
FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT
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Kalla det gärna folkfest, turné eller världens bästa sportspel. V75 är travets elit-
serie, med de största prispengarna och bästa hästarna som springer på svenska 
banor. 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. Har du ännu inte upplevt ma-
gin kring spelet och sporten? Då har du mycket roligt att se fram emot.
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V 7 5  Vä r l d e n s  b ä s ta  s p e l

eN faNtastisK framgåNgssaga

Hästarna, sporten, spelet och gemenskapen har tillsammans 
skapat den dynamik som har gjort V75 till en fantastisk fram-
gångssaga. en succé som de första 15 åren har bidragit med 
12,5 miljarder till sporten. att V75 har en närmast magisk 
dragningskraft visar statistiken. en normalomgång omsätter V75 
drygt 80 miljoner kronor och varje lördag lämnas närmare en 
miljon V75-kuponger in hos ombud, på banan, mobilen eller  
på atg.se. 

Sedan starten 30 oktober 1993 till och med jubileumsdagen den 25 
oktober 2008 har det körts 786 stycken V75-omgångar och en gång 
har V75 avgjorts utomlands. Det var den 15 mars 2008 på Momarken  
i Norge. Den högsta enskilda omsättningen under året var 120 miljo-
ner kronor och den högsta genom tiderna är 188 miljoner kronor på 
Solvalla november 1998. V75 har omsatt nästan 55 miljarder under 
den framgångsrika resan. Närmare bestämt 54 676 638 731 kronor.

Man kan utan tvekan kalla V75 för det mest framgångsrika 
sportspelet av alla. 
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V75 – 15 år
Visste du att den allra snabbaste vinnartiden på V75 är 
1.09,7. Så fort sprang nämligen L’Amiral Mauzun(FR) över  
1 609 meter när han vann Hugo Åbergs Memorial 2008.
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V i s i o n  o c h  a f fä r s i d éå r e t  i  k o r t h e t

  förbättrat tävlingsprogram har bidragit till årets omsättningsrekord.

   Kommunikationskonceptet ”för att hästar ger allt” har bidragit till ett ökat intresse 
för såväl spel som för trav- och galoppsport.

  atg har haft en stark omsättningstillväxt på internet, en ökning med 23 procent under året. 

  skandinaviskt genombrott, för första gången anordnades V75 utanför sverige.

VisioN Det mest levande spelföretaget. 

affärsiDé att ge kunderna en rikare fritid 
genom att med en högkvalitativ trav- och 
galoppsport som grund innovativt och 
ansvarsmedvetet göra spel på hästar spän-
nande, under hållande och lättillgängligt.

HÖjDpuNKter 2008

omsättningsutveckling
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V D  h a r  o r D e tV D  h a r  o r D e t

Vi gjorde det igen. slog spelrekord för femte året i rad. Klart vi 
kan och ska vara mycket stolta även över 2008. omsättningen 
landade på knappt 12 miljarder, en blygsam ökning kan tyckas 
(0,9 procent), men starkt med tanke på omständigheterna.

ett starkt 2008. Efter en förväntad tuff konkurrenssituation med 
fotbolls-VM och sommar-OS kom hösten med lågkonjunktur, häst-
influensa, inställda tävlingar och illegala totalisatorattacker på vår 
sport. Målet på 12 miljarder såg då väldigt avlägset ut, men en stark 
julspurt gav oss till slut ändå positiva siffror. Ett mycket bra 2007 
hade dessutom gett sporten 100 nya miljoner inför 2008. Banorna 
satsade 48 miljoner av dessa i ökade prismedel till de aktiva, den 
största ökningen i ATGs historia. Det hade inte varit möjligt om 
inte ATG för femte året i rad haft i stort sett oförändrade omkost-
nader.

Även det internationella spelet in till våra tävlingar fortsatte att 
växa, nu med 30 procent till drygt 1,3 miljarder. Främsta orsaken är 
ett kraftfullt utökat samarbete med Norge där vi också markerade 
vår samhörighet genom att för första gången spela till en gemensam 
V75-omgång i Norge. Den skandinaviska samverkan omfattar nu 
spel över gränserna för miljardbelopp och stärker vår gemensamma 
position på alla plan. 

Många faktorer ligger naturligtvis bakom att ATG år efter år kan 
stå upp och leverera nya rekordsiffror i en utåt sett laglig och reglerad 
spelmarknad, men i praktiken ett oreglerat inferno med hundratals 
illegala spelaktörer. Inte minst handlar det om lusten och engage-
manget bland alla våra anställda och aktiva. Det utgör alltid basen.

Bakom framgången 2008 vill jag dock främst lyfta fram tre 
faktorer. Den första och absolut viktigaste är det fortsatt starka sam-
arbetet mellan sport och spel. Utan det nya tävlingsupplägg, som 

sporten beslutat sig för att genomföra, med lunch-, kvälls- och  
i vissa fall eftermiddagstävlingar hade vi aldrig kunnat möta konkur-
renternas ständigt utvecklade aktiviteter dygnet runt. Framförallt 
lunchtävlingarna har blivit en stor framgång, där vi kan tävla med 
vår breddsport, men ändå få stora och helt avgörande intäkter. 

För det andra har vår nya kommunikation och vårt nya varumär-
kesarbete, med hästen i centrum, blivit en fullträff. Våra mätningar 
visar att det skapat ett nytt intresse och uppmärksamhet långt utan-
för våra traditionella grupper. Det måste vi fortsätta dra nytta av.

För det tredje hade vi återigen en stark tillväxt på Internet, 
trots att det är här vi möter den största konkurrensen, främst från 
de internationella aktörerna. Nätspelet ökade med 23 procent och 
nådde nästan 3 miljarder. Ingen svensk aktör ökade mer. Vår tidiga 
och konsekventa Internet-satsning visar sig alltså vara helt rätt och i 
dag har vi över 300 000 kunder på nätet.

ombuden är atgs viktigaste försäljningskanal. Fortfarande har 
ATG-ombuden en dominerande och avgörande position. De är allt-
jämt vår viktigaste försäljningskanal. Med sina 2000 försäljningsställen 
står de för 67 procent av våra intäkter. Med utbyggt Live-koncept, fler 
produktutvecklingar och en starkare infrastruktur kommer vi att satsa 
ännu hårdare på ombuden under 2009.

Under 2008 presenterades den statliga spelutredningen. Utredaren 
förespråkar att symbiosen mellan sport och spel enligt ATG-modellen 
ska vara kvar och att de internationella spelaktörernas utrymmen ska 
begränsas och regleras. Det känns bra. Det känns också bra att spelan-
svaret lyfts fram tydligare i förslagen. Men ännu kan vi inte andas ut. 
Inget är avgjort. Men med spelutredningens positiva grundsyn till vår 
verksamhet kommer det bli enklare att argumentera för vår sak och vår 
gemensamma framtid. Kort sagt: vi startar från innerspår! 

framtidens travsport. Större strukturella grepp måste också tas 
med våra banor och anläggningar. Det blir allt svårare att locka en 
kräsen publik i mördande konkurrens till våra tävlingar. Spel- och 
sportupplevelsen måste paketeras i en ny kostym och med nya 
förtecken. Fotboll och ishockey, våra största publiksporter, har upp-
täckt att underhålla ”medföljande” och att skapa ”sociala möten” är 
minst lika viktigt som själva idrottshändelsen. Här har vi i vår sport 
alla möjligheter att också slå in på den vägen. Men det krävs nya 
angreppssätt och det är bråttom.

Det är alltså hög tid att göra rätt saker. Vi måste komma  
till skott med hur framtidens trav- och galoppsport ska se ut och 
genomföra besluten. Under 2008 presenterade våra egna utred-
ningar ”Framtidens Travsport” och ”Galoppsportens Framtid”  
sina slutsatser. 

Det är inget hokus pokus. Alla relevanta fakta finns på bordet. 
Vår finansiella ställning är stark. Vi måste dock sy om vår kostym. 
Den vi använder idag är 35 år gammal och för stor. 2009 måste bli 
året då vi bestämmer oss för hur vi ska agera i framtiden. Vi måste 
samla kraften, lusten och ledarskapet för att lyckas. Och vi måste 
göra det tillsammans. Svårare än så är det inte.
 
Stockholm mars 2009

Remy Nilson
Verkställande Direktör

iNgeN sport är mer leVaNDe äN Hästsport
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” Inte minst handlar det om lusten 
och engagemanget bland alla våra 
anställda och aktiva.”
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O R d f ö R a n d e  h a R  O R d e tO R d f ö R a n d e  h a R  O R d e t

Vi mÖter framtiDeN meD fÖräNDriNg

2008 har varit ovanligt händelserikt, i en redan händelserik 
verksamhet. för många som är engagerade i travet, galoppen 
och spelet har året präglats av väntans tider på besked om 
framtiden. redan 2006 startade atg tillsammans med stC det 
interna arbetet, framtidens travsport, om hur travsporten och 
spelet bäst ska utvecklas i samverkan. under hela 2008 har 
detta projekt engagerat bägge organisationerna i ett intensivt 
arbete för att hitta nya former för hur vi kan bli effektivare och 
mer konkurrenskraftiga. 

spelutredningen färdigställd. I början av 2007 togs beslut om ett 
liknande arbete tillsammans med Svensk Galopp, Galoppsportens 
Framtid. Sedan hösten 2008 pågår också här ett stort och genom-
gripande förändringsarbete. I dessa omfattande projekt lägger ATG 
nu tillsammans med sina ägare fast kursen för vilka förändringar 
som krävs i vårt interna arbete för att sporten och spelet ska vara 
fortsatt framgångsrikt. 

Samtidigt med vårt eget förändringsarbete pågår en politisk 
process om spelpolitiken. Strax före jul kom den sedan länge vän-
tade statliga spelutredningen med sina förslag.

För ATGs del var spelutredningens slutsatser positiva. Vi fick 
ett kvitto på att vi gjort ett bra jobb och att ATG lyckats väl med 
sitt uppdrag att, inom ramen för ett ansvarsfullt uppträdande på 
marknaden, försörja hästsporten med resurser. Precis som det var 
tänkt från början. Utredningen föreslår därför att ATG ska fortsätta 
i nuvarande form. Dessutom vill spelutredningen, för att garantera 
ATG ensamrätt på hästspel, ge oss ett starkare skydd mot den olag-
liga konkurrensen från internationella nätbolag. 

I den intensiva debatten om vilken spelmodell som bäst tjänar spor-
tens samlade syften, har ingen hittills lyckats presentera en alternativ 
lösning som har förmåga att leverera ens i närheten av de resurser 
som sporten idag har tillgång till via ATG. Utredningen konstaterar 
att trav- och galoppsporterna är folkrörelser som funnit en bra och 
rationell form för sin finansiering och har sannolikt tagit intryck 
av de dramatiskt negativa konsekvenserna för hästsporten som illa 
genomtänkta förändringar av hästspelet fått i andra delar av Europa, 
bland annat i Tyskland och Holland. Spelutredningens positiva 
utgångspunkt ger oss ett bra utgångsläge i den fortsatta politiska 
processen. ATG-modellen kan säkert putsas lite i hörnen men är 
i grunden en garant för att svensk travsport också i framtiden kan 
ligga i internationell framkant och att vi har resurser att också 
utveckla svensk galopp. 

Vi har saken i egna händer. Men hästsportens framtida utmaningar 
är inte bara en affär för de politiska beslutsfattarna. Det handlar lika 
mycket om oss själva. Under ett år med rekordomsättning och då 
sporten kunnat tillföras mer medel än någonsin tidigare, har debat-
ten i våra led varit intensiv och kritiken hård för att inte ännu mer 
resurser kan tillföras sporten. Om vi ska lyckas i den ambitionen 
duger det inte att bara ställa krav på de villkor som staten erbjuder 
för vår verksamhet utan vi måste också jobba med vårt eget arbets-
sätt för att hitta flexiblare, effektivare och smartare lösningar.

Förändringsarbete i företag och organisationer som styrs av star-
ka regelverk är aldrig enkelt. Det kan vara långt mer komplicerat än 
när marknaden ställer sina villkor direkt på utövarna. Mycket av det 
som upplevs vara galet tenderar att bli ”systemets” fel och ansvaret 

läggs på de beslutsfattare som har uppgiften att fatta besluten. Det är 
en rimlig och naturlig reaktion särskilt i lägen då förändringar upp-
levs som negativa. Frustrationen över systemet och dess funktionärer 
tar då lätt över fokus från att pröva utvecklingsmöjligheter och nya 
effektivare arbetssätt. Mot detta finns bara en verksam medicin och 
det är en öppen dialog med respekt för varandras roller och ansvar.

spännande utmaningar väntar. ATGs viktigaste roll och uppgift är 
att ge bästa resultat till sina ägare. Våra framtidsutredningar har pre-
senterat sina resultat. Vi arbetar intensivt med att realisera förslagen 
till åtgärder. Vi måste utnyttja våra gemensamma resurser ännu 
bättre och ATG måste hela tiden vässa sin egen förmåga på markna-
den, givetvis med hänsyn taget till ett ansvarsfullt uppträdande som 
stor aktör på spelmarknaden. Den spännande utmaningen jobbar vi 
nu vidare med. Tillsammans med våra ägare och i en förtroendefull 
dialog med staten. 

 
Stockholm mars 2009

Mats Denninger
Styrelseordförande

” Vi måste utnyttja våra gemensamma resurser 
ännu bättre och ATG måste hela tiden vässa 
sin egen förmåga på marknaden.”
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at g s  r o l l

atg har en unik roll utan någon motsvarighet. atg är garanten 
för svensk trav- och galoppsports utveckling och fortlevnad. så 
har det varit sedan atg startade. men de senaste 10 åren har 
förutsättningarna ändrats radikalt. Därför måste atg hitta en ny 
stabil position för att kunna bibehålla och försvara sin roll som 
hästsportens bästa vän under den alltmer hårdnande utländska 
spelkonkurrensen.

allt överskott går tillbaka till sporten. När spelare och hästägare ser 
ett lopp är det nog inte många som tänker på att själva existensen av 
ATG är ännu ett uttryck för den svenska modellen. ATG startades 
1974 av den dåvarande regeringen. Så här i efterhand går det att 
konstatera att bildandet av ATG var ett genidrag för att kunna 
garantera hästsporten och hästnäringen ekonomisk stabilitet och 
långsiktighet. ATG har statlig koncession för spel på hästar och ägs 
av trav- och galoppsporten men kontrolleras av staten genom att de 
tillsätter hälften av ledamöterna samt styrelsens ordförande. Hela 
överskottet, förutom skatt, går oavkortat tillbaka till sporten. 

Det överskott som ATG skapat genom åren har gett Sverige en 
hästsport av världsklass. Hela hästnäringen har genom denna ekono-
miska symbios kunnat skapa en livskraftig folkrörelse och betydande 
mångmiljardindustri som idag sysselsätter närmare 28 000 personer 
direkt eller indirekt. Hästnäringen omfattar även 300 000 hästar och 
cirka 500 000 aktiva. Det visar på hästsportens stora ekonomiska 
betydelse i det svenska samhället.

mer pengar till hästsporten. Under 2008 omsatte ATG närmare 
12 miljarder kronor. Hela överskottet på 1,5 miljarder går direkt 
tillbaka till hästsporten och har på detta sätt kunnat garantera dess 
existens och fortsatta utveckling. Förutom pengarna till trav- och 
galoppsporten bidrar ATG även till övrig hästsport, då en viss del av 
överskottet satsas i Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). ATG 
bidrar här med 43 miljoner kronor per år. Medel som används för 
övergripande insatser för hela näringen.

