 192
varav män, i procent 80 70 69 69

Löner, andra ersättningar och 
sociala kostnader
Styrelse och VD 4,5 4,4 3,2 3,2
Administration, data, pro- 
duktion och marknadsföring 102,6 101,8 86,8 84,7

Summa 107,1 106,2 90,0 87,9

Sociala kostnader 56,0 55,0 48,4 46,7
(varav pensionskostnader) 20,9 20,0 18,8 17,6

Av bolagets pensionskostnader avser 0,7 (0,5) gruppen styrelse och VD.

Sjukfrånvaro (avser koncernen) % 2006 2005
Total sjukfrånvaro 1,5 2,1
Långtidssjukfrånvaro 0,0 0,8

Kvinnor under 30 3,2 3,8
Kvinnor 30 – 49 år 3,4 2,2
Kvinnor 50 år och äldre 2,8 10,4

Män under 30 1,6 2,0
Män 30 – 49 år 0,8 1,0
Män 50 år och äldre 0,6 1,3

Jämställdhetsplan
I enlighet med lagen har företaget en jämställdhetsplan. Planen innehåller 
en analys av nuläget och en målsättning på kort och lång sikt samt förslag 
till konkreta åtgärder inom området. Planen följs upp varje år och en ny 
upprättas.

Andel kvinnor i ledande befattning % 2006 2005
Styrelsen 50 50
Företagsledningen 29 29

Lån till ledande befattningshavare
Inga lån har lämnats till ledande befattningshavare.

AB Trav och Galopp 
Ersättningar m.m. till styrelsen, verkställande direktören 
Styrelsen har uppburit en ersättning om 1,1 Mkr. Under året har verkstäl-
lande direktör (VD) uppburit lön och ersättningar uppgående till 2,1 Mkr 
samt förmån av fri bil. VD är ansluten till allmän pensionsplan, men har rätt 
att vid 60 års ålder avgå med avtalspension. För VD råder en ömsesidig 
uppsägningstid på sex månader. VD har, vid uppsägning från företagets sida 
rätt till avgångsvederlag motsvarande två årslöner med ett års avräkning.

n o t e r

V4           194,2                 -         194,2  -

Ersättning till revisor
Ersättning till Stefan Holmström, KPMG, har för räkenskapsåret 2006 
uppgått till 0,7 Mkr varav 0,7 Mkr avser lagstadgad revision.

Kanal 75 AB
Ersättningar m.m. till styrelsen, verkställande direktören
Till styrelsemedlemmar har utbetalts en ersättning om 0 Mkr. Verkställande 
 direktören har uppburit lön och ersättningar uppgående till 1,3 Mkr samt 
förmån av fri bil. Pensionskostnader VD uppgår till 0,1 Mkr.

Ersättning till revisor
Ersättning till Stefan Holmström, KPMG, har för räkenskapsåret 2006 
uppgått till 0,1 Mkr avseende lagstadgad revision.

NOT 2  NETTOOMSÄTTNING PER FÖRSÄLJNINGSKANAL

           Koncern         Moderbolag
Kanal 2006 2005 2006 2005
Ombud
Spelformer
V75 3 446,2 3 559,7 3 446,2 3 559,7
V65/V64 1 504,8 1 146,6 1 504,8 1 146,6
V5 128,6 570,6 128,6 570,6
V3 29,6 30,4 29,6 30,4

Dagens Dubbel/Lunch Dubbel 1 725,0 1 796,1 1 725,0 1 796,1
Trio 315,8 389,4 315,8 389,4
Vinnare/Plats/Komb 696,1 773,3 696,1 773,3
Tvilling 229,0 126,3 229,0 126,3

8 269,3 8 392,4 8 269,3 8 392,4
Vinster –5 724,3 –5 791,7 -5 724,3 –5 791,7

2 545,0 2 600,7 2 545,0 2 600,7
Bana
Spelformer
V75 89,9 101,9 89,9 101,9
V65/V64 112,7 82,8 112,7 82,8
V5 76,0 152,8 76,0 152,8
V3 22,3 34,0 22,3 34,0

10,7  10,7
Dagens Dubbel/Lunch Dubbel 105,3 128,2 105,3 128,2
Trio 7,7 8,8 7,7 8,8
Vinnare/Plats/Komb 628,0 780,6 628,0 780,6
Tvilling 78,1 32,9 78,1 32,9

1 130,7 1 322,0 1 130,7 1 322,0
Vinster -855,1 –998,3 -855,1 –998,3

275,6 323,7 275,6 323,7

V4                    -  -
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V4     -  -

          Koncern         Moderbolag
2006 2005 2006 2005

Rörliga försäljningskostnader
Ombudskanalen 14,4 16,2 14,4 16,2
Provisioner 181,2 181,7 181,2 181,7
Gratisprogram 21,3 24,9 21,3 24,9
Kuponger 26,1 27,3     26,1 27,3
Kortkostnader 3,7 10,5 3,7 10,5

246,7 260,6 246,7 260,6

Banspel
Administration banspel 2,0 1,8 2,0 1,8
Övriga tävlingskostnader 3,1 2,6 3,1 2,6
Transportbidrag V75 4,1 4,0 4,1 4,0

9,2 8,4 9,2 8,4

Försäljning Internationellt
Administration 14,1 12,7 14,1 12,7

Spelavdelning 11,1 12,5 11,1 12,5
IT, terminalservice, 
 kommunikation 149,7 152,8 149,7 152,8

