
årsredovisning 
2010

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT



Sedan 1974 har ATG bidragit med  
32 miljarder kronor till svensk häst-
sport.

Hela överskottet av ATGs verksamhet går tillbaka till svensk hästsport. Under året tillde-
lades sporten totalt 1,6 miljarder kronor. Kombinationen mellan sport och spel är unik 
och gör att den svenska trav- och galoppsporten lever i hela landet och kan fortsätta att 
utvecklas. ATGs uppdrag är att verka för att löpande förbättra sportens villkor och ekono-
miska förutsättningar. Sverige har alltid varit starkt förknippat med hästar och det finns 
idag cirka 280 000* hästar och omkring en halv miljon hästintresserade utövare i Sverige. 
Sedan starten av ATG 1974 har spelet bidragit till att trygga och utveckla den svenska 
hästsporten till en mycket högklassig och konkurrenskraftig trav- och galoppsport, även ur 
ett internationellt perspektiv. Det utbredda intresset för hästar medför dessutom en stor 
efterfrågan på varor och tjänster knutna till hästnäringen.

* Enligt Jordbruksverkets beräkning 2004

Atg är hästsportens bästA vän

1974     1987    1992                                                     1993          1998    2001                    2020

ATG biLdAS, V65 STARTAR
(FÖREGånGARE TiLL V75)

On-LinE SpEL STARTAR 
HOS OmbudEn

HnS (HÄSTnÄRinGEnS 
nATiOnELLA STiFTELSE) biLdAS
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den ekonomiskA fördelningen

ATG omsatte 12,8 miljarder kronor 2010, vilket är den högsta siffran någonsin och 

en ökning med 1 procent. När vinster och skatt har betalats ut och driften av ATG 

täckts går allt överskott från ATGs verksamhet tillbaka till hästnäringen. Tack vare 

resultatet 2010 tilldelas hästsporten över 1,7 miljarder kronor under 2011.

1974     1987    1992                                                     1993          1998    2001                    2020

V75 STARTAR
HnS (HÄSTnÄRinGEnS 
nATiOnELLA STiFTELSE) biLdAS

SpEL på inTERnET
STARTAR

LAnSERinG 
AV ATG.SE

ATG OmSÄTTER
20 miLjARdER kR?

SpELARnA 70 kR

STATEn 11 kR

ATG 6 kR

SpORTEn 13 kR



Atg i korthet

Atg grundAdes 1974 bakgrunden var att staten genom bildandet av företaget ville säkerställa trav- 
och galoppsportens ekonomiska förutsättningar. ATGs framgång på spelmarknaden och det överskott 
detta skapat har starkt bidragit till att Sverige idag har en högklassig hästsport i allmänhet och travsport 
i synnerhet. Överskottet från spelet kommer även andra delar av den hästrelaterade näringen till del. 
Kring hästen och hästsporten har utvecklats en upplevelseindustri som sysselsätter tusentals männis-
kor runt om i landet. En näring vars ekonomiska betydelse blir allt viktigare och där ATGs bidrag utgör en 
betydande del. Det är därför vi kallar oss hästsportens bästa vän.

Atgs uppdrAg är dock i första hand att trygga de långsiktiga förutsättningarna för svensk trav- och 
galoppsport med god geografisk spridning. ATG ägs till 90 procent av Svensk Travsport (ST) och till 10 
procent av Svensk Galopp (SG), men är statligt kontrollerat genom styrelsens sammansättning. ST och 
SG utser fem ledamöter i ATGs styrelse medan staten utser sex ledamöter varav en är ordförande. ATG 
har den svenska regeringens koncession för att arrangera spel på hästar och i den regleras villkoren för 
spelandet. Bolaget erbjuder spel hos knappt 2 000 spelombud, på 37 trav- och galoppbanor, på internet 
samt via mobiltelefon. Dessutom förmedlas spel från 13 andra länder via lokala partners. 2010 omsatte 
ATG 12,8 miljarder kronor på spel i Sverige samt 1,7 miljarder kronor på spel från utländska partners. 
Den största delen av ATGs omsättning går tillbaka till spelarna i form av vinster (9 miljarder kronor). 
Nettoöverskottet fördelas mellan staten (1,4 miljarder kronor) och trav- och galoppsporten (1,6 miljarder 
kronor). ATG bidrar inte bara till trav- och galoppsport utan även till övrig hästsport, bland annat genom 
de pengar som satsas i Hästnäringens Nationella Stiftelse.