Men idag är den svenska modellen och ATGs roll satt under 
stark press. Det är framför allt de oreglerade utländska spelbolagens 
inbrytning på den reglerade svenska spelmarknaden genom Internet 
som gett ATG betydande konkurrens och förlorade spelintäkter. 
Trots ständiga omsättningsökningar för ATG och med ökad återbe-
talning till näringen, räcker inte dessa medel till för att kompensera 
de stigande kostnadsökningarna som branschen brottas med. 

atg är ett uNiKt bolag

V75 – 15 år
Visste du att V75 avgjorts utomlands. 
Det var den 15 mars 2008 på Momarken 
i Norge.
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h ä s t s p o r t e n s  e k o n o m ih ä s t s p o r t e n s  e k o n o m i

atg omsatte 11,97 miljarder kronor 2008, vilket är den högsta  
siffran hittills och en ökning med drygt 1 procent. När vinster 
och skatt har betalats ut och driften av atg täckts går allt över-
skott från atgs verksamhet tillbaka till hästnäringen. 
Hästsporten tilldelades 1 520 miljoner kronor under 2008.

1,5 miljarDer till HästsporteN

merparten av atgs omsättning går tillbaka till spelarna. Under 2008 be-
talades 8 428 miljoner kronor ut i form av vinster, vilket motsvarar cirka 
70 procent av den totala omsättningen.

atg bidrog under 2008 med 1 268 miljoner kronor till statskassan i form 
av totalisatorskatt.

Nettokostnaden för driften av atg uppgick till 777 miljoner kronor och 
här ingår bland annat ombudens provisioner och löpande drifts kost nader, 
såsom produkt utveckling, direktsänd ningar av loppen, mark nadsföring 
och administration.

Sportens centralförbund StC och Sg erhöll under 2008, 96 miljoner 
kronor.

Under 2008 delade atg ut 1 067 miljoner kronor till landets banor. 
pengarna ska täcka kostnader för tävlingsdagarna, drift och underhåll av 
anläggningarna samt kostnader för ekonomi och administration. Banorna 
har även intäkter i form av sponsorpengar, entréavgifter, överskott från 
restaurangverksamheter och aktiviteter i samband med tävlingsdagarna. 

Knappt hälften av de medel som går till banorna överförs till de aktiva i 
form av prispengar. 2008 uppgick beloppet till drygt 500 miljoner kronor. 
totalt fick de aktiva dela på knappt 900 miljoner kronor.
 
 Utöver prispengarna från banorna erhåller de aktiva ytterligare 356 
miljoner kronor i form av tränar- och uppfödar premier samt centrala 
prisanslag. Vidare satsas 43 miljoner kronor per år, i enlighet med avtalet 
mellan staten och  trav- och galoppsporten, direkt på häst näringen genom 
Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

A

B

C

D

E

F

G

11 972 008 430 kr
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a n s va ra n s va r

Det kan låta som hyckleri att ett spelbolag talar om ansvar. men 
för oss på atg är det i högsta grad relevant. ansvar genomsyrar 
hela vår organisation. för oss handlar det om helheten i allt vi 
gör, från hur vi marknadsför våra spel, så att våra kunder kan 
fatta kloka spelbeslut, till hur våra anställda mår och att huvud-
aktören i sporten – hästen – mår bra.

spelansvar. För de allra flesta av ATGs kunder är spelet på hästar 
en hobby och något som sätter lite guldkant på tillvaron. Hästspel 
bjuder både på spänning och underhållning. Men för några få, 
mindre än två procent, har spelandet blivit ett problem. ATG har 
en långtgående policy för att minimera riskerna och lyfta fram det 
ansvarsfulla spelandet. Sedan tre år tillbaka har ATG målmedvetet 
utbildat både sin egen personal och anställda på alla nivåer inom 
trav- och galoppsporten i spelansvar. Målet har varit att lyfta fram 
frågorna tydligare inom hästsporten och att vi alla har ett gemen-
samt ansvar.

Under 2008 har ATG utbildat alla kassörer på Sveriges travba-
nor, ca 1 300 personer, och alla anställda på ATG samt Kanal 75, 
i riskerna med spel, spelvanor och spelberoende. STC (Svenska 
Travsportens Centralförbund) och SG (Svensk Galopp) har också 
valt att låta sina anställda genomgå utbildningen. Sammanlagt har  
1 600 anställda inom hästsporten genomgått utbildningen och 
diplomerats i spelansvar. ATG kommer att erbjuda utbildning för  
all personal på banorna att bli spelansvarscertifierade 2009. Detta är 
en viktig insats, då utbildningen på sikt skall komma att bli en form  
av kvalitetssäkring.

Även marknadsföringen av våra spel har ändrats de senaste åren. 
ATG har att tonat ner de stora vinstpotterna. Istället har ATG lyft 

fram sporten, hästarna och de stora spelupplevelserna som finns 
kring V75 på lördagar, den spelform som de flesta av ATGs kunder 
samlas kring. ATGs kommunikationskoncept – ”För att hästar ger 
allt” – är en devis med mångdubbla bottnar för att visa att ATG står 
för mer än bara spel. 

Med hästen som bas ger ATG en helhetsupplevelse som inne-
håller både sport och spel.

Att uppmuntra våra kunder att spela via ATG-kontot är också 
ett sätt att visa ATGs spelansvar. De som har ett ATG-konto kan 
sätta ett tak på hur mycket han eller hon vill spela för i förväg och 
på så sätt få bättre kontroll över sitt spelande. Under 2009 kom-
mer ATG att utöka information om spelansvar på hemsidan och ge 
informationen en mer framträdande och tydligare plats än tidigare. 

ATG arbetar även aktivt för ökat spelansvar genom olika 
organisationer. Som medlem av både Spelmarknadens Etiska 
Råd (SPER) och Oberoende Spelsamverkan (OSS) utbyter ATG 
erfarenheter och drar upp gemensamma riktlinjer med andra 
legala aktörer inom spelbranschen i arbetet mot spelberoende och 
spelmissbruk. Inom SPER har ATG i samarbete med övriga med-
lemmar tagit fram etiska riktlinjer för hur marknadsföringen ska 
utformas på bästa sätt hos medlemsföretagen. Allt för att undvika 
en allt för aggressiv och påträngande reklam av spel. Inom SPER 
granskar medlemmarna även varandras marknadsföring och träffas 

regelbundet för att diskutera marknadsföring och spelansvar samt 
säkerställa att medlemmarna följer de fastställda riktlinjerna. Under 
2008 var ATG, Svenska Spel, A-lotterierna, Svebico, IOGT-NTO-
lotterier, Folkspel och Ideella spel medlemmar av SPER. Inom OSS 
samverkar medlemmar kring spelberoendefrågor och delar med sig 
av sina erfarenheter. OSS organiseras av Statens Folkhälsoinstitut, 
som leder gruppen. Medlemsföretagen har åtagit sig att sprida infor-
mation om spelberoende och ge information om Stödlinjen. Stöd-
linjen är en hjälptelefon som personer med spelproblem kan ringa 
till för att få råd och hjälp. ATG trycker stödlinjens telefonnummer 
på sina startlistor och kuponger och informerar om Stödlinjen på 
sin hemsida, ATG.se. Utöver spelbolagen och Folkhälsoinstitutet är 
Lotteriinspektionen och Spelberoendes Riksförbund medlemmar 
av OSS. 

miljö. ATG har genom åren målmedvetet sett över sin miljöpåverkan 
långt innan klimatdebatten blev het. ATG har för varje år lyckats 
minska pappersanvändningen för gratisprogram, kuponger och spel-
kvitton. Den totala pappersåtgången var 544 ton jämfört med 707 
ton 2007. Skillnaden är stor och beror till stor del på förändringar i 
förpackningsstorlek och lagerhållning hos ombuden. Dessutom upp-
manar ATG ombuden att göra större och färre kupongbeställningar 
för att på så sätt även minska miljöeffekterna av transporter. Inom 
ATG har vi en utvecklad källsortering av vårt avfall. Vi har även 
lyckats sänka energiförbrukningen genom att exempelvis använda 
lågenergilampor och installera nya energisnåla dataservrar. 

Djuretik. Svensk trav- och galoppsport har ett mycket gott anseende 
internationellt. En orsak är vår goda hästhållning och höga djuretik. 
Friska och välmående hästar är förutsättningen och grunden för 
att förtroendet för sporten är fortsatt högt. Inom svensk trav och 
galopp tillämpas nolltolerans när det gäller dopning och otillåten 
medicinering och tränaransvaret är strikt. Våra hästar får inte tävla 
med smärtstillande medel i kroppen, något som exempelvis är till-
låtet inom humansporten. Dessutom är dopningskontrollen tätare. 
I svensk trav- och galoppsport tas det fler dopningsprover per år 
än vad som görs sammanlagt inom all övrig sport. Våra egna regler 
för felaktig spöanvändning är också betydligt striktare och hårdare 
än lagtextens. Överträdelser mot reglerna bestraffas med böter och 
avstängningar.

Ett gott exempel, som ett led i vårt ansvarstagande för djuren,  
är vårt bidrag till hästforskningen, vilket är en viktig del i det djur-
etiska arbetet i Sverige. 2008 avsattes 3,6 miljoner kronor för detta 
ändamål.

En policy för god hästhållning finns framtagen av Svenska 
Travsportens Centralförbund (STC) i samarbete med ATG. Med 
policyn ges riktlinjer för de aktiva utövarna hur träning och tävling  
av hästarna ska gå till. Dessutom ges råd hur hästarna ska tas om 
hand efter avslutad karriär. Policyn innehåller även råd om veteri-
närbehandling vid sjukdom och skador, samt förbud mot dopning 
och felanvändning av spö. Inom galoppsporten finns en liknande 
policy utarbetad. 

aNsVar fiNNs i allt Vi gÖr

V75 – 15 år
Visste du att Stig H Johansson är 
den tränare som har flest V75-segrar 
 – 418 stycken.
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V75 – 15 år

Stjärnhästen Copiad vinner det första 
V75-loppet på Jägersro den 30 oktober. 

TV4 har sänt V75 sedan starten. Två av de tidiga 
TV-profilerna i Vinnare V75 är Sven Melander 
och Hans G Lindskog.

Harry Boy har genom åren hjälpt V75-spelarna 
att vinna över 10 miljarder kronor.

Stig H Johansson har betytt enormt mycket för 
V75. Han är också den tränare som har flest 
segrar under V75s första 15 år. 418 segrar 
totalt. Fantastiskt!

En annan stor profil inom V75 är Örjan 
Kihlström som har flest kusksegrar, nämligen  
414 stycken. Och fler lär det bli…

Tout Ou Rien vann nio V75-lopp under året vilket 
är rekord under 15 år med V75. Han tappade 
dock rekordet till Triton Sund som i slutet på 
2008 tog sin 10:e årsseger på V75.

Kari Lähdekorpi vann under året så mycket  
som 45 V75-lopp med egentränade hästar.  
En fantastisk prestation och ett kanske ett 
oslagbart rekord?

Det hittills högsta vinnaroddset på V75 inne  has  
av Garros som den 28 oktober vann till  
det glada oddset 159,50 gånger pengarna.

Vinstrekord sattes två gånger om, sommaren 
2007. Midsommarens V75 gav en ensam vinnare 
över 45 miljoner. Två veckor senare fick en ensam 
vinnare 47 360 999 kronor!

Den 15 mars 2008 var en unik dag i V75- 
historien. Då avgjordes V75 för första, men  
inte sista, gången utanför Sverige, nämligen  
på Momarken i Norge.

Om man frågar hästen så är garanterat häst-  
skötaren den viktigaste personen i livet. På Årets 
Hästgalan får Årets V75-skötare sitt välförtjänta  
pris. Petra Nord vann 2005.

V75-spelarnas pålitligaste spik är Järvsöfaks. Att 

vara streckad på 97% av kupongerna är rekord. 

Järvsöfaks är också den som har flest 

V75-segrar totalt; 44 stycken.

Den högsta V75-omsättningen genom tiderna  
är 188 077 385 kr. Detta rekord är från jackpot-
omgången på Solvalla den 7 november.

Gävle 6 mars. Scandal Play och Bo Eklöf vann 
Olympia travsförsöket och var den snabbaste vinnaren  
i den igenomsnitt långsammaste V75-omgången 
genom tiderna. Tiden: 1.19,6/2140a.

V75-mästaren avgörs i januari varje år. Det här året vann Daniel Olsson den ärofyllda titeln som den yngsta kusken någonsin.

Ju fler vinnare desto bättre? Zoogin var en av 

favoriterna som vann på Bergsåker den 1 juli när 

sju rätt endast gav 95 konor. Lägsta utdelningen 

någonsin.
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M a r k n a d

2008 kom att bli året som svenskarnas spelvanor ändrades. 
Konkurrensen från de oreglerade spelbolagen hårdnade. för 
alla aktörer blev 2008 också ett väntans år på spelutredningens 
resultat men också ett år där konsumtionsmönstren ändrades. 
live-sportspelen fick sitt definitiva genombrott. 

Nya spelformer. Vem får första hörnan? Vem gör första målet? Vem 
får det första gula kortet? I varenda tv-sänd fotbollsmatch finns nu-
mera 50–80 liknande spelalternativ. Fotbolls-EM var katalysatorn 
och genombrottet för Live-sportspelen under 2008 där det gick att 
spela om i princip vad som helst under en match. 

Spel med snabb återkoppling till resultat har tagit allt större 
andelar av den svenska spelmarknaden. Förändringen i konsum-
tionsmönstren visar på hur kvickt nya trender etablerar sig och ger  
de reglerade svenska spelbolagen allt tuffare utmaningar.

Som svar på denna konkurrens har ATG fortsatt att satsa of-
fensivt på moderna speltekniska lösningar för att möta kundernas 
behov.  ATGs satsning på Livespel på Internet och hos ombuden 
har visat sig vara rätt väg att gå. Under 2008 lanserade ATG sin nya 
hemsida späckad med nyheter, spelmöjligheter och spelinformation. 
Förvandlingen av mobilen till en fullständig spelterminal är ett annat 
exempel på satsningar som lockar spelare. 

snedvriden konkurrens. Om 2007 präglades av konsolidering på 
den oreglerade marknaden så var 2008 framför allt ett väntans år 
för alla aktörer i Sverige på spelutredningens resultat. Behovet av 
ett enhetligt regelverk framstår som mer angeläget än tidigare för 
de spelbolag som har koncession i Sverige. Den svenska marknaden 
domineras av tre aktörer – ATG, Svenska spel och Folkrörelserna 
som alla har tillstånd att bedriva spel. De utländska bolag som 
utan tillstånd erbjuder spel och utan att betala skatt i Sverige och 
dessutom inte lyder under Lotteriinspektionen tillsyn snedvrider 
idag konkurrensen kraftigt. Det är den moderna tekniken som gjort 
de oreglerade bolagens spelprodukter tillgängliga för en bred svensk 
allmänhet. Med en datorserver i ett utländskt skatteparadis kan de 
oreglerade spelbolagen marknadsföra sina spel helt öppet i Sverige 
utan några som helst legala sanktioner.

Men med samma moderna teknik och möjligheter till snabbare 
samt lättare tillgängligt spel har de reglerade svenska bolagen tagit 
upp konkurrensen. Allt i ett försök i att möta kundernas allt större 
krav på upplevelsen – här och nu. 

förändrade konsumtionsmönster. Den reglerade svenska spelmark-
naden omsätter omkring 40 miljarder kronor per år och försäljnings-
utvecklingen för 2008 speglar tydligt förändrade konsumtionsmönster 
och nya trender. Traditionella spel som lotter och skraplotter tappar 
marknadsandelar överlag medan nätbaserade spel vinner alltmer ter-
räng. Bingo på nätet har ökat under 2008 liksom nätbaserade casino-
spel medan pokerspelen har tappat marknadsandelar. 

Rangordningen mellan de reglerade bolagen i Sverige har också 
ändrats som en följd av nya trender. ATG och Svenska spel är fort-
farande de största aktörerna. Ett annat resultat av ändrade konsum-
tionsmönster är att de folkrörelseägda bolagens spel som bingo och 
lotterier tappar marknadsandelar till förmån för det holländskt ägda 
Postkodlotteriet som skördat stora framgångar genom att på ett 
kraftfullt sätt koppla ihop spel med välgörenhet.