Avskrivningar 45,8 50,0 45,8 50,0
Summa 767,3 778,9 851,1 859,4

* Bruttoprovision till ombud   
   inkl. moms 557,5 560,9 557,5 560,9

NOT 4  ADMINISTRATIONSKOSTNADER

           Koncern        Moderbolag
2006 2005 2006 2005

Utredningar, projekt 6,4 7,8 6,4 7,8
Fastighetsförvaltning 2,7 4,7 2,7 4,7
Administrativ data 9,6 9,6 9,6 9,6
Allmänna omkostnader 40,2 37,3 37,6 34,4
Avskrivningar 30,5 33,3 30,5 33,3
Summa 89,4 92,7 86,8 89,8

Direkt
Spelformer
V75 604,7 453,5 604,7 453,5
V65/V64 391,2 191,6 391,2 191,6
V5 48,6 122,4 48,6 122,4
V3 17,6 10,3 17,6 10,3

47,8 47,8
Dagens Dubbel/Lunch Dubbel 297,6 216,8 297,6 216,8
Trio 45,6 43,9 45,6 43,9
Vinnare/Plats/Komb 331,0 207,9 331,0 207,9
Tvilling 93,8 27,4 93,8 27,4

1 877,9 1 273,8 1 877,9 1 273,8
Vinster -1 322,9 –888,1 -1 322,9 –888,1

555,0 385,7 555,0 385,7

Bråkdelar och oinlöst 76,9 67,4 76,9 67,4
Provision till utland -3,9 –3,2 -3,9 –3,2
Totonetto 3 448,6 3 374,3 3 448,6 3 374,3

Ombud
ATG har cirka 2 000 ombud som tar emot förtidsspel till trav- och 
galopptävlingar. Ombuden är vanligen tobakshandlare, bensinstationer 
och livsmedelsbutiker. Ombudsorganisationens främsta uppgift är att ge 
ombuden sälj- och kundstöd i fråga om våra spelformer. 

Bana
Banas uppgift är att utveckla banspelet, att utveckla banan som marknads-
plats och att främja en ökad publik på Sveriges 37 trav- och galoppbanor.

Direkt
ATG har cirka 230 000 kunder med ATG-konto, vilket möjliggör spel via 
Internet. På ATG:s hemsida www.atg.se kan kunderna förutom att spela 
även söka information om spel och hästsport.

NOT 3  SPELETS KOSTNADER

          Koncern         Moderbolag
2006 2005 2006 2005

Marknadsföring 188,7 174,1 180,8 166,6
TV och övrig mediaproduktion - - 91,7 88,0
Olympiatrav 10,4 8,6 10,4 8,6

Svensk försäljning
Kundsupport 11,1 11,2 11,1 11,2
Försäljning* 55,4 45,7 55,4 45,7
Direkt 18,0 15,6 18,0 15,6
Avskrivning och ränta för 
 ombudsutrustning 7,1 26,7 7,1 26,7

91,6 99,2 91,6 99,2
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NOT 5  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

             Koncern           Moderbolag
2006 2005 2006 2005

Produktionsintäkter 66,9 67,1 - -
Kanal 75

Ombud
Hyresintäkter ombud 56,4 56,8 56,4 56,8
Försäljning och kundstöd 2,6 2,5 2,6 2,5
Ombudskanalen 15,6 14,7 15,6 14,7

74,6 74,0 74,6 74,0

Bana 1,5 1,5 1,5 1,5

Direkt 11,2 5,5 11,2 5,5

Försäljning Internationellt 32,4 26,7 32,4 26,7

Övriga intäkter från 
spelverksamheten
Reklam, TV och annan 
marknadsföring 3,0 0,1 3,0 0,1
Spelavdelningen 1,1 1,1 1,1 1,1
IT, terminalservice, 
 kommunikation 6,4 8,2 6,4 8,2
Övriga tävlingsintäkter 0,2 0,2 0,2 0,2

10,7 9,6 10,7 9,6

Administration
Hyresintäkter Hästsportens Hus 10,6 6,9 10,6 10,6
Dataintäkter från banorna 7,8 7,9 7,8 7,9
Intäkter sport 2,9 2,9 2,9 2,9
Övrig administration 3,4 3,2 3,4 3,2

24,7 20,9 24,7 24,6
Terminalnät
Ticnet AB 8,5 8,0 8,5 8,0
Övriga partner 86,9 115,9 86,9 115,9

95,4 123,9 95,4 123,9

Summa 317,4 329,2 250,5 265,8

NOT 6  ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

             Koncern          Moderbolag
2006 2005 2006 2005

Kanal 75 AB 147,9 140,9 - -

Veterinärverksamhet och  
hästsjukvård
Utbildningstjänster 5,2 4,8 5,2 4,8
Underskottstäckning 
 veterinärkliniker 3,7 3,5 3,7 3,5

8,9 8,3 8,9 8,3

Forskning och utbildning
Forskningsanslag 3,0 3,0 3,0 3,0

Partner 8,5 10,1 8,5 10,1
Terminalnät 52,5 71,4 52,5 71,4
Summa 220,8 233,7 72,9 92,8

NOT 7  AVSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA  
OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGåNGAR

    Koncern          Moderbolag
2006 2005 2006 2005

Programvara 51,5 55,7 48,7 53,0
Inventarier 34,9 37,2 27,6 30,3
Summa 86,4 92,9 76,3 83,3

Avskrivningar enligt plan  
fördelade per funktion
Spelets kostnader 45,8 50,0 45,8 50,0
Administrationskostnader 30,5 33,3 30,5 33,3
Övriga rörelsekostnader 10,1 9,6 - -
Summa 86,4 92,9 76,3 83,3
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NOT 8  FÖRDELAT TILL CENTRALFÖRBUND OCH BANOR