INNEHÅLL 
VD har ordet 6
Sagan om ATG 8
Ansvar 12
Djurskydd 16
Hästnäringen och HNS 18
Generell marknadsbeskrivning 20

Svenska spelmarknaden 21
Verksamhet 22
Internationellt 26
Ordförande har ordet 28
Nyckeltal  29
Förvaltningsberättelse 30

Redovisningar 33
Noter 38
Revisionsberättelse 45
Ordlista 47
Ledning 48
Styrelse  49 

Ekonomisk fördelning 50
Spelformer 52
Statistik 54 
Årets häst 56



5

1
9
7
0

2
0
1
0

2
0
0
0

1
9
9
0

1
9
8
0

6 000

9 000

12 000

15 000

 

3 000

OmSÄTTninGSuTVEckLinG 
i miLjOnER kROnOR

Samspelet mellan sport och 
spel är avgörande för att bevara 
intresset för svensk hästsport.
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vd hAr ordet

Sju år av tillväxt i en tuff, 
stormig och delvis oreglerad 
marknad. klart vi är både 
stolta och ödmjuka inför den 
utvecklingen.

Att vi 2010 skulle straffa den mycket 
starka ökningen under 2009 såg länge 
avlägset ut, men spurten bet bra. Det 
känns därför mycket tillfredställande 
att återigen kunna öka satsningarna 
i det svenska trav- och galoppsyste-
met, vårt uppdrag inom en snart 36 
år gammal och mycket framgångsrik 
modell.

 Egentligen började allt för sex 
år sedan. Vi identifierade målen för 
2010. Vi gick igenom våra styrkor 
och svagheter. Vi satte strategin och 
pekade ut framgångsfaktorerna. Vår 
vision var att skapa en sport- och 
spelupplevelse nära kunden och med 
högt underhållningsvärde. Ett tidigt 
ledord var ”LIVE”.

För att vara konkurrenskraftiga mot 
nya och aggressiva spelaktörer skulle 
tävlingar gå över hela dagen, paketera-
de och presenterade i realtid i alla mil-
jöer. Alla tävlingar skulle TV-sändas i 
tydliga koncept. Från V75 på lördagar 
till lunchsändningar varje dag.

 I dag är detta verklighet. Men 
det hade naturligtvis aldrig fungerat 
utan ett enastående samarbete med 
sportens aktiva utövare och trav- och 
galoppbanorna. Det samarbetet är 
fundamentet för hela framgången.

Men fler saker har spelat in. Vår 
kommunikation och marknadsföring 

träffade rätt när vi tidigt bestämde oss 
för att göra hästen till basen i all kom-
munikation. ”För att hästar ger allt”. 
”Har du alla hästar hemma?”. Och nu 
senast: ”Har du känsla för hästar?” 
Det är filmer och budskap som stärkt 
vår identitet och image på ett brett 
sätt och dessutom skapat en familjär 
känsla i hela hästbranschen. Speciellt 
roligt är det naturligtvis att det upp-
märksammats och prisbelönats runt 
hela världen. Det gör oss extra stolta 
och motiverade att fortsätta på den 
inslagna vägen.

Tonen i denna kommunikation 
har också varit viktig. Vi vill visa vårt 
ansvar för både hästar och kunder. 
Att det handlar om en upplevelse och 
inte bara om att vinna pengar. Klart 
vi var osäkra på om det skulle fung-
era, men gensvaret har varit varmt 
och generöst.

 I dag möter vi kunden i många 
olika miljöer som via bana, ombud, 
internet, mobilen och på TV. På 
alla dessa platser måste upplevelsen 
paketeras och levereras efter just den 
miljöns förutsättningar och möjlighe-
ter. Det är utmaningen.