     

Nya KoNsumtioNsmÖNster
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ombuden är atgs ansikte utåt. Det är där vi träffar kunderna och 
förklarar tjusningen med hästsporten. Det är där vi kan informera 
om hur spelet går till. Därför är ombuden vår viktigaste resurs.

Ökat liVe-erbjudande. När ATG startade på 1970-talet gick 
svenska folket till posten för att spela på hästar. Idag låter det som 
rena forntiden. Numer möter ATG-ombuden sina kunder varje dag 
i livsmedelsaffären i Haparanda, på bensinstationen i Mariefred eller 
hos spelbutiken i Göteborg. ATGs cirka 2 000 ombud är företagets 
viktigaste och största försäljningskanal och central för ATGs om-
sättning. 

ATGs mål är att göra spelandet mer direkt och levande. Därför har 
ATG under 2008 utökat antalet LIVE-ombud från 100 till 125. Hos 
ATG LIVE-ombuden kan kunderna följa loppen live varje dag året 
runt. På lördagar när det är V75 är alla våra ombud LIVE-ombud.

 ombuden har en viktig roll. Kvalitén i kundkontakten är vital. Det 
är just mötet mellan kund och ombud som gör ombuden till ATGs 
största försäljningskanal. Spel på hästar är i grunden ett kunskaps-
spel som inte alltid är helt lätt att förstå för den oinvigda kunden. 
ATGs ombud är därför en naturlig kunskapsförmedlare för att 
förstå spelets tjusning. 

Samtidigt är ombudens roll viktig när det gäller spelansvar 
och att arbeta förebyggande mot spelberoende. Därför arbetar 
ATG kontinuerligt med att vidareutbilda ombuden gällande de tre 

att sätta sig vid datorn och ta fram atg.se på kvällen när 
barnen har lagt sig, eller i stugan om sommaren eller helt enkelt 
bara koppla upp sig via mobilen kan vara en skön avkoppling. 
läsa om alla hästar, titta på alla lopp och lyssna på tränar-
intervjuer och sedan kunna delta i spelet. atgs nya sajt vänder 
sig till en bredare publik än tidigare. Nu kan våra kunder när 
som helst och var som helst ta del av alla spelmöjligheter på ett 
enda ställe – atg.se.

atg.se sveriges största spelsajt. Sedan start har ATGs internet-
baserade tjänster varit en succé och antalet användare har vuxit stadigt 
för att under 2008 sätta nytt användarrekord på hemsidan. ATG insåg 
tidigt Internets möjligheter och framtida potential. Redan 1998 lan-
serade ATG sin första spelsajt. Målmedvetet och metodiskt har ATG 
sedan dess satsat på att ligga i framkant när det gäller teknik, innehåll 
och upplevelse för att möta kundernas ökade krav på tillgänglighet. 
Idag kan ATG stolt konstatera att ATG.se är Sveriges största spelsajt 
alla kategorier. Under 2008 firade ATG.se 10 år med att sätta nytt re-
kord med 325 000 kunder.  Det visar på att internetbaserade tjänster 
med närvaronerv har kommit för att stanna. 

Ökad tillgänglighet. Det våra kunder vill ha idag är ständig till-
gänglighet. Med ATGs nya sajt som lanserades 2008 har vi lyckats 
göra spel på nätet till en fullständigt integrerad helhetsupplevelse i 
realtid. Med statistik till vänster på skärmen och spelmöjligheter till 

viktigaste hörnstenarna – kundkontakt, ny teknik och spelansvar. 
Genom butikskontroller och provköp kontrollerar ATG regelbun-
det att ombuden efterlever våra ambitioner på spelansvarsområdet.

ATG satsar även på ny och modern teknik hos ombuden. Ett 
exempel är att under 2008 har närmare 400 ombud fått ta del av 
ATGs nya satsning på digitala skärmar, ett slags väggtidningar ute 
hos ombuden. På de digitala väggtidningarna kan ATG ge ständiga 
och omedelbara uppdateringar med den senaste spelinformation 
hos det lokala ombudet. Syftet är att erbjuda kunderna en ständigt 
uppdaterad spelinformation och därigenom förstärka den direkta 
livekänslan.  

Direktspel hos alla ombud. Under 2009 kommer ATG att fortsätta 
satsningen på ombuden. ATG kommer att införa direktspel hos 
samtliga ATG-ombud. Tidigare har det endast varit hos de speciella 
ATG LIVE-ombuden som det har varit möjligt. Direktspel hos 
samtliga ATG-ombud kommer att införas under året.

höger har användaren full kontroll. Direktsändningarna av loppen 
via ATG Live där kunden kan följa tävlingarna och spelet direkt, har 
varit en stor framgång sedan starten. Under 2008 satte antalet sålda 
Live-abonnemang nytt rekord. En stadigt växande kundkrets visar 
att behovet av att få hela upplevelsen – sporten och spelet – samlad 
på ett ställe är stort. 

Den verkliga skattkistan för våra Live-abonnenter är ändå 
tillgången till Lopparkivet som ger möjlighet att se det senaste årets 
tv-sända lopp. Dessutom kan ATGs Live-abonnenter inför varje 
lopp titta och lyssna på intervjuer med aktuella kuskar, för att på så 
sätt kunna blanda text och bild efter eget behov.

Mobiltjänsten har också visat sig att vara en omtyckt spelapplika-
tion. Den har mer och mer utvecklats till att bli ett fullödigt komple-
ment till de fasta nättjänsterna. Det är framför allt under semester-
perioden som mobilen används mest, i båten eller sommarstugan. 

liVe på iNterNetombuDeN är atgs ambassaDÖrer



V75 – 15 år
Visste du att den högsta utdelningen 
för 7 rätt är 43 540 541 kronor. 
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B A N Ab a n a

V75 har en enorm dragningskraft. ett år av förberedelser ska 
ge resultat. redan på fredagen börjar det dra ihop sig för årets 
travhändelse. Hästar och skötare börjar anlända till banan. tV-
utrustning ska monteras upp, allt ska vara klart till första start 
på lördagen. första V75-loppet startar. ett fåtal minuter då allt 
ska hända och kan hända. Dånet och mullret. trängseln och 
vrålen. glädjen och besvikelsen. V75 berör – vare sig man vinner 
eller förlorar!

enorm dragningskraft. Ungefär så går det till en gång per år på 
travbanan i Årjäng när hästatleterna och elitkuskarna möts på  
Årjängstravet. V75s ankomst förändrar alltid stämningen på trav-
banan och blir en angelägenhet för hela bygden oavsett om det är 
i Gävle, Örebro eller värmländska Årjäng. På några timmar nästan 
femdubblas invånarantalet från 3 500 till drygt 15 000. Hela 
travsveriges blickar vänds mot Årjäng. Kommunen blir uppmärk-
sammad och synlig. Allt tack vare V75s dragningskraft.

Många förstagångsbesökare har vittnat om hur tagna de blivit av 
stämningen vid en tävling och återvänt för att sen vara sporten och 
spelet trogen. Travbanorna visar också på hur sport och spel hänger 
ihop i en enhet. Bättre sport leder till mer spel. Där kvalitén gar-
anterar den ekonomiska överlevnaden för hästsporten på sikt. För 
banorna gäller det att i framtiden ytterligare paketera och utveckla 
besöket på travbanan till en stor helhetsupplevelse.

sport och spel i världsklass. V75 är ett starkt varumärke som 
tydligt förknippas med sport av högsta klass. Därför provade ATG 
att lägga in en extra V75-omgång i samband med några av de inter-
nationella storlopp som avgörs på vardagar och därför tidigare inte 
ingått i V75. Detta gjordes vid två tillfällen under året, Kungapoka-
len på Åby och Hugo Åbergs memorial på Jägersro, med ett lyckat 
resultat. Att även en vardagskväll kunna koppla samman travsport 
i världsklass med ett av världens bästa spel föll kunderna i smaken 
och gav mersmak för framtiden. ATG kommer därför även 2009 att 
erbjuda V75 i samband med Kungapokalen på Åby i maj och Hugo 
Åbergs memorial på Jägersro i juni. 

Ytterligare en extra V75-omgång kördes på Solvalla den 23 
december.

 

När V75 Kommer till staDeN så ÖKar späNNiNgeN 



V75 – 15 år
Visste du att den enda tränare som ta-
git fyra V75-segrar under samma omgång 
är Kari Lähdekorpi den 17 februari 2007.
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i n t e r n at i o n e l lt

2008 var ett händelserikt år för svensk travsport internationellt. 
utomlands har svensk trav- och galoppsport en växande skara 
supportrar. atg är en av världens största exportörer av hästspel 
till andra länder och för första gången anordnades V75 utanför 
sveriges gränser. 2008 var också året då atg utökade det nord-
iska samarbetet kraftigt, vilket syns i resultatet.

Ökat intresse. Intresset för svenskt hästspel utomlands beror på den 
höga kvalitén på sporten men också på ATGs unikt stora pooler vid 
varje spelomgång. Till skillnad från andra länder har ATG många 
lopp i samma spel och fokuserar på en spelomgång varje vecka som 
både ger hög omsättning och chans till stora vinster till en ensam 
vinnare. Det gör svenskt hästspel konkurrenskraftigt och internatio-
nellt eftertraktat.

Under 2008 ökade omsättningen på det internationella spelet 
med 30 procent vilket visar att ATGs medvetna satsning utomlands 
är rätt väg att gå för att både kunna stötta svensk hästsport med 
medel och dess kvalité på sikt. 

internationell debut. Den 15 mars 2008 var en unik dag i svensk 
travsport. För första gången anordnades en V75-omgång utom-
lands. På Momarken i Norge mötte den svenska traveliten den 
norska. Ett möte som gav mersmak för framtiden. Våra nordiska 
grannländer står för 85 procent av den internationella omsätt-
ningen.

– Hur har ni det på ”Kanalen”? undrar folk ibland.
Fast egentligen behöver ni ju inte fråga.
Titta själva istället.
Det syns i rutan, minst halva dygnet, varje dag, året om – exakt vad vi gör.

om ni nu skulle vara av typen som gillar trav och galopp, men sällan sitter 
hemma i tV-soffan, så kan ni förresten ha full koll på oss ändå;
via datorn, inne hos ombudet, ute på banan, eller i mobilen.
eller så kan ni ju alltid läsa tidningen, eller surfa runt lite på nätet.
Vi finns där också.
Där du är, är hästarna.
i alla fall oftast.
ibland pratar vi fackspråk, ibland är vi lite mer lättsamma – men alltid är 
det runt hästar som springer i kapp, som vi rör oss.
å så blandar vi upp det med lite folk då förstås, många av dem rätt så häst- 
och spelkunniga. Vissa kritiska. andra lite varmare. alla intresserade och 
engagerade.
ungefär så ser vardagen via Kanal 75 ut.

Nya prylar i Rymdraketen
Vi gör tV allra mest, ni tänker nog det.

uppe i ”rymdraketen”, som mina barn säger; kontrollrummen med alla 
knapparna och tv-skärmarna, ni vet, längst opp i ”pinnen”-huset utanför 
solvalla, där K75-navet finns.

Vi håller precis på och byta ut lite grejer där nu, förresten. Vi har kört 
slut på prylarna vi köpte för tio år sen. De håller på att ramla ihop. Vi har 
kört fler timmar med dem än vad de flesta anat. Det blir bortåt 4000 tim-
mar tV om året – sisådär 11–12 timmar om dan.

så nu blir det nya HD-pryttlar i rymdraketen istället. Vi kan ju inte stå 
alldeles handfallna, när tiden går vidare. skarpare bild, bättre ljud, platta 
skärmar, ja, sånt där som de flesta snick-snackar om nuförtiden. 

Det mesta reder vi ut alldeles själva, numera. lite har vi ju lärt oss 
genom åren.

fast för att få ihop hela rasket, så tar vi förstås fortfarande hjälp av en 
massa andra också, folk utifrån; de inne på fyran, produktionsbolagen otW 
och img, såna som åker runt och filmar loppen, satellit- och kabel-dragare, 
en del vänliga själar ute på banorna, och, ja, lite sådär.

sen är det ju inte bara tV, för all del, att hålla reda på när man ska 
försöka styra ”Kanalen”.

Det skrivs en hel del hos oss också, texter än här och än där. och foto-
graferas. pysslas med websidor. grejas med text-tV. byggs grafik. snickras 
studiodekor. Knåpas med special- och reklamfilmer. testas framtidsprylar.

jag skulle till och med vilja påstå att det förmodligen görs lite mer olika 
grejer här, än vad många av er kanske tror eller känner till.

Anledningen till den fortsatt positiva trenden är att Norsk Rikstoto 
nästan varje dag kan erbjuda spel på svenska spelobjekt. Det är ett 
bra exempel på det växande nordiska utbytet och samarbetet inom 
hästsporten både på det sportsliga och spelmässiga planet. Förkla-
ringarna till det ökade intresset kan också fångas i ett ord – samord-
ning – som i fallet Norge. Vi försöker lägga loppen klokt i båda 
länderna. Vi anpassar starttiderna och vi har samma spelformer i 
Norge och i Sverige. 

Ökad globalisering. Från Stockholm till Malta. Svenskt hästspel 
blir också alltmer globaliserat. ATGs internationella satsningar 
har de senaste åren tagit ATG till Sydafrika, USA och Australien 
så att ATG idag finns representerat på fyra kontinenter. Nykom-
lingen 2008 var Malta. Nu kan malteserna satsa på samma hästar 
som svenskarna hos 350 ombud. Det är just i Europa ATG ser 
den kraftigaste tillväxten och den största utvecklingspotentialen i 
framtiden. I alla europeiska länder som ATG inlett samarbete med 
har satsningarna fallit väl ut. Den tyska marknaden förväntas att stå 
för den största ökningen under 2009. Men även i Polen, Österrike 
och Holland kommer den tidigare stadiga tillväxten att fortsätta. 
Satsningarna i de nordiska länderna 2009 kommer att fokusera på 
fler stora gemensamma pooler för att öka intresset av våra spel och 
ge ATG ytterligare möjligheter till fortsatt expansion.    

Vardag för en VD
själv tillbringar jag rätt mycket tid i kostym och på kontor. en 
och annan borta på stallbacken tycker kanske att det låter rätt 
onödigt, och det må väl vara hänt – man är möjligen inte alltid 
jordens allra viktigaste person.

men trots allt kommer det en del nyttigt ur det, i alla fall 
vissa dagar;

tV-tiden vi har ramlar inte över oss som nån naturlag, allde-
les av sig själv, även om en del nog ibland tror det - varje sekund 
måste förhandlas fram. Vi sänder exempelvis bortåt 500 timmar om 
året, bara i tV4-miljö – det är en rätt så anmärkningsvärd mängd tV, 
hos landets allra största och bredaste tV-bolag!

utöver det, så är det en massa andra smalare kanaler och 
program som ska underhållas, priser och samarbetsbolag som 
behöver instrueras och prutas ner, det ska anställas, utbildas 
och coachas en hel del folk, vi förväntas ha örat mot rälsen 
och föreslå lagom med tekniska nymodigheter, å samtidigt 
gäller det ju för en sån som jag att lyssna rätt noga på 
både atg, stC och en del andra, så att vi inte springer åt 
alldeles galet håll utifrån vad de som styr oss – ägare och 
politiker och sådana – förväntar sig.

Vild eller tam?
jaa, det är väl ungefär det här vi funderar över på Kanalen.
Det har gått ett decennium snart. Det har gått fort, känns 
det som. Det är väl ofta så, när man har roligt.
”en vildhäst i egen regi, ute på äventyr och galna upptåg”, 
sa en del, när vi började.
jag vet inte det.
Det låter rätt skönt, fritt, på nåt vis.
men om vi är särskilt fria och vilda nuförtiden, nja – det vet jag inte.
med viss stolthet och självgodhet, kan jag konstatera att vi i alla fall 
fortfarande är lite yngre än övriga delen av Hästsportens Hus. om det också 
betyder piggare, vet man väl inte helt säkert. Kanske.
sanningen i övrigt, är nog annars att vi på Kanalen, är som folk är mest i 
den här branschen;
Vi har mycket att göra. Vi är glada nästan jämt, ledsna eller arga då och 
då, ibland till och med på varann, i stridens hetta, men vi jobbar hårt, och 
vi tycker att trav och galopp är väldigt roligt, spel likaså, och att hela rasket 
göra sig väldans bra i tV – också.
ungefär så.