         Koncern        Moderbolag
2006 2005 2006 2005

Trav
Svenska Travsportens-
 Centralförbund 76,4 72,3 76,4 72,3

Banor
Grundbelopp 865,6 857,1 865,6 857,1
Premie 0,0 15,8 0,0 15,8
Arrangörsbidrag Direktspel 1,0 1,3 1,0 1,3
Punktanslag 4,2 1,0 4,2 1,0
Summa överförda medel 870,8 875,2 870,8 875,2

Ekonomiadministration 1,0 1,1 1,0 1,1
Summa till centralförbund 
och travbanor 948,2 948,6 948,2 948,6

Galopp
Svensk Galopp 7,0 6,7 7,0 6,7

Banor
Grundbelopp 79,5 78,1 79,5 78,1
Premie 0,0 1,0 0,0 1,0
Arrangörsbidrag Direktspel 0,0 0,1 0,0 0,1
Premier för galoppkomb och 
Trio 9,8 9,8 9,8 9,8
Punktanslag 1,4 1,3 1,4 1,3
Summa överförda medel 90,7 90,3 90,7 90,3
Summa till centralförbund 
och galoppbanor 97,7 97,0 97,7 97,0
Summa till centralförbund 
och banor 1 045,9 1 045,6 1 045,9 1 045,6

ATG:s spelintäkter fördelas till banorna efter en i förhand bestämd skala 
som ger dem grundbelopp.

NOT 9  FÖRDELAT TILL TRAV- OCH GALOPPSPORTENS AKTIVA

         Koncern       Moderbolag
2006 2005 2006 2005

Till travsportens aktiva
Hästägare
Rikstotopriser V75 99,2 100,2 99,2 100,2
Rikstotopriser V65/V64 16,7 3,2 16,7 3,2
Rikstotopriser DD 26,3 26,3 26,3 26,3
Prisanslag Lunchdubbel 5,7 2,6 5,7 2,6
Prisanslag Dagens rätt/Trio 8,1 8,2 8,1 8,2
Internationella lopp 3,1 3,1 3,1 3,1
Breeders Crown 0,6 0,6 0,6 0,6
Unghästserie 9,8 9,9 9,8 9,9
Wången Cup 1,0 1,0 1,0 1,0
Kallblodiga serielopp 4,6 3,0 4,6 3,0
Kallblodiga treårs lopp 2,1 3,4 2,1 3,4
Extralopp kallblod 1,5 1,5 1,5 1,5
Diverse prisanslag 1,9 2,1 1,9 2,1
Summa prisanslag 180,6 165,1 180,6 165,1

Premier unghäststimulans 46,2 33,8 46,2 33,8
Uppfödare
Uppfödarpremier 67,3 64,7 67,3 64,7
Avelsstimulans kallblod 2,1 2,1
Tränare
Tränarpremier 2,2 2,5 2,2 2,5
Summa till  
travsportens aktiva 298,4 266,1 298,4 266,1

Till galoppsportens aktiva
Hästägare
Storloppspriser 5,1 5,0 5,1 5,0
Rikstotopriser DD/V65 1,1 0,5 1,1 0,5
Prisanslag Lunchdubbel 1,1 0,9 1,1 0,9
Prisanslag Komb och Trio 6,3 5,8 6,3 5,8
Stopriser 0,3 0,3 0,3 0,3
Svensk bonus 1,5 0,8 1,5 0,8
Internationella lopp 1,5 1,5 1,5 1,5
Strömsholm/Blommeröd 0,3 - 0,3 -
Diverse prisanslag 0,6 0,3 0,6 0,3
Summa prisanslag 17,8 15,1 17,8 15,1

Uppfödare
Uppfödarpremier 4,5 4,3 4,5 4,3
Tränare
Tränarpremier 0,7 0,8 0,7 0,8
Summa till  
galoppsportens aktiva 23,0 20,2 23,0 20,2
Summa till trav-  
och galoppsportens aktiva 321,4 286,3 321,4 286,3
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NOT 10  SKATT På åRETS RESULTAT

Årets totala skatt uppgår till 0,1 Mkr, varav 0,1 Mkr är aktuell skatt och 
uppskjuten skatt är 0,0 Mkr.

NOT 11  PROGRAMVARA

         Koncern          Moderbolag
2006 2005 2006 2005

Ackumulerade anskaffningsvärden
   Vid årets början 618,6 563,5 592,1 537,2
   Nyanskaffningar 41,4 40,8 41,4 40,6
   Pågående projekt 15,7 14,3 15,7 14,3

675,7 618,6 649,2 592,1

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan
   Vid årets början 497,5 441,8 475,9 422,9
    Årets avskrivning enligt plan 

på anskaffningsvärden 51,5 55,7 48,7 53,0
549,0 497,5 524,6 475,9

Ackumulerade nedskrivningar
   Vid årets början 5,0 5,0 5,0 5,0
    Nedskrivning av pågående 

projekt 0,0 0,0 0,0 0,0
5,0 5,0 5,0 5,0

Redovisat värde vid årets slut 121,7 116,1 119,6 111,2
Fullt avskrivna immateriella 
tillgångar 451,9 397,7 436,7 385,0

NOT 12  BYGGNADER

          Koncernen          Moderbolag
2006 2005 2006 2005

Ackumulerade  
anskaffningsvärden
Vid årets början 10,8 10,8 10,8 10,8

Ackumulerade avskrivningar  
enligt plan
Vid årets början 10,8 10,8 10,8 10,8
Redovisat värde vid årets slut 0,0 0,0 0,0 0,0

Taxeringsvärden,  
byggnader (i Sverige) - - - -

Fullt avskrivna byggnader 10,8 10,8 10,8 10,8

NOT 13  INVENTARIER

         Koncern        Moderbolag
2006 2005 2006 2005

Ackumulerade anskaffningsvärden
   Vid årets början 402,2 393,0 353,5 346,2
   Nyanskaffningar 39,6 30,2 28,7 28,3
   Avyttringar och utrangeringar -40,5 –21,0 -40,5 –21,0
   Finansiella leasingavtal 43,7 83,3 - -