 Bäst har vi lyckats på internet. 
ATG.se står i dag för 35 procent av 
alla våra intäkter. De utgjorde 15 
procent för fem år sedan. Våra 4,2 
miljarder kronor i omsättning gjorde 
oss till den största spelsajten i Sverige 
2010. Dessutom vann vi pris som 
”den bästa spelsajten” och vi kom på 
åttonde plats bland alla kommersiella 
sajter, oavsett bransch, i tidningen 

Internetworlds ranking. Klart vi är 
lite malliga över omvärldens syn på 
oss. I slutet av 2010 såg vi också att 
tillväxten i mobilen började ta fart. 
Det är ingen vågad gissning att anta 
att den trenden blir ännu starkare de 
närmaste åren.

 Störst och viktigast är dock 
fortfarande våra 1 950 ATG-ombud. 
Visserligen sjönk deras andel av 
intäkterna från 62 till 59 procent, 
men här väljer fortfarande 84 procent 
av alla våra 1,9 miljoner kunder att 
spela. Därför fortsätter vi utveckla 
och investera i denna miljö tillsam-
mans med ombuden. Närmast väntar 
stora satsningar i ny digital spel- och 
informationsteknik.

 Tuffast har det varit för våra 37 
trav- och galoppbanor. Internets intåg 
i samhället och upplevelseindustrins 
enorma utveckling har påverkat 
kundens beteende. Banorna har 
lyckats attrahera fler unika besökare 
än någonsin, men repetiviteten har 
förändrats dramatiskt. 11 procent 
av befolkningen gjorde 2,6 miljoner 
besök på banorna rekordåret 1988. I 
fjol hade andelen ökat till 15 procent 
av befolkningen, men dessa nöjde sig 
med 1,4 miljoner besök. Sporten har 
nu pekat ut banpublik som ett fokus-
område för 2011 och tillsammans ska 
vi fortsätta göra nya ansträngningar 
för att öka upplevelsen kring banbe-
söket. Det är en framgångsfaktor för 
utvecklingen av både sport och spel.

Ett nytt treårsavtal tecknades med 
TV4 som ger oss närmare 20 timmar 



76

trav och galopp i TV varje vecka året 
runt. Det innebär ett TV-utbud helt 
i klass med fotboll och ishockey och 
som är totalt unikt i hela hästvärlden. 
Parallellt med detta utvecklar vi hela 
tiden vår egen kanal på nätet, ”ATG 
LIVE”. I dag följer alltid minst 7 000 
personer våra ”live-sändningar” oav-
sett tävling. ATG Play (repriser) och 
vårt lopparkiv är populära komple-
ment.

Tack vare den goda utvecklingen 
2010 levererar ATG-modellen 
närmare 1,7 miljarder kronor in i 
trav- och galoppsporten 2011. Det 
innebär en ökning med drygt 300 
miljoner kronor (23 procent) över 
de senaste fem åren. Detta tack vare 
en spelökning på 15 procent och att 
ATGs kostnader endast har ökat med 
7 procent under motsvarande period.

Det ger sporten en fortsatt stabil 
ekonomisk bas. Det är ytterst nöd-
vändigt då kostnaderna för häst-

hållningen stigit avsevärt under det 
senaste decenniet. Sporten har svårt 
att behålla hästägare och därmed även 
aktiva. Urbaniseringen slår dessutom 
mot bredden och många mindre trä-
nare slutar eller flyttar från landsbyg-
den. Det glädjande är att intresset för 
hästen från allmänheten fortsatt är 
mycket stort. Nyckeln ligger förmod-
ligen i nya modeller för att moderni-
sera hästägandet. Det är förbunden, 
Svensk Travsport och Svensk Galopp, 
i full färd med och ATG hjälper till 
med ny teknisk infrastruktur.

”På Västfronten intet nytt” var 
ett talesätt under första världskriget. 
Samma kan sägas om svensk spelpo-
litik. Sedan Jan Nyrén lagt fram sin 
spelpolitiska utredning i december 
2008 har ingenting hänt – absolut 
ingenting. Ett antal EU-domar har 
dock gått i ”hemlandets” favör och 
att Bryssel i dag ger en större frihet 
att välja en egen nationell linje är 

ställt utom allt tvivel. Nu pågår ändå 
en viss rörelse inom EU och under 
2011 väntas en presentation av en så 
kallad ”grönbok” som i sin tur kan 
leda till olika direktiv och riktlinjer. 
Att Sverige snart måste formulera sin 
hållning är ingen högoddsare. Därför 
är det naturligtvis oerhört viktigt att 
hästsporten själv börjar att skapa opi-
nion och står bakom den modell man 
föredrar. Att enbart ”sitta på läktaren” 
kan vara riskabelt.