Niclas andersson, VD kanal 75

atg är eN aV VärlDeNs stÖrsta exportÖrer aV Hästspel i HuVuDet på NiClas aNDerssoN
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V75 – 15 år
Visste du att Jackpot på V75 har det 
varit vid 153 tillfällen. Detta ger ett snitt 
på 10,2 per år.
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o ly m p i at r a v e to ly m p i at r a v e t

med olympiatravet på våren startar alltid årets svenska stor-
loppssäsong. med de bästa hästarna, de bästa kuskarna och 
sveriges främsta idrottare på plats är olympiatravet travspor-
tens egen olympiad. även 2008 var det en folkfest med drygt  
17 000 besökare på åbytravet.
 
olympiatravet populärare än någonsin. Det är snart 30 år sedan 
Olympiatravet avgjordes för första gången. Sedan starten 1979 har 
Olympiatravet vuxit både i omfång och betydelse. Från början var 
det främsta syftet att samla in pengar till de svenska olympierna och 
ge travsporten större legitimitet. Idag har Olympiatravet också blivit 
en folkfest av stora mått, inledningen av storloppssäsongen och 
travsportens egen Olympiad. 

Att Olympiatravets popularitet ökar för varje år kanske inte är 
så konstigt. Hela upplägget med tre starka deltävlingar innan den 
stora finalen på Åbytravet i Mölndal utanför Göteborg ger maximal 
uppmärksamhet och spänning. Med både den svenska och utländ-
ska kusk- och hästeliten på plats och närvaron av Sveriges elitidrot-
tare som extra stämningshöjare, är succén given.

Olympiatravet 2008 blev en publiksuccé. Med 17 200 besökare 
blev finalen minnesvärd både för publiken och för Åke Svanstedt 
som knep de tre första platserna i loppet med sina egentränade 
hästar!     

Tack vare Olympiatravet har ATG kunnat bidra med 163 
miljoner kronor till Sveriges olympier och paralympier genom åren. 

Pengar som går direkt till de enskilda idrottarna men det är SOK 
(Sveriges Olympiska Kommitté) som bestämmer hur pengarna ska 
fördelas. Enbart 2008 bidrog Olympiatravet med hela 9,5 miljoner 
kronor till den svenska OS-satsningen i Kina, varav 10 procent gick 
till paralympierna. 

glädjande resultat för paralympierna. Om det blev storslam för 
Åke Svanstedt i Olympiatravet 2008 så räddade Sveriges paralym-
pier den svenska äran i sommar-OS. Med fem guld, tre silver och 
fyra brons i bagaget hem från Kina går det utan problem att tala om 
medaljregn. Jonas Jacobsson tog tre guldmedaljer i sportskytte. Två 
guld och ett brons blev det för Anders Olsson i simning och dess-
utom klippte han till med sitt 55:e världsrekord. Debutanten Johan 
Andersson stod för den stora skrällen med silver i rullstolstennis. 
Stefan Olsson och Peter Wikström tog silver i tennisdubbeln. Jonas 
Jacobsson fick senare som första idrottare med funktionshinder 
motta Svenska Dagbladets bragdmedalj för sin insats i Beijing. 

Framgångarna i Paralympics är extra glädjande för ATG som är 
huvudsponsor sedan många år. ATG har stöttat de svenska paralym-
pierna sedan 1995. Via Olympiatravet har ATG bidragit med 10,6 
miljoner kronor, pengar som går direkt till paralympierna och som 
möjliggör deras förberedelser. Totalt har Olympiatravet legat till 
grund för 107 medaljer i Paralympics.

 

atg är HuVuDspoNsor till sVeNsKa paralympier

Två glada guldmedaljörer, Jonas Jacobsson skytte, och Anders Olsson simning,  
fick varsin andel i en travhäst av Lag Paralympics huvudsponsor ATG.
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AT G  H Ä S T K L I N I K E R N AH ä s t n ä r i n g e n s  n at i o n e l l a  s t i f t e l s e

Det finns en sammanhållande röst för hästnäringen i sverige – 
Hästnäringens Nationella stiftelse. HNs är hästsektorns samar-
betsorgan och har som uppdrag att aktivt bevaka hästpolitiska 
frågor och se till att näringens intressen tas tillvara fullt ut i alla 
sammanhang, från det lilla stallet till riksdagen.

samverkan ger resultat. HNS är idag hästnäringens viktigaste sam-
manhållande organisation i Sverige. Redan 1992 bildades Nationella 
Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS) på initiativ av reger-
ingen och i samverkan med ATG, LRF och ridsportens organisatio-
ner. Idag är NS omdöpt till HNS men organisationens uppgift är 
densamma som förr – att främja hela hästnäringen inom avel, uppföd-
ning och utbildning. Arbetet har varit framgångsrikt och merparten 
av verksamheten finansieras av ATG som står för 95 procent av 
intäkterna vilket för år 2008 motsvarade 43 miljoner kronor.     

För att ytterligare fördjupa samarbetet inom hästnäringen bil-
dades under 2008 Hästnäringens Representationsråd (HRR). HRR 
samlar de tolv största organisationerna inom den svenska hästsek-
torn för att verka för en gemensam hästpolitisk agenda, regional 
samverkan och främjande av god hästhållning.

precis som människor drabbas hästar av sjukdomar och skador. 
Varje hästägare känner till den oro som kommer till en när ens 
häst har fått halsproblem, en infektion eller den vanligaste 
skaderysaren – en diffus hälta. Då är hjälpen nära. som ett pärl-
band ligger atg Hästklinikerna utspridda över hela landet från 
boden i norr till malmö i söder redo att ta emot sina patienter 
så att ingen häst i sverige har långt till kvalificerad sjukvård.

med kunnig personal och modern medicinsk teknik. Med tanke 
på hästsportens stora ekonomiska betydelse är det naturligt att det 
finns en kvalificerad nationell sjukvårdsorganisation för hästar i 
Sverige som ATG Hästklinikerna erbjuder. Alla hästar är välkomna 
till ATG Hästklinikerna. Det gäller såväl trav- och galopphästar som 
islandshästar och hopphästar. Sammanlagt görs 60 000 besök varje 
år på någon av de 26 klinikerna som alla har tillgång till den senaste 
medicinska tekniken för hästsjukvård. Mer än hälften av besöken 
gäller förebyggande vård. Sammanlagt arbetar ca 150 personer 
inom ATG Hästklinikerna varav 57 veterinärer som har specialist-
kompetens på hästens sjukdomar. ATG Hästklinikerna har även ett 
uppdrag av ATG att vidareutbilda veterinärer till hästspecialister. 
Till detta bidrog ATG 2008 med 5,2 miljoner kronor.

Inom detta landsomfattande nätverk av kliniker finns också 
ATG Hästsjukhus i Skara som kan erbjuda mycket tekniskt avance-
rad vård. Att ATG Hästsjukhus i Skara är centrum för modern häst-
sjukvård i Sverige är knappast en slump. På samma plats grundades 
redan 1775 landets första veterinärskola och idag är ATG Hästklini-
kerna både ett självklart och självskrivet centrum för kompetensut-
veckling inom svensk hästsjukvård. I Skara finns bland annat labo-
ratorium för blodanalyser, magnetröntgen för säkrare diagnostik av 
skelett- och mjukdelsskador, rullmatta för EKG-undersökningar av 
hästar vid arbetsbelastning, titthålskirurgi och ett bilddiagnostiskt 
centrum. Vid sidan av den polikliniska verksamheten samarbetar 

Hästnäringen berikar sverige. HNS uppdrag är att tydliggöra 
hästens roll i det svenska samhället. Den svenska hästnäringen ger 
inte bara en rikare fritid utan är även en betydande samhällsresurs. 
Under 2008 omsatte hästnäringen totalt 46 miljarder kronor varav 
en fjärdedel kom från spel och 1,5 miljarder från spelet går direkt 
tillbaka till hästsporten.

riksanläggningarna är centrum i svensk hästnäring. HNS har 
det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för 
riksanläggningarna Flyinge, Wången och Strömsholm. På riksan-
läggningarna utbildas framtidens professionella ledare och tränare. 
Utbildningsprogrammet är omfattande. Allt från kortare kurser till 
gymnasie-, högskole- och eftergymnasiala utbildningar. Genom en 
målmedveten och strategisk satsning från HNS de senaste tio åren 
står idag riksanläggningarna väl rustade för att vara en viktig del i 
hästnäringens framtida utveckling. Under 2009 startar en ny ettårig 
hovslagarutbildning på Flyinge och Wången. Flyinge är dessutom 
centrum för svensk ridsports avelsarbete i syfte att få fram hästar 
som är konkurrenskraftiga internationellt.

svensk hästforskning har både bredd och djup. Hästforskning 
kan handla om allt från vad hästen äter till hästens sjukdomar och 
hästens roll i samhället. Svensk hästforskning bedrivs idag både vid 
riksanläggningarna och vid Sveriges lantbruksuniversitet. Årligen 
avsätts 14 miljoner kronor till forskning och utveckling via Stiftelsen 
Svensk Hästforskning (SSH). ATG, Agria och Stiftelsen Lantbruks-
forskning (SLF), står tillsammans för hälften av anslagen och den 
andra hälften är ett direkt forskningsbidrag från staten.

även ATG Hästsjukhus i Skara med Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU). I Skara finns också dygnet-runt jour. Vid ATG Hästsjukhus 
gör även blivande djursjukvårdare sin praktik under sin tvååriga 
högskoleutbildning.

svensk hästsjukvård på export. Under 2007 började samarbetet 
med Norsk Rikstoto för att bygga upp en liknande hästsjukvård i 
Norge. Målet är att skapa en rikstäckande organisation efter svensk 
modell för att i framtiden kunna erbjuda en lika geografiskt spridd 
sjukvårdsorganisation som i Sverige. I Sverige har ATG Hästklini-
kerna under 2008 invigt en ny klinik i Tingsryd och en ny klinik i 
Flyinge är i planeringsstadiet och kommer att öppnas under 2009. 
Idag har ATG Hästklinikerna en marknadsandel på 35 procent av 
hästsjukvården i Sverige. Bidraget från ATG till klinikerna upp-
hör från och med 2009 och verksamheten ska konsolideras inom 
nuvarande ramar. Men i framtiden ska bolaget kunna visa ett visst 
överskott för den kliniska verksamheten för att kunna befästa sin 
ställning som Sveriges viktigaste aktör inom svensk hästsjukvård.

tyDliggÖr HästeNs roll i samHället sVeNsK HästsjuKVårD går på export
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f ö r va lt n i n g s b e r ät t e l s e

allmänt om verksamheten
Samtliga uppgifter avser moderbolaget om inget annat anges, se 
redovisningsprinciper sidan 40.

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 långsik-
tiga förutsättningarna för sportens utveckling tryggas inom de av 
statsmakterna angivna ramarna.

Affärsidé
För att fullgöra uppdraget har ATG som affärsidé att ge kunderna 
en rikare fritid genom att med en högkvalitativ trav- och galopp-
sport 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 bolagsstäm-
man, varav fyra på nominering av STC och en på nominering av SG.
Därutöver nominerar bolagets fackliga organisationer en ledamot. 

atg
Omsättning och kostnader
Den svenska omsättningen uppgick till 11 972 Mkr (11 869), en ök-
ning med 0,9 procent. Totonettot, definierat som omsättning minskad 
med spelarnas andel, ökade med 0,6 procent till 3 613 Mkr (3 593). 

V75 är fortfarande den spelform som har störst omsättning, totalt 
omsatte spelformen 4 258 Mkr (4 292) i svenskt spel. Under året 
har det införts möjlighet att spela Tvilling i ett större antal lopp vil-
ket lett till att omsättningen på spelformen ökat med 27,6 procent 
till 790 Mkr (619). 

Det internationella samarbetet har under året ökat både när 
det gäller spel från Sverige till andra länders tävlingar såväl som 
spel från andra länder till våra svenska tävlingar. Totalt spelade våra 
svenska kunder till andra länders tävlingar för 201 Mkr (111) och 
omsättningen till svenska tävlingar från andra länder uppgick till  
1 332 Mkr (991). Spel från Sverige redovisas och beskattas i Sverige 
medan andra länders spel till svenska tävlingar redovisas och be-
skattas i respektive land.

Trenden med ökat spel via e-kanaler fortsätter men fortfarande 
är spel hos ATGs närmare 2000 ombud den helt dominerande 
försäljningskanalen med en omsättning på 8 108 Mkr (8 388). 
Direkt-kanalen omsatte 2 946 Mkr (2 398) medan spel på banan 
omsatte 918 Mkr (1 083).

Totala omkostnader, exklusive finansiellt netto, ökade med 
knappt 2 procent till 803 Mkr (790). Kostnadsökningar till följd 
av ökade konsumentpriser, lönejusteringar m.m. har kunnat mötas 
genom minskade rörliga kostnader, i första hand provisioner och 
kupongkostnader. Ett förbättrat internationellt netto, 36 Mkr (23) 
bidrog också till att behålla nivån på omkostnaderna. Avskrivning-
ar och leasing på IT-system och utrustning ingår i omkostnaderna 
med 89 Mkr (81).

Finansiellt netto uppgick till 26 Mkr (18), ökningen är rela-
terad till det höga ränteläge som rådde under året. Totalt uppgick 
kostnaden för ATGs verksamhet till 777 Mkr (772).

styrelsen och verkställande direktören för ab trav och galopp, org. nr. 556180-4161, 
får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2008.
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Fördelning till sporten 
Till sporten fördelades 1 520 Mkr (1 420) en ökning med 100 Mkr 
som dels är hänförlig till sänkningen av totalisatorskatten som blev 
resultatet av ett nytt avtal med staten samt ATGs framgång 2007. 
Den största delen, 64 Mkr, av ökningen har fördelats till banorna 
enligt det fördelningssystem som gäller. Totalt fördelades 1 067 Mkr 
(1 003) till landets trav- och galoppbanor. Utöver detta har prisbi-
dragen inkl. unghäststimulans betalats ut med 274 Mkr (252). Bidrag 
till svenska uppfödare ökade med 6 Mkr till 80 Mkr.  

Fördelning till staten
Ett nytt avtal mellan staten och trav- och galoppsporten träffades 
i december 2008. Avtalet är ettårigt, med möjlighet att förlänga 
ytterligare sex månader. Utöver totalisatorskatten, som beräknas 
som bruttoöverskottet efter avdrag till spelare och med tillägg för 
bråkdelar och oinlösta vinster ska ATG avsätta medel för övergri-
pande insatser av riksintresse för hästsektorn i Sverige. Avsättningen 
ska fr.o.m. 2009 göras med 46 Mkr.

Under 2008 har ATG betalt 1 268 Mkr (1 294) i totalisatorskatt 
och avsättningen av medel uppgick till 43 Mkr (38).

Resultat
ATGs resultat före fördelning till sporten och staten uppgick till 2 836 
Mkr (2 821) och resultatet efter fördelning uppgick till 4 Mkr (69).

Balansräkning, finansiering och soliditet
Balansomslutningen har under året förändrats marginellt med en 
minskning på 57 Mkr till 1 104 Mkr (1 161). 

Den löpande verksamheten har gett ett positivt kassaflöde på 94 
Mkr medan förändringar i rörelsekapitalet påverkat likviditeten ne-
gativt med 116 Mkr. Samtliga investeringar under året har finansie-
rats med egna medel och uppgick totalt till 97 Mkr. Investeringarna 

f ö r va lt n i n g s b e r ät t e l s ef ö r va lt n i n g s b e r ät t e l s e

avser till största delen IT-relaterade projekt. Totalt har kassaflödet 
minskat med 119 Mkr och vid årsskiftet uppgick likviditeten till 
474 Mkr (593).