445,0 485,5 341,7 353,5

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
   Vid årets början 336,4 320,2 300,8 291,5
   Avyttringar och utrangeringar -40,5 –21,0 -40,5 –21,0
    Årets avskrivning enligt plan 

på anskaffningsvärden 34,9 37,2 27,6 30,3
   Finansiella leasingavtal 20,8 41,8 - -

351,6 378,2 287,9 300,8
Redovisat värde vid årets slut 93,4 107,3 53,8 52,7
Fullt avskrivna inventarier 261,0 223,3 234,5 209,8

Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal ingår med ett bokfört 
värde om 22,9 Mkr.
Framtida minileasavgifter avseende finansiell leasing förfaller till betalning 
enligt nedan:
Leasingen avser spelterminaler, kassadiskar, skyltar som finns utplacerade 
hos ATG ombuden samt tv- och mediautrustning.

Koncern
År Finansiella leasingavtal nominellt (nuvärde)
2007 9,7 8,8
2008 7,7 7,1
2009 4,8 4,6
2010 2,4 2,4

NOT 14  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

      Moderbolag
06-12-31 05-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 0,1 0,1
Utgående bokfört värde 0,1 0,1

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag.
        Moderbolag

Koncernföretag/org nr/säte Antal andelar Andel i %1
Redovisat 

värde
Kanal 75 AB/ 
556578-3965/Stockholm 1 000 100% 0,1

1  Ägarandelen av kapitalet avses, vilket överensstämmer med andelen av 
rösterna för totalt antal aktier. 
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NOT 15  ANDRA LåNGFRISTIGA FORDRINGAR

   Koncern     Moderbolag
06-12-31 05-12-31 06-12-31 05-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 121,5 116,3 121,5 116,3
Nytt lån 10,0 10,0
Reglerade fordringar –5,8 –6,9 –5,8 –6,9
Justerad kortfristig del 1,9 2,1 1,9 2,1
Redovisat värde vid årets slut 117,6 121,5 117,6 121,5

NOT 16  ÖVRIGA FORDRINGAR

       Koncern        Moderbolag
06-12-31 05-12-31 06-12-31 05-12-31

Fordran Svenska Trav- 
sportens Centralförbund 16,9 20,7 16,9 20,7
Fordran Svensk Galopp 0,3 0,2 0,3 0,2
Fordran ATG 
Hästklinikerna AB 12,1 54,7 12,1 54,7
Fordran totomatombud 137,8 125,9 137,8 125,9
Övriga fordringar 60,1 85,2 52,6 75,7

227,2 286,7 219,7 277,2

NOT 17  KORTSIKTIGA PLACERINGAR

      Moderbolag       Moderbolag
06-12-31 06-12-31 05-12-31 05-12-31
Bokfört 

värde
Marknads-

värde
Bokfört 

värde
Marknads-

värde
Företagscertifikat 108,4 108,9 79,6 79,7
Deposit - - 110,0 110,0

108,4 108,9 189,6 189,7
 

      Koncern        Koncern
06-12-31 06-12-31 05-12-31 05-12-31
Bokfört 

värde
Marknads-

värde
Bokfört 

värde
Marknads-

värde
Företagscertifikat 108,4 108,9 79,6 79,7
Deposit - - 110,0 110,0

108,4 108,9 189,6 189,7

NOT 18  KASSA OCH BANK

Av dessa medel härrör 67,9 Mkr från redovisningsmedel tillhörande  
direktkunderna.

NOT 19  EGET KAPITAL

      Koncern

Aktiekapital
Bundna 
reserver

Fria  
reserver

Vid årets början 40,0 8,1 365,0
Årets avsättning 0,1
Årets resultat 50,7
Vid årets slut 40,0 8,2 415,7

Moderbolag

Aktiekapital Reservfond
Hästsport-

ens fond 
Vid årets början 40,0 8,0 364,4
Årets resultat 50,6
Vid årets slut 40,0 8,0 415,0

NOT 20  ÖVRIGA SKULDER

       Koncern       Moderbolag
06-12-31 05-12-31 06-12-31 05-12-31

Vinstskuld 57,9 117,9 57,9 117,9
Koncernkonto SEB, FSB 40,3 64,1 40,3 64,1
Partner 45,5 49,4 45,5 49,4
Övriga poster 155,0 163,7 153,9 162,6
Summa 298,7 395,1 297,6 394,0

NOT 21  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

      Koncern     Moderbolag
06-12-31 05-12-31 06-12-31 05-12-31

Uppfödarpremier STC, SG 27,0 25,1 27,0 25,1
Upplupna löner och 
 arbetsgivaravgifter 13,7 11,8 11,7 11,5
Provision till ombud - - - -
Reservering av totoskatt 4,4 5,1 4,4 5,1
Övriga poster 42,2 33,3 40,1 29,5
Summa 87,3 75,3 83,2 71,2
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Till årsstämman i Aktiebolaget Trav och Galopp
Org nr 556180-4161

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Aktiebolaget Trav och 
Galopp för år 2006. Årsredovisningen och koncernredovisningen ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 30-44. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av 
min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören 
gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens 
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 20 mars 2007

Stefan Holmström
Auktoriserad revisor, KPMG

revisioNsberättelse
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 anordnas alla tävlingsdagar på de banor som inte har V65, V64 eller V4.
 utdelning på 5 rätt. om ingen har 5 rätt blir det utdelning på 4 rätt, och så vidare. 
 radpris 1 krona.