I väntan på nya spelregler gäller 
dock fortsatt stort fokus på kundens 
upplevelse, levererat genom ett fort-
satt nära och starkt samarbete mellan 
sport och spel. Det är modellens stora 
styrka och görs det med smittande 
lust och engagemang är det oslagbart.

Stockholm mars 2011

Remy Nilson
Verkställande direktör
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sAgAn om Atg

under 2010 besökte drygt  
9 000 hästar en vinnarcirkel, 
175 svenskar blev V75-
miljonärer och tränaren Stefan 
melanders dröm om att få vinna 
Elitloppet gick i uppfyllelse.

– Och allt detta kanske 
tack vare några engelska fot-
bollsmatcher på TV i slutet av 
60-talet.

I slutet av 50-talet såg framtiden för 
travsporten ljus ut. Nya banor bygg-
des och spelet lockade allt fler.  

Men tio år senare hade bilden 
förändrats. Sveriges Television hade 
startat direktsända fotbollsmatcher 
från England på lördagar i program-
met ”Tipsextra” och därmed ökade 
intresset avsevärt för spel på Stryk-
tipset. Intresset för spel på trav- och 
galoppsporten stagnerade däremot 
ordentligt och i början på 70-talet var 
det kris.

Jordbruksministern Ingemund 
Bengtsson och finansministern 
Gunnar Sträng gav utredaren Bengt 
Resare uppdraget att komma upp 
med ett förslag på hur trav- och 
galoppsportens framtid skulle se ut. 
Den 27 november 1972 presenterade 
Bengt Resare sin utredning som 
byggde på att hästsportens organi-

sationer skulle inrätta en ”central 
association”. Aktiebolaget Trav och 
Galopp föddes.

Den 1 januari 1974 flyttade ATG 
in i Sveriges Radios gamla lokaler på 
Kungsgatan 10 i Stockholm. Rum-
met där radiolegenden Sven Jerring 
spelade in programmet Barnens 
Brevlåda blev vd:n Gert Lindbergs 
kontor. Där fortsatte Gert Lindberg 
det projekt han dragit igång under 
den gångna hösten – att lansera en 
helt ny spelform. 

Stig H Johansson, tidernas främste 
kusk och tränare i Sverige, beskrev 
tiden så här: 

”Svensk travsport stod vid ett slags 
vägskäl. Vi stod stilla i utvecklingen. 
Det fanns för lite pengar att tävla om. 
Kollegor funderade på att sluta eller 
flytta utomlands, till USA, Frankrike 
eller Italien. Hästägarna vågade inte 
satsa. Framtiden såg oviss och mörk 
ut. Själv funderade jag på att flytta till 
Italien. Då kom V65 som en räddande 
ängel.”

Den 18 augusti 1974 lanserades 
V65 med buller och bång. 

Alla landets 4,1 miljoner hushåll 
fick en broschyr i brevlådan som 
förklarade hur V65 gick till. På 2 200 
postkontor, hos tusentals lantbrevbä-
rare och 150 ombud kunde svenska 
folket lämna in sin V65-rad.
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Expressen hade löpsedeln:
Vinn En HALV miLjOn! 
Rodetto med Hans-Owe Sundberg 
vann den första V65-avdelningen på 
Solvalla. Omsättningen i premiärom-
gången landade på fantastiska  
5 250 000 kronor. På kvällen sam-
lades 300 personer på den nedlagda 
postanstalten på Jakobsgatan 26 för 
att granska kuponger och hitta de 
204 vinnarna som hade sex rätt. Det 
tog ett dygn.

Expressen hade löpsedeln:
kAOS på V65
Fast det var det inte. Allt flöt som 
planerat. Och Gert Lindberg ”hyrde” 
hela McDonald’s-restaurangen på 
Kungsgatan som levererade hambur-
gare till alla kuponggranskare.

Succén var ett faktum.
Och samma höst TV-sändes de 

första V65-loppen i ”Tipsextra”.