Vid årsskiftet var det totala egna kapitalet 536 Mkr (532) medan 
soliditeten uppgick till 48,6 procent (45,8 procent).
   
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.
  
styrelsens arbete
Styrelsens ledamöter och sammansättning framgår av en särskild 
presentation på sid 51.

Under 2008 hade styrelsen sex protokollförda sammanträden. 
Strategier och andra företagsövergripande frågor behandlades av sty-
relsen på ett separat strategimöte. Under året beslutade styrelsen att 
tillsätta ett revisionsutskott. Revisionsutskottet består av två styrel-
seledamöter och har under året haft ett protokollfört sammanträde.  

Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning jämte instruktion 
för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören 
och för ekonomisk rapportering. Styrelsen har även antagit en skrift-
lig arbetsordning för ATGs revisionsutskott.

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

miljöinformation
Även i år har ATG lyckats minska pappersanvändningen för gra-
tisprogram, kuponger och spelkvitton från 707 ton 2007 till 544 
ton 2008. Skillnaden är stor och beror till stor del på förändringar i 
förpackningsstorlek och lagerhållning hos ombuden. En framgångsrik 

metod har också varit att uppmana ombuden att bättre planera och 
samordna sina kupongbeställningar. På så sätt minskar också miljö-
effekterna av transporter. 

I Hästsportens Hus källsorteras allt vårt avfall. Vi har även lyck-
ats sänka energiförbrukningen genom att använda lågenergilampor 
och installera nya energisnåla dataservrar.

spelansvar
För de allra flesta av ATGs kunder är spelet på hästar ett rent nöje 
eller en hobby som engagerar och ger en kul extra krydda i vardagen, 
men för några, runt två procent, har spelandet blivit ett problem. 
ATG har därför en långtgående policy för att minimera riskerna och 
lyfta fram det ansvarsfulla spelandet. Under 2008 har ATG utbil-
dat all kassapersonal på Sveriges travbanor, ca 1 300 personer och 
dessutom alla anställda på ATG samt Kanal 75, i riskerna med spel, 
spelvanor och spelberoende. Även våra ägare STC och SG har valt 
att låta sina anställda genomgå utbildningen.

framtida utveckling och händelser år 2009
ATG verkar på en konkurrensutsatt marknad där villkoren för 
bolaget till stor del styrs av politiska beslut. Eftersom det nu finns 
ett betänkande som föreslår relativt kraftiga förändringar i hela det 
svenska regelverket som styr spelmarknaden, är osäkerhet om fram-
tiden större än normalt. Under 2009 kommer dagens regelverk att 
bestå, men för åren därefter är regelverket – och därigenom ATGs 
konkurrenskraft – beroende av vilka politiska beslut som fattas av 
riksdag och regering. 

Spelmarknaden har visat sig vara mindre konjunkturkänslig än 
många andra branscher. Man får dock förmoda att även denna bransch 
kommer att drabbas vid ett så svagt konjunkturläge som bedömare tror 
kommer att råda det närmaste året. Utvecklingen för spelmarknaden 
de första månaderna 2009 har varit visat på att så kan bli fallet. 

ATG har trots det svaga marknadsläget goda förhoppningar att 
kunna fortsätta att leverera medel till trav- och galoppsporten på 
minst samma nivå som tidigare år.

Disposition 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 4,3 Mkr överförs till 
Hästsportens fond och att kvarstående medel i Hästsportens fond 
488,2 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 2008 2007 2008 2007
Nettoomsättning 1) 2 11 972,0 11 868,8 11 972,0 11 868,8

Bråkdelar och oinlösta vinster 77,5 76,4 77,5 76,4
Provision till utland –8,2 –4,8 –8,2 –4,8
Vinster till spelare –8 428,1 –8 347,5 –8 428,1 –8 347,5

Totonetto 2 3 613,2 3 592,9 3 613,2 3 592,9

Spelets kostnader 3 –822,1 –802,7 –907,8 –884,2
Administrationskostnader 4 –100,3 –93,7 –97,2 –90,9
Övriga rörelseintäkter 5 337,2 321,9 265,0 253,1
Övriga rörelsekostnader 6 –218,1 –214,9 –63,5 –67,5

Rörelseresultat 1, 7 2 809,9 2 803,5 2 809,7 2 803,4

Ränteintäkter och liknande resultatposter 27,7 19,2 27,7 19,1
Räntekostnader och liknande resultatposter –1,5 –1,6 –1,5 –1,6

Resultat före fördelning 2 836,1 2 821,1 2 835,9 2 820,9

Fördelat till centralförbund och banor 8 –1 164,3 –1 091,5 –1 164,3 –1 091,5
Fördelat till hästsportens aktiva 9 –356,1 –329,0 –356,1 –329,0

Resultat före skatt och avtal 1 315,7 1 400,6 1 315,5 1 400,4

Totalisatorskatt –1 268,2 –1 293,5 –1 268,2 –1 293,5
Åtaganden enligt avtal med staten –43,0 –38,0 –43,0 –38,0
Skatt på årets resultat 10 –0,1 –0,1 –

Årets resultat 4,4 69,0 4,3 68,9

 
1)  Omsättning inklusive spel från utlandet uppgick till 13.304,0 Mkr (12.859,8). 

Utländsk omsättning redovisas och beskattas i det land där omsättningen genereras.
 

resultaträKNiNgar balaNsräKNiNgar  

            Koncern            Moderbolag

TILLGÅNGAR  Not 08-12-31 07-12-31 08-12-31 07-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Programvara 126,9 113,2 125,6 112,2
Pågående projekt 4,2 16,9 4,2 16,9

11 131,1 130,1 129,8 129,1

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 0 0 0 0
Inventarier 13 97,4 94,8 71,2 64,6

    97,4 94,8 71,2 64,6

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 14 – – 0,1 0,1
Andra långfristiga fordringar 15 113,7 115,6 113,7 115,6

 113,7 115,6 113,8 115,7

Summa anläggningstillgångar 342,2 340,5 314,8 309,4

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14,1 11,7 13,7 11,3
Fordran hos koncernföretag – – 8,6 4,9
Övriga fordringar 16 277,2 224,7 270,2 217,3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25,2 28,2 22,7 24,9

316,5 264,6 315,2 258,4

Kortfristiga placeringar 17 258,3 277,5 258,3 277,5
Kassa och bank 18 216,2 316,5 215,7 315,9
Summa omsättningstillgångar 791,0 858,6 789,2 851,8

Summa tillgångar 1 133,2 1 199,1 1 104,0 1 161,2
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balaNsräKNiNgar  

                     Koncern                    Moderbolag

Not 2008 2007 2008 2007
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt och avtal 1 315,7 1 400,6 1 315,5 1 400,4
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet a) 96,1 88,5 89,3 80,6

1 411,8 1 489,1 1 404,8 1 481,0

Betald totalisatorskatt –1 268,2 –1 293,5 –1 268,2 –1 293,5
Åtaganden enligt avtal med staten –43,0 –38,0 –43,0 –38,0
Betald skatt –0,1 –0,1 – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 100,5 157,5 93,6 149,5

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
* Ökning(–)/Minskning(+) av fordringar –51,8 8,8 –56,8 13,9
* Ökning(+)/Minskning(–) av skulder –63,4 118,7 –61,5 114,8
* Ökning(–)/Minskning(+) av reversfordringar 1,9 2,0 1,9 2,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten –12,8 287,0 –22,8 280,2

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –57,9 –59,9 –56,8 –59,5
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –48,8 –47,2 –39,8 –41,3
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar – – –  –
Kassaflöde från investeringsverksamheten –106,7 –107,1 –96,6 –100,8

Årets kassaflöde –119,5 179,9 –119,4 179,4

Likvida medel vid årets början 594,0 414,1 593,4 414,0
Likvida medel vid årets slut 18 474,5 594,0 474,0 593,4

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen
a)  Avskrivning av tillgångar 96,1 88,5 89,3 80,6

96,1 88,5 89,3 80,6

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta 27,7 19,2 27,7 19,1
Erlagd ränta –1,5 –1,6 –1,5 –1,6

26,2 17,6 26,2 17,5
Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 1) 216,2 316,5 215,7 315,9
Kortfristiga placeringar 258,3 277,5 258,3 277,5

1) Av likvida medel vid årets slut härrör 85,0 mkr (91,9) redovisningsmedel tillhörande direktkund.

KassaflÖDesaNalyser

            Koncern            Moderbolag

EGET KAPITAL OCH SKULDER  Not 08-12-31 07-12-31 08-12-31 07-12-31
Eget kapital 19
Bundet eget kapital

Aktiekapital (400 000 aktier) 40,0 40,0 40,0 40,0
Bundna reserver 8,3 8,2 8,0 8,0

48,3 48,2 48,0 48,0
Fritt eget kapital

Hästsportens fond 483,9 415,0 483,9 415,0
Fria reserver 0,8 0,7  –  –
Årets resultat 4,4 69,0 4,3 68,9

489,1 484,7 488,2 483,9

Summa eget kapital 537,4 532,9 536,2 531,9

Långfristiga skulder
Leasingavtal 13 7,0 14,1 –         –

7,0 14,1 –         –

Uppskjuten skatt 0,1 0,0 –         –

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 87,8 86,5 72,1 68,8
Skuld direktkund 18 86,9 91,9 86,9 91,9
Övriga skulder 20 321,8 387,8 320,9 386,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 92,2 85,9 87,9 81,9

588,7 652,1 567,8 629,3

Summa eget kapital och skulder 1 133,2 1 199,1 1 104,0 1 161,2

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga
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NOT 1  ANSTäLLDA OCH pERSONALKOSTNADER

        Koncern         Moderbolag
2008 2007 2008 2007

Medeltalet anställda
Administration, data, produk-
tion och marknadsföring 246 235 201 197
varav män, i procent 71 70 70 68

Löner, andra ersättningar 
och sociala kostnader.
Styrelse och VD 5,9 4,7 4,5 3,3
Administration, data, produk-
tion och marknadsföring 115,5 109,2 99,7 93,9
Summa 121,4 113,9 104,2 97,2

Sociala kostnader 57,6 57,2 49,9 49,9
(varav pensionskostnader) 17,8 19,9 15,7 17,9

Av bolagets pensionskostnader avser 0,8(0,7) gruppen styrelse och VD.

Sjukfrånvaro (avser koncernen) % 2008 2007
Total sjukfrånvaro 1,3 1,6
Långtidssjukfrånvaro 0,1 0,8

Kvinnor under 30 3,1 5,1
Kvinnor 30–49 år 1,5 3,0
Kvinnor 50 år och äldre 0,8 3,7

Män under 30 0,8 0,7
Män 30–49 år 1,1 0,8
Män 50 år och äldre 1,0 0,8

Aktiva åtgärder mot diskriminering
I enlighet med diskrimineringslagen bedrivs ett aktivt arbete inom företaget 
för att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet eller 
religiös uppfattning. En treårig plan för aktiviteterna upprättas 2009, i 
samverkan med de lokala arbetstagarorganisationerna.

Andel kvinnor i ledande befattning, % 2008 2007
Styrelsen 33 33
Företagsledningen 22 22

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 1,9 Mkr. Under året har verkstäl-
lande direktör (VD) uppburit lön och ersättningar uppgående till 2,6 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.

Ersättning till revisor
Ersättning till Stefan Holmström, KPMG har för räkenskapsåret 2008 
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 1,4 Mkr samt 
förmån av fri bil. Pensionskostnader VD uppgår till 0,3 Mkr.

Ersättning till revisor
Ersättning till Stefan Holmström, KPMG, har för räkenskapsåret 2008  
uppgått till 0 Mkr avseende lagstadgad revision.

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 förmånerna 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 leasing-
avgifter har redovisats som lång- och kortfristiga skulder. Dessa  tillgångar 
avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redo visas 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 försälj-
ning med andra företag inom den företagsgrupp som bolaget tillhör av  
mindre betydande belopp.

 

Belopp i Mkr om inget annat anges.

redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens 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. Kursdifferen ser på 
rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differen-
ser 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
ATGs intäkter redovisas när trav- och galopptävlingarnas resultat fastställts 
efter avslutad tävling.

Inkomstskatter
ATGs rörelse är skattebefriad och således uppstår inga skattepliktiga tempo-
rära 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
Inventarier
Datorer 5 år 5 år
Terminaler 3 år 3 år
Övriga inventarier 5 år 5 år

Noter
meD reDoVisNiNgspriNCiper oCH boKslutsKommeNtarer
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NOT 4  ADMINISTRATIONSKOSTNADER

          Koncern    Moderbolag
2008 2007 2008 2007

Utredningar, projekt 8,3 7,4 8,3 7,4
Fastighetsförvaltning 3,0 3,1 3,0 3,1
Administrativ data 9,9 9,6 9,9 9,6
Allmänna omkostnader 43,4 41,4 40,3 38,6
Avskrivningar 35,7 32,2 35,7 32,2
Summa 100,3 93,7 97,2 90,9

NOT 5  ÖVRIGA RÖRELSEINTäKTER

          Koncern    Moderbolag
2008 2007 2008 2007

Produktionsintäkter Kanal 75 72,2 68,8 –  –

Ombud
Hyresintäkter ombud 55,8 56,0 55,8 56,0
Försäljning och kundstöd 2,5 2,8 2,5 2,8
Ombudskanalen 15,5 15,5 15,5 15,5

73,8 74,3 73,8 74,3

Bana 1,4 1,5 1,4 1,5

Direkt 16,5 13,7 16,5 13,7

Försäljning Internationellt 55,1 41,1 55,1 41,1

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

5,8 7,3 5,8 7,3

Administration
Hyresintäkter Hästsportens Hus 11,5 10,8 11,5 10,8
Dataintäkter från banorna 7,2 7,8 7,2 7,8
Intäkter sport 2,9 2,9 2,9 2,9
Övrig administration 3,5 3,1 3,5 3,1

25,1 24,6 25,1 24,6

        Koncern         Moderbolag
2008 2007 2008 2007

Terminalnät
Ticnet AB 9,8 9,1 9,8 9,1
Övriga partner 77,5 81,5 77,5 81,5

87,3 90,6 87,3 90,6

Summa 337,2 321,9 265,0 253,1

NOT 6  ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

          Koncern    Moderbolag
2008 2007 2008 2007

Kanal 75 AB 154,6 147,4 – –

Terminalnät
Övriga partner 52,7 56,7 52,7 56,7

Forskning och utbildning
Forskningsanslag 3,6 3,0 3,6 3,0

Veterinärverksamhet och 
hästsjukvård
Utbildningstjänster 5,2 5,2 5,2 5,2
Hästkliniker 2,0 2,6 2,0 2,6

7,2 7,8 7,2 7,8

Summa 218,1 214,9 63,5 67,5

NOT 7   AVSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA 
ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR 

          Koncern    Moderbolag
2008 2007 2008 2007

Programvara 56,9 51,5 56,1 50,0
Inventarier 39,2 37,0 33,2 30,6
Summa 96,1 88,5 89,3 80,6

Avskrivningar enligt plan 
fördelade per funktion
Spelets kostnader 53,6 48,4 53,6 48,4
Administrationskostnader 35,7 32,2 35,7 32,2
Övriga rörelsekostnader 6,8 7,9 – –
Summa 96,1 88,5 89,3 80,6

NOT 2  NETTOOMSäTTNING pER KANAL 

        Koncern         Moderbolag
2008 2007 2008 2007

Ombud
Spelformer
V75 3 331,0 3 476,0 3 331,0 3 476,0
V65/V64 1 428,0 1 453,8 1 428,0 1 453,8
V5 129,6 125,6 129,6 125,6
V3 25,8 27,8 25,8 27,8
V4 218,9 214,7 218,9 214,7
Dagens Dubbel/Lunch Dubbel 1 619,1 1 740,1 1 619,1 1 740,1
Trio 295,1 291,3 295,1 291,3
Vinnare/Plats/Komb 669,1 721,1 669,1 721,1
Tvilling 391,7 337,8 391,7 337,8