Introduktionsår: 1���
Omsättning 200�: 2�3 Mkr
Högsta vinst 200�: 1 ��3 3�2 kronor

 anordnas normalt under lunchtävlingen måndag till fredag.
 utdelning på 4 rätt.
 om ingen har 4 rätt blir det utdelning på 3 rätt, och så vidare. 
 radpris 2 kronor.

Introduktionsår: 200�
Omsättning 200�: 2�3 Mkr
Högsta vinst 200�: ��� ��0 kronor
 

Introduktionsår: 1���
Omsättning 200�: �� Mkr
Högsta vinst 200�: 1�1 13� kronor

at G : S  S p e L F o r m e r

 avgörs normalt varje onsdag på Solvalla.
 utdelning på 6, 5 och 4 rätt.
 Vinstfördelningsprocent 40-20-40.
  Jackpot om ingen har 6 rätt, jackpotbeloppet flyttas då till kommande veckas  

6-rättspott. Jackpot också om utdelningen på 5 och/eller 4 rätt understiger 5 kronor.  
Jackpotbeloppet fördelas då mellan 6- 5- och 4-rättspotten.

 man kan välja att spela endast för 6 rätt (V6). Vinsten blir då 2,5 gånger utdelningen 
på 6 rätt.

 radpris 1 krona.

Introduktionsår: 1���, 200�
Omsättning 200�: �2� Mkr
Högsta vinst 200�: 2 2�� ��� kronor
Antal jackpots 200�: � st

 

V75

V64

V65

V5

V4 

DD 

LD 

VP & R 

 

TRIO 

TVILLING 

V3 

KOMB 

ATGs totala omsättning  

Andel av ATGs totala omsättning 

Spelarna 

Sporten 

Staten 

X % 

18 % 

1,4 % 

15 % 

SPORTEN
22,4%

SPELARNA
65% STATEN

12,6%

16 % 

9 % 

7,2 % 

19,2 % 

10,8 % 

7,2 % 

 alla dagar utom onsdag och lördag.
 utdelning på 6 och 5 rätt.
 Vinstfördelningsprocent 50–50.
 Jackpot om ingen har 6 rätt eller om utdelningen understiger 20 kronor. 

Jackpotbeloppet flyttas till 6-rättspotten motsvarande dag kommande vecka.
 radpris 1 krona.

Introduktionsår: 1���, 2002, 200�
Omsättning 200�: 1 1�� Mkr
Högsta vinst 200�: 2 ��� 1�� kronor
Antal jackpots 200�: �� st

 

V75

V64

V65

V5

V4 

DD 

LD 

VP & R 

 

TRIO 

TVILLING 

V3 

KOMB 

ATGs totala omsättning  

Andel av ATGs totala omsättning 

Spelarna 

Sporten 

Staten 

X % 

18 % 

1,4 % 

15 % 

SPORTEN
22,4%

SPELARNA
65% STATEN

12,6%

16 % 

9 % 

7,2 % 

19,2 % 

10,8 % 

7,2 % 

 

V75

V64

V65

V5

V4 

DD 

LD 

VP & R 

 

TRIO 

TVILLING 

V3 

KOMB 

ATGs totala omsättning  

Andel av ATGs totala omsättning 

Spelarna 

Sporten 

Staten 

X % 

18 % 

1,4 % 

15 % 

SPORTEN
22,4%

SPELARNA
65% STATEN

12,6%

16 % 

9 % 

7,2 % 

19,2 % 

10,8 % 

7,2 % 

Introduktionsår: 1��3
Omsättning 200�: � 1�1 Mkr
Högsta vinst 200�: � 3�� �3� kronor
Antal jackpots 200�: 1� st

 avgörs normalt på lördagar.
 utdelning på 7, 6 och 5 rätt.
 Vinstfördelningsprocent 40–20–40.
 Jackpot om ingen har 7 rätt eller om utdelningen på 5 och/eller 6 rätt understiger  

10 kronor.  
Jackpotbeloppet flyttas till kommande veckas 7-rättspott.

 radpris 50 öre.

 

V75

V64

V65

V5

V4 

DD 

LD 

VP & R 

 

TRIO 

TVILLING 

V3 

KOMB 

ATGs totala omsättning  

Andel av ATGs totala omsättning 

Spelarna 

Sporten 

Staten 

X % 

18 % 

1,4 % 

15 % 

SPORTEN
22,4%

SPELARNA
65% STATEN

12,6%

16 % 

9 % 

7,2 % 

19,2 % 

10,8 % 

7,2 % 

namnet kommer av möjligheten att vinna stora summor med en liten insats. Du väljer upp 
till sju lopp och spelar ”Vinnare” eller ”plats”. Så länge du vinner flyttas din vinst över som 
insats i nästa lopp.

��

 anordnas normalt på de banor som har V75, V65 eller V64 i tre utvalda lopp. 
 utdelning på 3 rätt.
 andelarna kostar 10 kronor.
  man köper valfritt antal andelar till första loppet. andelar på vinnande häst fördelas sedan 

i andra loppet. andelar på vinnande häst i andra loppet fördelas sedan i tredje loppet. 
Varje vinnande andel ger utdelning.
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V64

V65
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V4 
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TRIO 

TVILLING 

V3 

KOMB 

ATGs totala omsättning  

Andel av ATGs totala omsättning 

Spelarna 

Sporten 

Staten 

X % 

18 % 

1,4 % 

15 % 

SPORTEN
16%

SPELARNA
75%

STATEN
9%

16 % 

9 % 

7,2 % 

19,2 % 

10,8 % 

7,2 % 

 

V75

V64

V65

V5

V4 

DD 

LD 

VP & R 

 

TRIO 

TVILLING 

V3 

KOMB 
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Andel av ATGs totala omsättning 
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Staten 
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18 % 
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16%

SPELARNA
75%

STATEN
9%

16 % 

9 % 

7,2 % 

19,2 % 

10,8 % 

7,2 % 
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  anordnas på den bana som har V75, V65 eller V64.
  man ska hitta vinnaren i två utvalda lopp.
  oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
  Lägsta insats 5 kronor.