Två löpsedlar från augusti 1974

sAgAn om Atg fortsättning

1973 omsatte spelet på 
hästar i Sverige 749 miljoner kronor. 
2010 var ATGs omsättning 12,8 mil-
jarder kronor, där hela överskottet 
– drygt 1,6 miljarder kronor – gick 
tillbaka till trav- och galoppsporten.

Det finns många förklaringar till ATGs 
starka utveckling. En av dem är spel-
formen V75, som hade sin premiär 
1993. V75 är i dag Sveriges största 
enskilda spel och lockar runt en mil-
jon svenskar varje lördag. 

Vid sidan av sitt uppdrag, att verka 
för att förbättra sportens villkor och 
ekonomiska förutsättningar, har ATGs  
betydelse för hela hästsektorn i Sve-
rige växt. Via sitt stöd till Hästnäring-
ens Nationella Stiftelse är ATG med 
och aktivt bidrar till hälsovård, forsk-
ning och utbildning till gagn för hela 
hästbranschen i Sverige.   

36 år efter starten är ATG i dag inte 
bara hästsportens bästa vän utan 
också motorn i hela den svenska 
hästnäringen. En näring som omsät-
ter 48 miljarder kronor och sysselsät-
ter 28 000 heltidstjänster.

FAKTA
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AnsvAr

Redan vid starten av ATG 
1974 var det 18-årsgräns för 
spel på hästar. 36 år senare är 
ansvarsfrågan fortfarande lika 
viktig.

– Ansvar är och har alltid 
varit en naturlig del av vår verk-
samhet, säger marie Hyllander 
som arbetar med spelansvar på 
ATG.

Från spelsäkerhet till kvalificerad ve-
terinärvård över hela landet via egna 
hästkliniker; ATG har sedan bolagets 
bildande kontinuerligt jobbat med 
ansvarsfrågor. 

– Vi har ett brett spann i vår verk-
samhet – från dagliga mångmiljon-
omsättningar till den enskilda hästen 
som ska vara frisk och inte fara illa. I 
det ligger ett tungt ansvar på oss från 
anställda, kunder, myndigheter och 
intresseorganisationer, säger Marie 
Hyllander.

Ett ansvarsområde som fått allt 
större uppmärksamhet de senaste 
åren är frågor kring spelberoende. 
Under år 2010 har ATG lanserat 
en hemsida med information kring 
bolagets arbete med spelansvar samt 
verktyg för hjälp-till-självhjälp till den 
som vill ha kontroll över sitt spelande. 

 – Spelberoende är en sjukdom, 
som drabbar hjärnans belönings-
system, med många bakomliggande 
orsaker långt bortom spelets värld. 
Vårt ansvar är att så långt det går 
förebygga att människor hamnar i 
spelberoende. Och detta arbete sker 
på frivillig bas, ska man nå sina mål är 
det viktigt att man själv sätter dem, 
säger Marie Hyllander.

En undersökning genomförd av 
Statens Folkhälsoinstitut som publi-
cerades år 2010 visar att ungefär två 
procent (cirka 180 000 människor) 
av den svenska befolkningen är 
spelberoende eller upplever att de har 
problem med sitt spelande. 

– Den som är spelberoende spelar 
på ”allt”, och inte bara en specifik 
spelform. Därför är detta en ansvars-
fråga som rör sig över bolagsgränserna 
och berör hela spelbranschen, inte 
bara ATG, säger Marie Hyllander.

Senast undersökningen gjordes år 

1999 var andelen spelberoende 

också 2 procent. Varför har det inte 

skett någon förbättring?

 – Jag vill påstå att det faktiskt har 
gjort det! För 20 år sedan hade inte 
spel via nätet slagit igenom, och 
just nätspelet med sin snabbhet och 
direkta återkoppling är de två främst 
triggande orsakerna som gör att du 
sugs in i spelproblem. Glädjande är 

ATG jobbar kontinuerligt för 
att minska pappersåtgången för gra-
tisprogram, kuponger och spelkvitton. 
I takt med att fler och fler använder in-
ternet för att läsa, inhämta information 
och för att spela minskar också pap-
persbehovet. 2010 övergick ATG till 
att ge ut ett gratisprogram per vecka 
(tidigare två) vilket har gett en bespa-
ring i papper. Under året har det också 
genomförts en behovsanpassning av 
trycksaker för personalen i Hästspor-
tens Hus. Det pågår också ett arbete 
för att byta ut belysningen till lågener-
gilampor och successivt installera en-
ergisnåla dataservrar. Givetvis källsor-
teras också vårt avfall.