8 108,3 8 388,2 8 108,3 8 388,2
Vinster –5 630,6 –5 824,0 –5 630,6 –5 824,0

2 477,7 2 564,2 2 477,7 2 564,2
Bana
Spelformer
V75 72,1 83,5 72,1 83,5
V65/V64 87,0 104,7 87,0 104,7
V5 52,9 67,6 52,9 67,6
V3 17,1 20,5 17,1 20,5
V4 7,7 10,1 7,7 10,1
Dagens Dubbel/Lunch Dubbel 82,4 99,5 82,4 99,5
Trio 5,4 6,6 5,4 6,6
Vinnare/Plats/Komb 470,4 581,1 470,4 581,1
Tvilling 122,7 109,0 122,7 109,0

917,7 1 082,6 917,7 1 082,6
Vinster –696,5 –820,5 –696,5 –820,5

221,2 262,1 221,2 262,1
Direktkund
Spelformer
V75 855,4 732,9 855,4 732,9
V65/V64 532,0 453,9 532,0 453,9
V5 91,6 61,3 91,6 61,3
V3 31,7 23,2 31,7 23,2
V4 75,0 61,2 75,0 61,2
Dagens Dubbel/Lunch Dubbel 442,8 381,7 442,8 381,7
Trio 64,6 49,1 64,6 49,1
Vinnare/Plats/Komb 577,3 462,8 577,3 462,8
Tvilling 275,6 171,9 275,6 171,9

2 946,0 2 398,0 2 946,0 2 398,0
Vinster –2 101,0 –1 703,0 –2 101,0 –1 703,0

845,0 695,0 845,0 695,0

Bråkdelar och oinlöst 77,5 76,4 77,5 76,4
Provision till utland –8,2 –4,8 –8,2 –4,8
Totonetto 3 613,2 3 592,9 3 613,2 3 592,9

NOT 3  SpELETS KOSTNADER

        Koncern         Moderbolag
2008 2007 2008 2007

Marknadsföring och media
Marknadsföring 204,2 200,6 196,5 193,4
TV och övrig mediaproduktion – – 93,4 88,7
Olympiatrav 10,5 11,1 10,5 11,1

214,7 211,7 300,4 293,2
Svensk försäljning
Kundsupport 8,9 8,3 8,9 8,3
Försäljning 62,7 59,3 62,7 59,3
Direkt 22,5 19,8 22,5 19,8
Avskrivning och ränta för 
ombudsutrustning 7,3 7,2 7,3 7,2

101,4 94,6 101,4 94,6
Rörliga försäljningskostnader
Ombudskanalen 15,0 13,3 15,0 13,3
Provisioner 182,7 190,0 182,7 190,0
Gratisprogram 21,2 20,4 21,2 20,4
Kuponger 16,9 23,9 16,9 23,9
Kortkostnader 6,6 5,0 6,6 5,0

242,4 252,6 242,4 252,6
Banspel
Administration banspel 3,3 2,2 3,3 2,2
Övriga tävlingskostnader 2,7 3,0 2,7 3,0
Transportbidrag V75 4,6 4,2 4,6 4,2

10,6 9,4 10,6 9,4

Försäljning Internationellt 19,5 18,3 19,5 18,3

Övriga spelkostnader
Spelavdelning 11,4 10,8 11,4 10,8
IT, terminalservice,  
kommunikation 168,5 156,9 168,5 156,9
Avskrivningar 53,6 48,4 53,6 48,4

233,5 216,1 233,5 216,1

Summa 822,1 802,7 907,8 884,2
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NOT 11  pROGRAMVARA

          Koncern    Moderbolag
2008 2007 2008 2007

Ackumulerade anskaffnings
värden
Vid årets början 709,8 675,7 682,9 649,2
Nyanskaffningar 53,7 43,0 52,6 42,6
Utrangering – –25,8 – –25,8
Pågående projekt 4,2 16,9 4,2 16,9

767,7 709,8 739,7 682,9

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan
Vid årets början 574,7 549,0 548,8 524,6
Utrangering – –25,8 – –25,8
Årets avskrivning enligt plan 
på anskaffningsvärden 56,9 51,5 56,1 50,0

631,6 574,7 604,9 548,8

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

5,0 5,0 5,0 5,0

Redovisat värde vid årets slut 131,1 130,1 129,8 129,1

Fullt avskrivna  
immateriella tillgångar 507,8 465,9 483,3 450,2

NOT 12  ByGGNADER 

          Koncern    Moderbolag
2008 2007 2008 2007

Ackumulerade anskaffnings
värden
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

          Koncern    Moderbolag
2008 2007 2008 2007

Till galoppsportens aktiva    
Hästägare    
Prisanslag Komb och Trio 6,5 6,8 6,5 6,8
Storloppspriser 5,4 5,7 5,4 5,7
Prisanslag DD/V65 3,3 1,4 3,3 1,4
Internationella  lopp 2,2 1,5 2,2 1,5
Svensk bonus/Stopriser 1,7 1,8 1,7 1,8
Prisanslag Lunchdubbel 1,5 1,3 1,5 1,3
Strömsholm/Blommeröd 0,5 0,3 0,5 0,3
Summa prisanslag 21,1 18,8 21,1 18,8

Uppfödarpremier  5,1 4,8 5,1 4,8

Tränarpremier  0,8 0,7 0,8 0,7
Summa till  
galoppsportens aktiva   27,0 24,3 27,0 24,3
    
Summa till trav och  
galoppsportens aktiva  356,1 329,0 356,1 329,0

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 9  FÖRDELAT TILL TRAV- OCH GALOppSpORTENS AKTIVA

          Koncern    Moderbolag
2008 2007 2008 2007

Till travsportens aktiva 
Hästägare    
Rikstotopriser V75 102,4 106,2 102,4 106,2
Prisanslag V65/V64 45,1 43,7 45,1 43,7
Prisanslag Lunch 24,8 13,9 24,8 13,9
Unghästserie 10,2 10,0 10,2 10,0
Prisanslag Kallblod 8,4 8,2 8,4 8,2
Stosatsning 3,9 – 3,9 –
Internationella lopp 3,4 3,1 3,4 3,1
Storloppssatsning 3,0 – 3,0 – 
Montésatsning 2,5 – 2,5 –
Diverse prisanslag 2,4 1,8 2,4 1,8
Breeders Crown 1,1 0,6 1,1 0,6
Wången Cup 1,0 1,0 1,0 1,0

Summa prisanslag 208,2 188,5 208,2 188,5
    
Premier unghäststimulans  44,3 44,9 44,3 44,9
    
Uppfödare    
Uppfödarpremier  73,0 66,9 73,0 66,9
Avelsstimulans kallblod  1,8 2,1 1,8 2,1
Summa uppfödare 74,8 69,0 74,8 69,0

Tränarpremier  1,8 2,3 1,8 2,3
Summa till travsportens aktiva   329,1 304,7 329,1 304,7

NOT 8  FÖRDELAT TILL CENTRALFÖRBuND OCH BANOR 

          Koncern    Moderbolag
2008 2007 2008 2007

TRAV   
Svenska Travsportens  
Centralförbund 88,6 80,9 88,6 80,9
   
Banor   
Grundbelopp 910,0 877,1 910,0 877,1
Engångsanslag 45,7 22,3 45,7 22,3
Arrangörsbidrag Direktspel 0,0 0,9 0,0 0,9
Punktanslag 4,7 5,8 4,7 5,8
Ungdomsverksamhet 5,5 – 5,5 –
Summa överförda medel 965,9 906,1 965,9 906,1
   
Ekonomiadministration 1,0 1,2 1,0 1,2
Summa till centralförbund 
och travbanor 1 055,5 988,2 1 055,5 988,2

GALOPP   
Svensk Galopp 7,9 7,0 7,9 7,0
   
Banor   
Grundbelopp 84,6 80,9 84,6 80,9
Engångsanslag 4,7 3,8 4,7 3,8
Premier för galoppkomb och 
Trio 9,4 10,2 9,4 10,2
Punktanslag 2,2 1,4 2,2 1,4
Summa överförda medel 100,9 96,3 100,9 96,3
   
Summa till centralförbund 
och galoppbanor 108,8 103,3 108,8 103,3
   
Summa till centralförbund 
och banor 1 164,3 1 091,5 1 164,3 1 091,5

   
ATG:s spelintäkter fördelas till banorna efter en i förhand bestämd skala 
som ger dem grundbelopp. 
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NOT 17  KORTFRISTIGA pLACERINGAR  

     Moderbolag      Moderbolag
Bokfört 

värde  
08-12-31

Marknads-
värde 

08-12-31

Bokfört 
värde  

07-12-31

Marknads-
värde 

07-12-31
Företagscertifikat 258,3 262,4 277,5 279,3

      Koncern       Koncern
Bokfört 

värde  
08-12-31

Marknads-
värde 

08-12-31

Bokfört 
värde  

07-12-31

Marknads-
värde 

07-12-31
Företagscertifikat 258,3 262,4 277,5 279,3

NOT 18  KASSA OCH BANK
Av dessa medel härrör 85,0 Mkr från redovisningsmedel tillhörande  
direktkund.

NOT 19  EGET KApITAL

Koncern

Aktiekapital
Bundna
reserver

Fria 
reserver

Vid årets början 40,0 8,2 484,7
Årets avsättning 0,1
Årets resultat 4,4
Vid årets slut 40,0 8,3 489,1

Moderbolag

Aktiekapital Reservfond
Hästspor-
tens fond 

Vid årets början 40,0 8,0 483,9
Årets resultat 4,3
Vid årets slut 40,0 8,0 488,2

NOT 20  ÖVRIGA SKuLDER  

  Koncern   Moderbolag
08-12-31 07-12-31 08-12-31 07-12-31

Vinstskuld 63,7 88,9 63,7 88,9
Koncernkonto SEB, Swedbank 34,3 31,0 34,3 31,0
Partner 56,8 99,4 56,8 99,4
Övriga poster 167,0 168,5 166,1 167,4
Summa 321,8 387,8 320,9 386,7

NOT 21  uppLupNA KOSTNADER OCH FÖRuTBETALDA INTäKTER 

  Koncern   Moderbolag
08-12-31 07-12-31 08-12-31 07-12-31

Uppfödarpremier STC, SG 29,0 26,1 29,0 26,1
Upplupna löner och arbetsgi-
varavgifter 16,1 15,8 14,3 13,6
Reservering av totoskatt 4,9 5,4 4,9 5,4
Övriga poster 42,2 38,6 39,7 36,8
Summa 92,2 85,9 87,9 81,9

 

NOT 13  INVENTARIER

          Koncern    Moderbolag
2008 2007 2008 2007

Ackumulerade anskaffnings
värden
Vid årets början 428,9 401,3 363,4 341,7
Nyanskaffningar 48,8 47,2 39,8 41,3
Avyttringar och utrangeringar –12,6 –19,6 –11,9 –19,6
Finansiella leasingavtal 21,8 22,9 – –

486,9 451,8 391,3 363,4

Ackumulerade avskrivningar  
enligt plan
Vid årets början 348,2 330,8 298,8 287,9
Avyttringar och utrangeringar –12,6 –19,6 –11,9 –19,6
Årets avskrivning enligt plan 
på anskaffningsvärden 39,1 37,0 33,2 30,5
Finansiella leasingavtal 14,8 8,8 – –

389,5 357,0 320,1 298,8

Redovisat värde vid årets slut 97,4 94,8 71,2 64,6

Fullt avskrivna inventarier 299,8 265,8 258,6 238,6

Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal ingår med ett bokfört 
värde om 7,0 Mkr. Leasingen avser utrustning som finns utplacerad hos 
ATG ombuden samt TV- och mediautrustning. 

Framtida minileasavgifter avseende finansiell leasing förfaller till betal-
ning enligt nedan: 

               Koncern
År Finansiella leasingavtal nominellt  (nuvärde)
2009 4,9 4,6
2010 2,5 2,4

NOT 14  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

   Moderbolag
08-12-31 07-12-31

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 1000 100% 0,1
/556578-3965/Stockholm

1)  Ägarandelen av kapitalet avses, vilket överensstämmer med andelen av  
rösterna för totalt antal aktier.

NOT 15  ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR  

  Koncern   Moderbolag
08-12-31 07-12-31 08-12-31 07-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden
Vid årets början 115,6 117,6 115,6 117,6
Nytt lån – – – –
Reglerade fordringar –1,9 –2,0 –1,9 –2,0
Justerad kortfristig del – – – –
Redovisat värde  
vid årets slut 113,7 115,6 113,7 115,6

  
NOT 16  ÖVRIGA FORDRINGAR  

  Koncern   Moderbolag
08-12-31 07-12-31 08-12-31 07-12-31

Fordran Svenska Travsportens 
Centralförbund 12,7 18,7 12,7 18,7
Fordran Svensk Galopp 3,4 1,6 3,4 1,6
Fordran ATG  
Hästklinikerna AB 30,0 5,4 30,0 5,4
Fordran ATG ombud 158,1 133,3 158,1 133,3
Övriga fordringar 73,0 65,7 66,0 58,3

277,2 224,7 270,2 217,3
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reVisioNsberättelse

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 2008. Årsredovisningen och koncernredovisningen ingår i den tryckta versionen av detta dokument 
på sidorna 33–48. 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 årsredovis-
ningen, 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 aktiebolags-
lagen, 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 räken-
skapsåret.

Stockholm 18 mars 2009

Stefan Holmström
Auktoriserad revisor

Stockholm den 18 mars 2009

Mats Denninger
ordförande

Patrik Sandin
vice ordförande

Benny Carlsson Kjell Ericsson Stefan Holmgren

Maria Lejon Hans Ljungkvist Claes Lundell

Eva Rydén Karin Strömberg Ylva Thörn

Leif-Åke Henriksson
personalrepresentant

Remy Nilson
verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits 18 mars 2009

Stefan Holmström
auktoriserad revisor

R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E
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S T Y R E L S EL e d n i n g

yvonne Janse
Personalrepresentant, suppleant

Claes Lundell 
Ordförande Jägerso Trav och Galopp, 
direktör

Eva Rydén 
Chefsjurist, Intrum Justitia

Benny Carlsson 
Ordförande Svensk Galopp, direktör

Christer Brandberg
Ordförande Stockholms Travsällskap, 
adjungerad

Hans Ljungkvist 
VD och koncernchef Geveko

Leif-Åke Henriksson 
Personalrepresentant

patrik Sandin
Vice ordförande, ordförande StC,  
egen företagare

Kjell Eriksson 
F.d. Riksdagsledamot

Lotta Mossberg 
VD Täby Galopp, adjungerad

Stefan Holmgren 
Egen företagare

Karin Strömberg 
Egen företagare

Anders Törnkvist 
Vice ordförande Åby Travsällskap, 
adjungerad

Maria Lejon 
Ordförande Östergötlands Travsällskap, 
civilingenjör

ylva Thörn 
Förbundsordförande Kommunal

Remy Nilson 
Verkställande Direktör

Benno Eliasson 
Vice Verkställande Direktör

Niclas Andersson 
Verkställande Direktör Kanal 75 AB

Michael Kling 
IT-direktör

Karin Olofsson 
Ekonomichef

Sten Skiöld 
HR-chef

Kerstin Wallentin 
Kommunikationsdirektör

Leif Warbrandt 
Chef strategisk utveckling

Kent Öhlander 
Försäljnings- och marknadsdirektör

Mats Denninger 
Styrelsens ordförande

Tillsatta av regeringen: Mats Denninger, Stefan Holmgren, Eva Rydén, Hans Ljungkvist, Karin Strömberg och Ylva Thörn. 
Nominerade av STC: Patrik Sandin, Kjell Eriksson, Maria Lejon och Claes Lundell. Nominerad av SG: Benny Carlsson.
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AT G s  s p e l f o r m e rAT G s  s p e l f o r m e r

 Anordnas normalt alla tävlingsdagar på de banor som inte har V65 och V64.
 Utdelning på 5 rätt. Om ingen har 5 rätt blir det utdelning på 4 rätt, och så vidare. 
 Radpris 1 krona.