Introduktionsår: 1���
Omsättning 200�: 1 �11 Mkr
Högsta odds 200�: � ���,��

 anordnas normalt på den bana som har lunchtävlingar måndag till fredag.
 man ska hitta vinnaren i två utvalda lopp.
 oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
 Lägsta insats 5 kronor.

Introduktionsår: 200�
Omsättning 200�: 21� Mkr
Högsta odds 200�: 1 ���,��

Vinnare
 kan spelas i alla lopp.
 man ska hitta vinnaren.
  oddset gånger grundinsatsen blir 

vinsten.
 Lägsta insats 5 kronor.

plats
 kan spelas i alla lopp.
 man ska hitta ettan, tvåan eller trean.
 oddset gånger grundinsatsen blir 

vinsten.
 Lägsta insats 5 kronor.

Introduktionsår: 1�23
Omsättning 200�: 1 ��1 Mkr
Högsta odds 200�: 1��,��
 

 anordnas på den travbana som har lunchtävlingar och på galopp lördagar och 
söndagar.

 man ska hitta ettan, tvåan och trean i rätt ordningsföljd  
i ett utvalt lopp.

 oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
 Lägsta insats 5 kronor.

Introduktionsår: 2001
Omsättning 200�: 3�� Mkr
Högsta odds 200�: � �23,�1

 kan spelas i alla lopp på de banor som anordnar V75, V65, V64 och V4 samt  
i utvalda lopp på övriga banor.

 man ska hitta ettan och tvåan oavsett ordningsföljd.
 oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
 Lägsta insats 5 kronor.Introduktionsår: 200�

Omsättning 200�: �01 Mkr
Högsta odds 200�: � 2��,33

 

V75

V64

V65

V5

V4 

DD 

LD 

VP & R 

 

TRIO 

TVILLING 

V3 

KOMB 

ATGs totala omsättning  

Andel av ATGs totala omsättning 

Spelarna 

Sporten 

Staten 

X % 

18 % 

1,4 % 

15 % 

SPORTEN
12,8%

SPELARNA
80%

STATEN
7,2%

16 % 

9 % 

7,2 % 

19,2 % 

10,8 % 

7,2 % 
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ATGs totala omsättning  

Andel av ATGs totala omsättning 
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Staten 

X % 

18 % 

1,4 % 

15 % 

SPORTEN
12,8%

SPELARNA
80%

STATEN
7,2%

16 % 

9 % 

7,2 % 

19,2 % 

10,8 % 

7,2 % 
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TVILLING 

V3 

KOMB 

ATGs totala omsättning  

Andel av ATGs totala omsättning 

Spelarna 

Sporten 

Staten 

X % 

18 % 

1,4 % 

15 % 

SPORTEN
19,2%

SPELARNA
70%

STATEN
10,8%

16 % 

9 % 

7,2 % 

19,2 % 

10,8 % 

7,2 % 

at G : S  S p e L F o r m e r

 kan spelas i alla lopp på galopp.
 man ska hitta ettan och tvåan i rätt ordningsföljd.
 oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
 Lägsta insats 5 kronor.

Introduktionsår: 1�3�
Omsättning 200�: �� Mkr
Högsta odds 200�: ���,�3 

 

V75

V64

V65

V5

V4 

DD 

LD 

VP & R 

 