Introduktionsår: 1959
Omsättning 2008: 274 Mkr
Högsta vinst 2008: 934 015 kronor

 Anordnas en gång per dag vid lunchtävlingarna samt på V75-banan.
 Utdelning på 4 rätt.
 Om ingen har 4 rätt blir det utdelning på 3 rätt, och så vidare. 
 Radpris 2 kronor.

Introduktionsår: 2006
Omsättning 2008: 302 Mkr
Högsta vinst 2008: 239 141 kronor
 

Introduktionsår: 1994
Omsättning 2008: 75 Mkr
Högsta vinst 2008: 197 903 kronor

 Avgörs normalt varje onsdag på Solvalla.
 Utdelning på 6, 5 och 4 rätt.
 Vinstfördelningsprocent 40-20-40.
 Jackpot om ingen har 6 rätt eller om utdelningen på 4 och/eller 5 rätt understiger 

7 kronor. Jackpotbeloppet flyttas till kommande veckas 6-rättspott.
 Man kan välja att spela endast för 6 rätt (V6). Vinsten blir då 2,5 gånger utdelningen 

på 6 rätt.
 Radpris 1 krona.

Introduktionsår: 1999, 2005
Omsättning 2008: 875 Mkr
Högsta vinst 2008: 7 048 764 kronor
Antal jackpots 2008: 11 st

 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: 1974, 2002, 2005
Omsättning 2008: 1 172 Mkr
Högsta vinst 2008: 1 691 959 kronor
Antal jackpots 2008: 27 st

Introduktionsår: 1993
Omsättning 2008: 4 258 Mkr
Högsta vinst 2008: 21 330 395 kronor
Antal jackpots 2008: 10 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 

15 kronor. Jackpotbeloppet flyttas till kommande veckas 7-rättspott.
 Radpris 50 öre.
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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 varje tävlingsdag. 
 Utdelning på 3 rätt.
 Andelarna kostar 10 kronor.
 På banan köper man 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.

 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: 1987
Omsättning 2008: 1 913 Mkr
Högsta odds 2008: 2 361,66

 Anordnas normalt på den bana som har lunchtävlingar ej lördagar.
 Man ska hitta vinnaren i två utvalda lopp.
 Oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
 Lägsta insats 5 kronor.

Introduktionsår: 2005
Omsättning 2008: 231 Mkr
Högsta odds 2008: 997,87

Vinnare
 Kan spelas i alla lopp.
 Man ska hitta vinnaren.
  Oddset gånger grundinsatsen blir 

vinsten.
 Lägsta insats 10 kronor.

Plats
 Kan spelas i alla lopp.
 Man ska hitta ettan, tvåan eller trean.
 Oddset gånger grundinsatsen blir 

vinsten.
 Lägsta insats 10 kronor.

Introduktionsår: 1923
Omsättning 2008: 1 630 Mkr
Högsta odds 2008: 150,07
 

 Anordnas varje dag i utvalda lopp.
 Man ska hitta ettan, tvåan och trean i rätt ordningsföljd 

i ett utvalt lopp.
 Oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
 Lägsta insats 2 kronor.
 Dagens flex är en enklare Trio där spelaren först väljer insats därefter hästar.

Introduktionsår: 2001
Omsättning 2008: 365 Mkr
Högsta odds 2008: 54 147,07

 Anordnas i alla travlopp.
 Man ska hitta ettan och tvåan oavsett ordningsföljd.
 Oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
 Lägsta insats 5 kronor.

Introduktionsår: 2004
Omsättning 2008: 790 Mkr
Högsta odds 2008: 2 988,76

 Anordnas i alla lopp på galopp.
 Man ska hitta ettan och tvåan i rätt ordningsföljd.
 Oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
  Lägsta insats 5 kronor.

Introduktionsår: 1937
Omsättning 2008: 87 Mkr
Högsta odds 2008: 835,60

Med Harry Boy kan du få hjälp att spela på hästar. 
Harry Boy kan du spela på V75, V64, V65, V5, V4, Dagens Dubbel, Lunch Dubbel, Trio, Tvilling 
och Komb. Hos ATG-ombudet kan du även köpa Harrys påsar som innehåller fler spel. Själv-
klart går det även bra att spela Harry Boy på ATG.se, på banan eller hos ATG Live. 
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S TAT I S T I KS TAT I S T I K

           V7            V6           V5

OMG DATuM BANA ANTAL SySTEM OMSäTTNING RADER uTDELN RADER uTDELN RADER uTDELN

1 080105 Färjestad 1 043 835 72 981 336 8 643 2 195 Kr 207 036 45 Kr – –
2 080112 Jägersro trav 1 291 799* 96 229 152 11 3 999 520 Kr 2 828 4 423 Kr 97 508 256 Kr
3 080119 Åby 1 189 224 82 194 804 10 804 1 977 Kr 390 044 27 Kr – –
4 080126 Bergsåker 1 389 621* 105 283 118 468 104 085 Kr 31 412 435 Kr 678 226 40 Kr

5 080202 Örebro 1 435 585 82 019 657 17 1 204 808 KR 3 254 3 276 KR 129 304 164 KR
6 080209 Jägersro trav 1 185 251 81 062 801 23 905 865 Kr 1 358 7 758 Kr 38 035 554 Kr
7 080216 axevalla 1 273 997 78 589 854 10 920 1 871 Kr 281 872 36 Kr – –
8 080223 Solvalla 1 423 648* 102 580 960 50 926 422 Kr 5 983 2 228 Kr 261 640 101 Kr

9 080301 Åby 1 232 191 85 463 592 1 471 15 102 Kr 54 642 203 Kr 787 256 28 Kr
10 080308 Mantorp 1 244 233 81 442 298 53 397 574 KR 3 411 3 103 KR 89 819 235 KR
11 080315 momarken 1 862 056 107 829 462 40 695 985 Kr 4 551 3 079 Kr 135 176 207 Kr
12 080322 romme 1 173 913 83 241 150 8 2 705 337 Kr 798 13 545 Kr 33 351 648 Kr

13 080329 Jägersro trav 1 223 586 85 425 820 193 114 717 Kr 10 094 1 100 Kr 217 231 102 Kr
14 080405 eskilstuna 1 209 293 80 848 332 61 342 726 Kr 7 268 1 445 Kr 233 583 89 Kr
15 080412 gävle 1 165 956 78 377 289 50 405 938 Kr 5 442 1 872 Kr 147 505 138 Kr
16 080419 Åby 1 260 128 84 607 934 9 2 444 229 KR 907 12 118 KR 32 177 683 KR

17 080426 Umeå 1 144 535 78 153 831 3 6 773 332 Kr 256 39 553 Kr 10 001 2 031 Kr
18 080503 örebro 1 103 030 74 608 713 1 19 398 265 Kr 165 58 668 Kr 9 085 2 135 Kr
19 080508 Åby 527 115 30 936 352 624 12 871 Kr 25 748 156 Kr 386 820 20 Kr
20 080510 Dannero 992 352 67 698 678 1 834 9 594 Kr 73 603 119 Kr 1 097 622 16 Kr

21 080517 Solvalla 1 078 680 72 271 158 14 1 323 274 Kr 2 107 4 458 Kr 68 280 275 Kr
22 080524 Solvalla 1 930 825 120 395 671 574 54 482 KR 66 709 234 KR 1 388 499 22 KR
23 080531 rättvik 1 055 331 69 647 180 2 099 8 624 Kr 75 688 119 Kr 984 610 18 Kr
24 080607 östersund 1 082 595 68 808 123 7 519 2 379 Kr 203 686 43 Kr – –

25 080614 Boden 1 139 306* 80 546 212 268 144 876 Kr 21 429 488 Kr 563 933 37 Kr
26 080622 Kalmar 1 196 036 70 199 964 238 76 662 Kr 14 490 629 Kr 305 146 59 Kr
27 080628 Bergsåker 1 140 268 70 947 956 26 365 699 KR 650 223 14 KR – –
28 080705 Halmstad 1 223 964* 81 895 236 14 798 2 685 kr 317 659 33 kr – –

29 080712 Årjäng 1 192 236* 85 390 890 463 93 891 kr 41 313 268 kr 875 104 25 kr
30 080719 axevalla 1 126 308 74 273 343 40 480 374 kr 16 761 576 kr 500 465 38 kr
31 080726 Bollnäs 1 067 619 67 385 564 23 752 943 kr 3 680 2 380 kr 206 735 84 kr
32 080729 Jägersro trav 771 774 41 242 861 23 457 813 kr 2 163 2 478 kr 98 550 108 kr

33 080802 Solänget 1 017 954 69 310 282 29 157 618 kr 518 381 17 kr – –
34 080809 Solvalla 1 313 231* 89 579 825 2 083 19 831 kr 72 725 160 kr 1 047 087 22 kr
35 080816 romme 1 061 124 71 770 730 – – 11 848 199 kr 1 393 13 394 kr
36 080823 mantorp 1 343 346* 94 353 310 165 261 255 kr 15 084 813 kr 459 456 53 kr

37 080830 Bergsåker 1 197 383 79 766 170 1 762 11 765 kr 88 674 116 kr 1 435 985 14 kr
38 080906 Jägersro trav 1 164 106 79 924 490 1 797 11 563 kr 80 248 129 kr 1 223 999 16 kr
39 080913 Skellefteå 1 119 854 73 549 761 712 26 839 kr 36 468 262 kr 646 699 29 kr
40 080920 Åby 1 190 499 78 219 686 25 799 954 kr 3 238 3 139 kr 142 290 142 kr

41 080927 Färjestad 1 794 396 108 145 199 1 274 22 058 kr 92 816 151 kr 1 782 701 15 kr
42 081004 Solvalla 1 282 916 81 473 712 82 256 000 kr 9 478 1 117 kr 306 462 69 kr
43 081011 Åby 1 192 624 79 610 601 116 177 802 kr 31 729 326 kr 695 648 29 kr
44 081018 Hagmyren 1 163 687 78 576 361 14 1 459 275 kr 2 587 3 948 kr 124 095 164 kr

45 081025 Jägersro trav 1 841 548 114 118 855 76 385 775 kr 7 053 2 103 kr 169 958 174 kr
46 081101 eskilstuna 1 766 222 79 197 606 137 537 149 kr – – – –
47 081108 Gävle 1 739 049* 125 343 752 113 559 919 kr 17 717 919 kr 762 607 42 kr
48 081115 Kalmar 1 253 483 83 540 439 143 151 831 kr 9 008 1 205 kr 220 328 98 kr

49 081122 Bergsåker 1 231 403 80 142 448 594 35 033 kr 70 406 147 kr 1 191 003 17 kr
50 081129 Jägersro trav 1 237 174 83 619 736 1 096 19 825 kr 57 026 190 kr 1 042 332 20 kr
51 081206 Halmstad 1 193 873 80 902 755 197 106 321 kr 19 496 539 kr 739 793 28 kr
52 081213 Färjestad 1 090 900 75 161 034 13 1 458 348 kr 3 351 2 915 kr 144 813 134 kr

53 081220 Solvalla 1 159 378 80 203 541 5 078 4 105 kr 187 624 55 kr – –
54 081223 Solvalla 996 260* 74 349 854 64 623 992 kr 5 780 1 672 kr 176 000 109 kr
55 081227 Solvalla 1 214 605 82 768 583 7 307 2 944 kr 288 737 37 kr – –

     TOTALT 67 941 305 4 486 208 021 277 095 4 144 217 21 688 310
     Varav svensk omsättning 4 258 429 834

      * = Jackpot
      –  = ingen Vinnare med 7 rätt / ingen Utd på 5 rätt
      Fet Stil = Final i rikstoton

HÖGSTA V75-OMSäTTNINGAR

pLAC. OMSäTTNING DATuM BANA
1 188 077 385 1998-11-07 Solvalla
2 175 689 836 1995-12-26 mantorp
3 173 678 591 1998-04-04 Åby
4 168 886 302 2001-09-01 Jägersro
5 142 547 000 1996-09-21 Solänget
6 136 599 611 2006-11-04 Färjestad
7 132 885 849 2004-02-28 gävle
8 130 362 732 2004-02-14 eskilstuna
9 125 343 752 2008-11-08 gävle

10 125 068 316 2002-12-21 Åby
11 124 936 582 2003-11-08 Solvalla
12 120 395 671 2008-05-24 Solvalla
13 119 954 532 2007-06-09 östersund
14 119 704 442 2006-05-27 Solvalla
15 118 934 471 2004-05-29 Solvalla
16 117 952 351 2007-05-26 Solvalla
17 117 330 811 2006-02-04 Solvalla
18 117 054 675 2005-05-28 Solvalla
19 114 118 855 2008-10-25 Jägersro
20 108 831 981 2007-04-07 romme

HÖGSTA V75-VINSTER

pLAC. BELOpp DATuM BANA
1 47 360 999 2007-07-07 Halmstad
2 45 285 093 2007-06-24 Kalmar
3 33 149 592 1996-08-17 Åby
4 32 231 761 2004-05-29 Solvalla
5 24 315 984 2005-01-29 axevalla
6 23 556 219 2005-01-29 axevalla
7 23 379 470 2007-10-11 Solvalla
8 22 244 388 2005-06-04 Åmål
9 22 161 533 2003-03-08 Åby

10 21 392 971 2000-09-09 Solänget
11 21 335 044 2005-12-03 gävle
12 21 330 395 2008-05-03 örebro
13 20 678 722 2004-11-13 Solvalla
14 20 289 443 2000-05-27 Solvalla
15 19 980 048 1999-05-29 Solvalla
16 19 773 382 2000-11-25 Halmstad
17 19 552 277 2000-09-16 Åby
18 19 233 509 1999-11-27 Kalmar
19 19 176 015 2002-04-27 Umeå
20 16 974 626 2001-08-04 Solvalla

miljoNViNster år 2008, 30 i topp

program-
Datum Dag arr.baNa

spel- 
form KaNaltyp KommuN Netto iNsats ViNstbelopp läN ombuD /  iNterNet

20080503 lördag örebro V75 ombud malmö 990 21 330 395 Skåne Kronetorps tobak o spel       
20080426 lördag Umeå V75 ekund Hässleholm över 1000 9 372 122 Skåne internet
20080426 lördag Umeå V75 ekund Hässleholm över 1000 9 351 812 Skåne internet
20081015 onsdag Solvalla V64 ombud Kungälv över 1000 8 762 390 Västra götaland City gross i Ytterby          
20080426 lördag Umeå V75 ekund Nacka över 1000 7 621 466 Stockholm internet
20080102 onsdag Solvalla V64 ombud Köping över 1000 7 048 764 Västmanland Wallins tobak                 
20080112 lördag Jägersro V75 ombud göteborg över 1000 4 305 507 Västra götaland Kaggeleds spelbutik           
20080112 lördag Jägersro V75 ombud malmö över 1000 4 178 006 Skåne Kulladal tobak                
20080112 lördag Jägersro V75 ombud Uppsala över 1000 4 143 674 Uppsala Årsta travcafé                
20080112 lördag Jägersro V75 ombud tanum över 1000 4 143 674 Västra götaland ica supermarket Hedemyrs      
20080112 lördag Jägersro V75 ombud Falkenberg 972 4 117 093 Halland Coop forum Falkenberg         
20080112 lördag Jägersro V75 ombud Dander yd över 1000 4 105 175 Stockholm enebytorg tobak och present   
20080112 lördag Jägersro V75 ekund östersund 210 4 093 072 Jämtland internet
20080112 lördag Jägersro V75 ekund Stockholm 120 4 077 570 Stockholm internet
20080112 lördag Jägersro V75 ombud Väster vik 192 4 066 932 Kalmar Hemköp Väster vik              
20080112 lördag Jägersro V75 ombud Kungsbacka 96 4 053 478 Halland ica supermarket Vallda        
20080112 lördag Jägersro V75 ombud Skurup 144 4 048 031 Skåne Coop konsum Skurup            
20080405 lördag eskilstuna V75 ombud Ulricehamn över 1000 3 606 470 Västra götaland tolkabro spec. & Div.affär    
20080816 lördag romme V75 ekund eskilstuna över 1000 3 428 601 Södermanland internet
20080816 lördag romme V75 ekund Sundsvall över 1000 3 308 055 Västernorr land internet
20080419 lördag Åby V75 ekund Hässleholm över 1000 3 197 565 Skåne internet
20080322 lördag romme V75 ekund Skara över 1000 3 188 529 Västra götaland internet
20080419 lördag Åby V75 ekund Hässleholm över 1000 3 118 689 Skåne internet
20080419 lördag Åby V75 ombud Karlstad över 1000 3 102 473 Värmland magnus tobak & tips           
20080322 lördag romme V75 ekund Sundsvall över 1000 3 083 157 Västernorr land internet
20080322 lördag romme V75 ekund Karlstad över 1000 3 078 621 Värmland internet
20080419 lördag Åby V75 ekund tyresö över 1000 2 998 502 Stockholm internet
20080322 lördag romme V75 ombud Härr yda 480 2 981 673 Västra götaland ica kvantum landvetter        
20080322 lördag romme V75 ombud ockelbo 480 2 966 184 gävleborg Centrumkiosken ockelbo        
20080322 lördag romme V75 ombud Sundbyberg 192 2 958 408 Stockholm Sturegatans spelbutik & tobak

Separat omSlag
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S TAT I S T I KS TAT I S T I K

           V7            V6           V5

OMG DATUM BANA ANTAL SYSTEM OMSÄTTNING RADER UTDELN RADER UTDELN RADER UTDELN

1 080105 Färjestad 1 043 835 72 981 336 8 643 2 195 kr 207 036 45 kr – –
2 080112 Jägersro Trav 1 291 799* 96 229 152 11 3 999 520 kr 2 828 4 423 kr 97 508 256 kr
3 080119 Åby 1 189 224 82 194 804 10 804 1 977 kr 390 044 27 kr – –
4 080126 Bergsåker 1 389 621* 105 283 118 468 104 085 kr 31 412 435 kr 678 226 40 kr

5 080202 Örebro 1 435 585 82 019 657 17 1 204 808 KR 3 254 3 276 KR 129 304 164 KR
6 080209 Jägersro Trav 1 185 251 81 062 801 23 905 865 kr 1 358 7 758 kr 38 035 554 kr
7 080216 Axevalla 1 273 997 78 589 854 10 920 1 871 kr 281 872 36 kr – –
8 080223 Solvalla 1 423 648* 102 580 960 50 926 422 kr 5 983 2 228 kr 261 640 101 kr

9 080301 Åby 1 232 191 85 463 592 1 471 15 102 kr 54 642 203 kr 787 256 28 kr
10 080308 Mantorp 1 244 233 81 442 298 53 397 574 KR 3 411 3 103 KR 89 819 235 KR
11 080315 Momarken 1 862 056 107 829 462 40 695 985 kr 4 551 3 079 kr 135 176 207 kr
12 080322 romme 1 173 913 83 241 150 8 2 705 337 kr 798 13 545 kr 33 351 648 kr

13 080329 Jägersro Trav 1 223 586 85 425 820 193 114 717 kr 10 094 1 100 kr 217 231 102 kr
14 080405 Eskilstuna 1 209 293 80 848 332 61 342 726 kr 7 268 1 445 kr 233 583 89 kr
15 080412 Gävle 1 165 956 78 377 289 50 405 938 kr 5 442 1 872 kr 147 505 138 kr
16 080419 Åby 1 260 128 84 607 934 9 2 444 229 KR 907 12 118 KR 32 177 683 KR

17 080426 Umeå 1 144 535 78 153 831 3 6 773 332 kr 256 39 553 kr 10 001 2 031 kr
18 080503 Örebro 1 103 030 74 608 713 1 19 398 265 kr 165 58 668 kr 9 085 2 135 kr
19 080508 Åby 527 115 30 936 352 624 12 871 kr 25 748 156 kr 386 820 20 kr
20 080510 Dannero 992 352 67 698 678 1 834 9 594 kr 73 603 119 kr 1 097 622 16 kr

21 080517 Solvalla 1 078 680 72 271 158 14 1 323 274 kr 2 107 4 458 kr 68 280 275 kr
22 080524 Solvalla 1 930 825 120 395 671 574 54 482 KR 66 709 234 KR 1 388 499 22 KR
23 080531 rättvik 1 055 331 69 647 180 2 099 8 624 kr 75 688 119 kr 984 610 18 kr
24 080607 Östersund 1 082 595 68 808 123 7 519 2 379 kr 203 686 43 kr – –

25 080614 Boden 1 139 306* 80 546 212 268 144 876 kr 21 429 488 kr 563 933 37 kr
26 080622 kalmar 1 196 036 70 199 964 238 76 662 kr 14 490 629 kr 305 146 59 kr
27 080628 Bergsåker 1 140 268 70 947 956 26 365 699 KR 650 223 14 KR – –
28 080705 Halmstad 1 223 964* 81 895 236 14 798 2 685 kr 317 659 33 kr – –

29 080712 Årjäng 1 192 236* 85 390 890 463 93 891 kr 41 313 268 kr 875 104 25 kr
30 080719 Axevalla 1 126 308 74 273 343 40 480 374 kr 16 761 576 kr 500 465 38 kr
31 080726 Bollnäs 1 067 619 67 385 564 23 752 943 kr 3 680 2 380 kr 206 735 84 kr
32 080729 Jägersro Trav 771 774 41 242 861 23 457 813 kr 2 163 2 478 kr 98 550 108 kr

33 080802 Solänget 1 017 954 69 310 282 29 157 618 kr 518 381 17 kr – –
34 080809 Solvalla 1 313 231* 89 579 825 2 083 19 831 kr 72 725 160 kr 1 047 087 22 kr
35 080816 romme 1 061 124 71 770 730 – – 11 848 199 kr 1 393 13 394 kr
36 080823 Mantorp 1 343 346* 94 353 310 165 261 255 kr 15 084 813 kr 459 456 53 kr

37 080830 Bergsåker 1 197 383 79 766 170 1 762 11 765 kr 88 674 116 kr 1 435 985 14 kr
38 080906 Jägersro Trav 1 164 106 79 924 490 1 797 11 563 kr 80 248 129 kr 1 223 999 16 kr
39 080913 Skellefteå 1 119 854 73 549 761 712 26 839 kr 36 468 262 kr 646 699 29 kr
40 080920 Åby 1 190 499 78 219 686 25 799 954 kr 3 238 3 139 kr 142 290 142 kr

41 080927 Färjestad 1 794 396 108 145 199 1 274 22 058 kr 92 816 151 kr 1 782 701 15 kr
42 081004 Solvalla 1 282 916 81 473 712 82 256 000 kr 9 478 1 117 kr 306 462 69 kr
43 081011 Åby 1 192 624 79 610 601 116 177 802 kr 31 729 326 kr 695 648 29 kr
44 081018 Hagmyren 1 163 687 78 576 361 14 1 459 275 kr 2 587 3 948 kr 124 095 164 kr

45 081025 Jägersro Trav 1 841 548 114 118 855 76 385 775 kr 7 053 2 103 kr 169 958 174 kr
46 081101 Eskilstuna 1 766 222 79 197 606 137 537 149 kr – – – –
47 081108 Gävle 1 739 049* 125 343 752 113 559 919 kr 17 717 919 kr 762 607 42 kr
48 081115 kalmar 1 253 483 83 540 439 143 151 831 kr 9 008 1 205 kr 220 328 98 kr

49 081122 Bergsåker 1 231 403 80 142 448 594 35 033 kr 70 406 147 kr 1 191 003 17 kr
50 081129 Jägersro Trav 1 237 174 83 619 736 1 096 19 825 kr 57 026 190 kr 1 042 332 20 kr
51 081206 Halmstad 1 193 873 80 902 755 197 106 321 kr 19 496 539 kr 739 793 28 kr
52 081213 Färjestad 1 090 900 75 161 034 13 1 458 348 kr 3 351 2 915 kr 144 813 134 kr

53 081220 Solvalla 1 159 378 80 203 541 5 078 4 105 kr 187 624 55 kr – –
54 081223 Solvalla 996 260* 74 349 854 64 623 992 kr 5 780 1 672 kr 176 000 109 kr
55 081227 Solvalla 1 214 605 82 768 583 7 307 2 944 kr 288 737 37 kr – –

     TOTALT 67 941 305 4 486 208 021 277 095 4 144 217 21 688 310
     Varav svensk omsättning 4 258 429 834

      * = Jackpot
      –  = Ingen Vinnare Med 7 rätt / Ingen Utd På 5 rätt
      Fet Stil = Final I rikstoton

HÖGSTA V75-OMSÄTTNINGAR

PLAc. OMSÄTTNING DATUM BANA
1 188 077 385 1998-11-07 Solvalla
2 175 689 836 1995-12-26 Mantorp
3 173 678 591 1998-04-04 Åby
4 168 886 302 2001-09-01 Jägersro
5 142 547 000 1996-09-21 Solänget
6 136 599 611 2006-11-04 Färjestad
7 132 885 849 2004-02-28 Gävle
8 130 362 732 2004-02-14 Eskilstuna
9 125 343 752 2008-11-08 Gävle

10 125 068 316 2002-12-21 Åby
11 124 936 582 2003-11-08 Solvalla
12 120 395 671 2008-05-24 Solvalla
13 119 954 532 2007-06-09 Östersund
14 119 704 442 2006-05-27 Solvalla
15 118 934 471 2004-05-29 Solvalla
16 117 952 351 2007-05-26 Solvalla
17 117 330 811 2006-02-04 Solvalla
18 117 054 675 2005-05-28 Solvalla
19 114 118 855 2008-10-25 Jägersro
20 108 831 981 2007-04-07 romme

HÖGSTA V75-VINSTER

PLAc. BELOPP DATUM BANA
1 47 360 999 2007-07-07 Halmstad
2 45 285 093 2007-06-24 kalmar
3 33 149 592 1996-08-17 Åby
4 32 231 761 2004-05-29 Solvalla
5 24 315 984 2005-01-29 Axevalla
6 23 556 219 2005-01-29 Axevalla
7 23 379 470 2007-10-11 Solvalla
8 22 244 388 2005-06-04 Åmål
9 22 161 533 2003-03-08 Åby

10 21 392 971 2000-09-09 Solänget
11 21 335 044 2005-12-03 Gävle
12 21 330 395 2008-05-03 Örebro
13 20 678 722 2004-11-13 Solvalla
14 20 289 443 2000-05-27 Solvalla
15 19 980 048 1999-05-29 Solvalla
16 19 773 382 2000-11-25 Halmstad
17 19 552 277 2000-09-16 Åby
18 19 233 509 1999-11-27 kalmar
19 19 176 015 2002-04-27 Umeå
20 16 974 626 2001-08-04 Solvalla

MiljoNViNster år 2008, 30 i topp

prograM-
DatuM Dag arr.baNa

spel- 
forM KaNaltyp KoMMuN Netto iNsats ViNstbelopp läN oMbuD /  iNterNet

20080503 Lördag Örebro V75 Ombud Malmö 990 21 330 395 Skåne kronetorps tobak o spel       
20080426 Lördag Umeå V75 Ekund Hässleholm Över 1000 9 372 122 Skåne Internet
20080426 Lördag Umeå V75 Ekund Hässleholm Över 1000 9 351 812 Skåne Internet
20081015 Onsdag Solvalla V64 Ombud kungälv Över 1000 8 762 390 Västra Götaland City Gross i Ytterby          
20080426 Lördag Umeå V75 Ekund Nacka Över 1000 7 621 466 Stockholm Internet
20080102 Onsdag Solvalla V64 Ombud köping Över 1000 7 048 764 Västmanland Wallins tobak                 
20080112 Lördag Jägersro V75 Ombud Göteborg Över 1000 4 305 507 Västra Götaland kaggeleds spelbutik           
20080112 Lördag Jägersro V75 Ombud Malmö Över 1000 4 178 006 Skåne kulladal tobak                
20080112 Lördag Jägersro V75 Ombud Uppsala Över 1000 4 143 674 Uppsala Årsta travcafé                
20080112 Lördag Jägersro V75 Ombud Tanum Över 1000 4 143 674 Västra Götaland Ica supermarket Hedemyrs      
20080112 Lördag Jägersro V75 Ombud Falkenberg 972 4 117 093 Halland Coop forum Falkenberg         
20080112 Lördag Jägersro V75 Ombud Dander yd Över 1000 4 105 175 Stockholm Enebytorg tobak och present   
20080112 Lördag Jägersro V75 Ekund Östersund 210 4 093 072 Jämtland Internet
20080112 Lördag Jägersro V75 Ekund Stockholm 120 4 077 570 Stockholm Internet
20080112 Lördag Jägersro V75 Ombud Väster vik 192 4 066 932 kalmar Hemköp Väster vik              
20080112 Lördag Jägersro V75 Ombud kungsbacka 96 4 053 478 Halland Ica supermarket Vallda        
20080112 Lördag Jägersro V75 Ombud Skurup 144 4 048 031 Skåne Coop konsum Skurup            
20080405 Lördag Eskilstuna V75 Ombud Ulricehamn Över 1000 3 606 470 Västra Götaland Tolkabro spec. & Div.Affär    
20080816 Lördag romme V75 Ekund Eskilstuna Över 1000 3 428 601 Södermanland Internet
20080816 Lördag romme V75 Ekund Sundsvall Över 1000 3 308 055 Västernorr land Internet
20080419 Lördag Åby V75 Ekund Hässleholm Över 1000 3 197 565 Skåne Internet
20080322 Lördag romme V75 Ekund Skara Över 1000 3 188 529 Västra Götaland Internet
20080419 Lördag Åby V75 Ekund Hässleholm Över 1000 3 118 689 Skåne Internet
20080419 Lördag Åby V75 Ombud karlstad Över 1000 3 102 473 Värmland Magnus tobak & tips           
20080322 Lördag romme V75 Ekund Sundsvall Över 1000 3 083 157 Västernorr land Internet
20080322 Lördag romme V75 Ekund karlstad Över 1000 3 078 621 Värmland Internet
20080419 Lördag Åby V75 Ekund Tyresö Över 1000 2 998 502 Stockholm Internet
20080322 Lördag romme V75 Ombud Härr yda 480 2 981 673 Västra Götaland Ica kvantum Landvetter        
20080322 Lördag romme V75 Ombud Ockelbo 480 2 966 184 Gävleborg Centrumkiosken Ockelbo        
20080322 Lördag romme V75 Ombud Sundbyberg 192 2 958 408 Stockholm Sturegatans spelbutik & tobak



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

CITIG
ATESTO

CkH
O

LM
.CO

M
      TrYCk: STrO

kIrk LAN
D

STrÖ
M

S      FO
TO

: k
ALLE G

U
STAFSSO

N
/Sk

ArP, k
AN

AL 75 AB, M
ArIA H

O
LM

ÉN
, TH

O
M

AS BLO
M

q
VIST O

CH PEr O
LSSO

N
     ILLU

STrATIO
N

: N
ICO

LAS krIzAN

BV-COC-070410



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

Citig
ateSto

CKH
o

lm
.Co

m
      trYCK: Stro

KirK laN
D

Strö
m

S      Fo
to

: K
alle g

U
StaFSSo

N
/SK

arp, K
aN

al 75 aB, m
aria H

o
lm

ÉN
, tH

o
m

aS Blo
m

q
ViSt o

CH per o
lSSo

N
     illU

Stratio
N

: N
iCo

laS KrizaN

BV-COC-070410

Separat omSlag