TRIO 

TVILLING 

V3 

KOMB 

ATGs totala omsättning  

Andel av ATGs totala omsättning 

Spelarna 

Sporten 

Staten 

X % 

18 % 

1,4 % 

15 % 

SPORTEN
12,8%

SPELARNA
80%

STATEN
7,2%

16 % 

9 % 

7,2 % 

19,2 % 

10,8 % 

7,2 % 

harry Boy hjälper dig att vinna på hästar utan att du ens behöver fylla i en kupong. 
harry Boy kan du spela på V75, V64, V65, V5, V4, Dagens Dubbel, Lunch Dubbel, trio, tvilling 
och komb. hos atG-ombudet kan du beställa dessa muntligt vid disken. Självklart går det 
även bra att spela harry Boy på atG.se, på banan eller hos atG Live. 
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V75-statistik 2006 V7 V6 V5
Omg Datum Bana Ant Kup Ant Syst Omsättning Rader Utdelning Rader Utdelning Rader Utdelning
1 060107 Eskilstuna 700 188 963 471 72 254 850 171 109 854 kr 12 082 777 kr 325 837 57 kr
2 060114 Åby 746 039 1 013 276 75 427 515 478 40 964 kr 26 249 373 kr 555 669 35 kr
3 060121 Bergsåker 714 329 957 900 74 432 133 197 98 232 kr 37 744 256 kr 808 363 23 kr
4 060128 Jägersro 753 132 1 049 472 79 980 361 57 018 364 kr - - - -
5 060204 Solvalla 1 052 213 1 481 949 * 117 330 811 6017 10 252 kr 226 714 67 kr 2 778 146 10 kr
6 060211 Åby 787 388 1 069 167 82 053 915 2 149 9 924 kr 88 180 120 kr 1 326 989 16 kr
7 060218 Gävle 736 663 1 029 501 77 952 677 1 555 13 029 kr 55 323 183 kr 806 991 25 kr
8 060225 Kalmar 755 544 1 061 244 81 066 250 80 262 610 kr 9 476 1 112 kr 216 613 97 kr
9 060304 Jägersro 743 542 1 044 313 81 030 162 3 524 5 977 kr 174 562 60 kr - -
10 060311 Mantorp 905 736 1 220 149 * 98 732 086 5 9 347 636 kr 739 17 365 kr 36 824 697 kr
11 060318 Halmstad 767 406 1 069 107 79 135 263 613 33 554 kr 121 723 84 kr 1 986 295 10 kr
12 060325 Eskilstuna 838 436 1 150 113 89 020 030 108 213 304 kr 9 810 1 179 kr 271 537 85 kr
13 060401 Hagmyren 769 556 1 081 223 82 963 536 3 551 6 073 kr 104 373 103 kr 1 293 610 16 kr
14 060408 Jägersro 775 973 1 080 756 82 648 933 10 2 148 872 kr 1 248 8 607 kr 42 934 500 kr
15 060415 Romme 678 269 955 787 73 662 752 1 259 15 209 kr 48 598 197 kr 742 386 25 kr
16 060422 Åby 791 936 1 196 189 83 248 772 6 912 3 131 kr 200 147 54 kr 2 154 412 10 kr
17 060429 Umåker 695 212 1 041 760 78 274 017 172 409 118 kr - - - -
18 060506 Åby 840 578 1 221 068 * 97 795 442 420 133 179 kr 27 931 455 kr 604 768 42 kr
19 060513 Dannero 678 773 948 163 73 492 442 25 752 260 kr 2 349 4 066 kr 84 208 226 kr
20 060520 Rättvik 690 018 974 463 74 884 644 5 192 3 749 kr 153 586 63 kr 1 723 085 11 kr
21 060527 Solvalla 1 355 303 1 794 356 119 704 444 35 886 306 kr 6 805 2 286 kr 221 842 140 kr
22 060603 Örebro 660 524 955 801 69 455 445 27 472 657 kr 449 842 20 kr - -
23 060610 Östersund 633 551 1 033 564 * 72 902 591 35 526 1 041 kr 843 949 11 kr - -
24 060617 Boden 666 468 920 792 * 76 771 004 7 665 5 076 kr 252 554 39 kr - -
25 060625 Kalmar 654 856 950 427 * 76 698 635 2 697 14 793 kr 154 774 64 kr - -
26 060701 Färjestad 643 016 1 018 403 * 74 326 133 2 200 17 841 kr 217 046 44 kr - -
27 060708 Halmstad 594 969 943 073 * 69 665 343 610 61 313 kr 29 986 302 kr 566 211 31 kr
28 060715 Årjäng 566 612 834 616 63 035 164 55 297 984 kr 6 484 1 263 kr 218 986 74 kr
29 060722 Axevalla 566 028 864 966 64 558 993 4 4 196 334 kr 645 13 011 kr 29 260 573 kr
30 060729 Bollnäs 563 305 862 405 63 905 445 932 17 812 kr 92 342 89 kr - -
31 060805 Solänget 654 220 925 915 * 72 397 483 45 787 528 kr 3 556 2 646 kr 89 951 209 kr
32 060812 Solvalla 599 680 902 854 66 206 163 20 860 680 kr 2 098 4 101 kr 111 879 153 kr
33 060819 Gävle 617 804 1 017 857 67 388 618 6 605 2 652 kr 234 732 37 kr - -
34 060826 Bergsåker 691 642 1 101 155 * 81 306 684 7 114 5 433 kr 260 722 40 kr - -
35 060902 Jägersro 714 894 1 278 501 * 82 841 129 16 277 2 621 kr 525 887 20 kr - -
36 060909 Åby 722 823 1 111 631 * 82 975 431 213 202 405 kr 8 984 1 200 kr 171 464 125 kr
37 060916 Skellefteå 648 861 936 579 70 796 118 255 72 018 kr 27 911 329 kr 531 728 34 kr
38 060923 Örebro 655 932 950 296 74 579 611 4 4 847 674 kr 1 190 8 145 kr 54 536 355 kr
39 060930 Solvalla 703 503 1 043 966 78 178 567 168 120 296 kr 11 637 873 kr 314 366 64 kr
40 061007 Mantorp 689 980 1 033 218 73 833 512 29 656 466 kr 4 159 2 307 kr 162 021 118 kr
41 061014 Åby 703 192 993 682 73 711 158 83 230 902 kr 5 674 1 688 kr 161 010 119 kr
42 061021 Romme 720 201 1 046 730 75 290 267 18 458 1 060 kr 503 957 19 kr - -
43 061028 Jägersro 834 033 1 144 280 * 89 303 583 - - 375 30 880 kr 29 256 793 kr
44 061104 Färjestad 1 183 599 1 614 716 * 136 599 611 10 7 831 029 kr 2 580 6 882 kr 89 976 394 kr
45 061111 Solvalla 833 337 1 204 231 82 839 670 47 456 146 kr 4 945 2 177 kr 150 538 143 kr
46 061118 Axevalla 822 351 1 122 805 82 326 030 - - 211 50 672 kr 13 713 1 560 kr
47 061125 Jägersro 1 062 302 1 387 378 * 107 343 990 122 403 214 kr 8 309 1 679 kr 221 520 125 kr
48 061202 Bergsåker 822 676 1 080 118 80 706 294 1 721 12 187 kr 81 351 128 kr 1 237 149 16 kr
49 061209 Jägersro 814 553 1 137 905 79 236 149 394 52 226 kr 15 700 656 kr 289 025 71 kr
50 061216 Åby 779 602 1 086 178 77 775 185 937 21 565 kr 90 682 111 kr 1 448 229 13 kr
51 061223 Eskilstuna 815 926 1 110 238 82 120 044 20 476 1 042 kr 554 296 19 kr - -
52 061226 Jägersro 823 311 1 057 574 * 73 106 418 1 891 21 331 kr 63 721 149 kr 870 363 21 kr
53 061230 Solvalla 818 801 1 166 451 80 790 301 531 39 520 kr 56 803 184 kr 1 176 328 17 kr
Totalt 40 058 786 57 241 732 4 278 061 804 408 272 5 824 741 23 918 018

Varav Svensk Omsättning 4 140 751 399
* = Jackpot                –  = Ingen vinnare med 7 rätt /ingen utdelning på 5 rätt                Fet stil = Final i rikstoton

S tat i S t i k
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SPEL PER PERSOn I Län 2006
Län Omsättning Kuponger Vinstbelopp Vinstkuponger Befolkning Oms per capita

Västernorrland 448 552 346 5 319 565 308 105 838 752 594 244 196 1 837
Gävleborg 466 065 138 5 649 249 322 004 528 792 913 275 780 1 690
Dalarna 425 600 467 4 886 299 286 426 749 729 316 275 823 1 543
Värmland 384 006 830 4 657 824 263 289 396 693 291 273 511 1 404
Stockholm 2 604 989 970 24 045 314 1 846 039 861 3 222 540 1 904 228 1 368
Gotland 77 717 104 729 926 49 876 497 113 596 57 427 1 353
Jämtland 168 725 216 2 044 651 118 754 602 302 616 126 917 1 329
Halland 372 156 059 4 364 332 248 904 953 614 782 288 527 1 290
Södermanland 347 031 085 4 334 152 238 865 074 620 265 271 539 1 278
Västra Götaland 1 875 396 381 22 300 385 1 289 683 985 3 046 913 1 537 444 1 220
Örebro 324 751 992 4 262 281 224 241 323 611 139 274 877 1 181
Skåne 1 389 346 578 15 829 862 936 328 593 2 149 467 1 181 545 1 176
Kalmar 266 700 155 3 499 766 175 747 737 483 975 233 999 1 140
Norrbotten 278 112 814 3 269 058 184 928 385 450 620 251 981 1 104
Västmanland 281 993 228 3 864 769 179 086 805 511 829 262 060 1 076
Kronoberg 191 972 268 2 223 814 131 667 494 308 802 179 500 1 069
Östergötland 421 130 388 4 913 804 280 393 794 709 286 417 636 1 008
Västerbotten 247 804 535 3 657 690 171 521 190 455 193 257 582 962
Uppsala 276 136 170 3 380 187 186 476 026 448 770 306 246 902
Blekinge 134 786 796 1 937 694 84 036 072 255 861 151 486 890
Jönköping 294 356 873 4 198 790 194 807 746 517 500 331 247 889

 Snitt 1 239

HögsTa V75-oMsäTTnIng Per 31/12 2006
Plac. Omsättning     Tävlingsdag Bana
1 188 077 385 7 nov 1998 Solvalla
2 175 689 836 26 dec 1995 Mantorp
3 173 678 591 4 apr 1998 Åby
4 168 886 302 1 sep 2001 Jägersro
5 142 547 000 21 sep 1996 Solänget
6 136 599 611 4 nov 2006 Färjestad
7 132 885 849 28 feb 2004 Gävle
8 130 362 732 14 feb 2004 Eskilstuna
9 125 068 316 21 dec 2002 Åby
10 124 936 582 8 nov 2003 Solvalla
11 119 704 444 27 maj 2006 Solvalla
12 118 934 471 29 maj 2004 Solvalla
13 117 330 811 4 feb 2006 Solvalla
14 117 054 675 28 maj 2005 Solvalla
15 107 343 990 25 nov 2006 Jägerso
16 106 867 064 24 sep 2005 Färjestad
17 105 765 095 22 feb 2003 Jägersro
18 105 324 365 24 maj 2003 Solvalla
19 104 603 473 8 feb 2003 Axevalla
20 104 501 401 1 okt 2005 Solvalla

HögsTa V75-VInsTer Per 31/12 2006
nr Vinstbelopp Tävlingsdag Bana V7 V6 V5 Kommun
1 33 149 592  17/8 1996 Åby 1 14 71 Åby
2 32 231 761 29/5 2004 Solvalla 1 41 687 Stockholm
3 24 315 984 29/1 2005 Axevalla 1 32 364 Billdal
4 23 556 219 29/1 2005 Axevalla 1 12 59 Hallstahammar
5 22 244 388   4/6 2005 Åmål 1 41 648 Karlstad
6 22 161 533   8/3 2003 Åby 1 23 197 Åby
7 21 392 971 9/9 2000 Solänget 1 20 143 Borlänge
8 21 335 044  3/12 2005 Gävle 1 27 289 Mölndal
9 20 678 722  13/11 2004 Solvalla 1 12 55 Tanum
10 20 289 443  27/5 2000 Solvalla 1 13 61 Pålsboda
11 19 980 048  29/5 1999 Solvalla 1 24 217 Stockholm
12 19 773 382  25/11 2000 Halmstad 1 8 25 Södertälje
13 19 552 277  16/9 2000 Åby 1 38 533 Åby
14 19 233 509  27/11 1999 Kalmar 1 19 149 Sundbyberg
15 19 176 015  27/4 2002 Umeå 1 15 71 Vimmerby
16 16 974 626  4/8 2001 Solvalla 1 17 107 Avesta
17 16 559 523   5/10 1996 Solvalla 1 12 51 Perstorp
18 16 251 389   30/11 1996 Bergsåker 1 13 67 Jönköping
19 15 377 597  20/7 2002 Axevalla 1 7 21 Katrineholm
20 14 998 243   29/10 1994 Jägersro 1 24 215 Vällingby
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OMSLAG SEPARAT



AB Trav och Galopp
161 89 Stockholm
Telefon 08-627 20 00
Besöksadress:
Hästsportens Hus
Solvalla
www.atg.se
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