FAKTA
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också att andelen spelproblem under 
18 år har sjunkit, vilket visar att hård 
ålderskontroll är ett viktigt förebyg-
gande verktyg, säger Marie Hyllander.       
    
En fråga som ofta kommer upp är 

om inte spelbolagen även bör ta 

ansvar för vården av spelberoende?

 – Att vara spelberoende är en hemsk 
sjukdom som också drabbar nära 
och kära. Men som med alla andra 
beroendesjukdomar är det samhället 
som ansvarar för vård och rehabilite-
ring av de som drabbats. Vårt ansvar 
är istället att lägga all kraft på att ge 
bra information och verktyg för att 
förebygga att människor hamnar i 
beroende, säger Marie Hyllander. 

Hur ser framtiden ut för arbetet 

med spelansvar?

– Utöver det dagliga arbetet med ut-
bildning och information så kommer 

insättningsbudgetSpelbudget

ATG-konton per 31 december 2010

Höjd 7% Höjd 5%

Oförändrad 77%

Ny 13% Ny 48%

Sänkt 3%

 Marie Hyllander

Ett maxtak sätts för hur mycket 
pengar man kan spela för.

Ett maxtak sätts för hur mycket 
pengar man kan föra över från 
sitt bankkonto.

vi under 2011 att lansera och mark-
nadsföra den nya hemsidan och våra 
verktyg till alla våra kunder. På längre 
sikt skulle jag vilja se mer forskning 
kring hur vi mer precist kan hitta rätt 
förebyggande åtgärder. Just nu gör vi 
mycket, men om vi var säkra på vilka 
spelansvarsåtgärder som har den bästa 
effekten skulle vi kunna koncentrera 
våra insatser där de gör mest nytta, 
säger Marie Hyllander.

Sänkt 4%

Oförändrad 43%
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så ArbetAr Atg med spelAnsvAr

Reglemente
ATG tillåter inte spel på kredit och 
har en åldersgräns på 18 år för allt 
spel på hästar. 

marknadsföring
Hästen ska stå i centrum i marknads-
föringen. Genom att knyta sporten 
och spelet ännu närmare varandra 
även i marknadsföringen skapas hel-
hetsupplevelsen med levande sport 
och levande spel.

Att direkt prata om stora vinst-
potter sker idag uteslutande vid de 
tillfällen då det är jackpot.

ATG marknadsför framför allt 
V75, som avgörs en gång per vecka. 
De snabba, dagliga spelen, som är mer 
riskabla ur ett problemperspektiv, 
marknadsförs i stort sett inte alls.

Hos ATG-ombud, på ATG.se och 
på spelkuponger och tryckta banpro-
gram finns även telefonnummer till 
Stödlinjen för spelare och anhöriga. 
Stödlinjen drivs av Statens Folkhälso-
institut.

utbildning
Anställda, kassapersonal på banor 
och ATG-ombud utbildas och infor-
meras kontinuerligt om riskerna med 
spel, spelansvar och spelberoende. 
Utbildningen är framtagen av Spelin-
stitutet, ett oberoende företag.

Verktyg
På ATG.se finns en rad verktyg för 
hjälp-till-självhjälp för alla konto-
kunder:
•  Spelbudget. Ett maxtak sätts för hur 

mycket pengar man kan spela för.
•  Insättningsbudget. Ett maxtak sätts 

för hur mycket pengar man kan föra 
över från sitt bankkonto.

•  Självavstängning. Kontot stängs för 
allt spel men kan användas till att föra 
pengar tillbaka till sitt bankkonto.

Egen hemsida
På hemsidan,  som man når via ATG.se
finns information om ATGs arbete 
med spelansvar. Här finns också möj-
lighet att själv testa sina spelvanor.

Samarbeten
Under år 2010 har ATG varit ordfö-
rande i Spelmarknadens Etiska Råd 
(SPER), som är en frivillig samman-
slutning av de legala svenska spelbola-
gen. Tillsammans har medlemmarna 

bland annat tagit fram gemensamma 
etiska riktlinjer för marknadsföring 
av spel. 

ATG deltar dessutom i OSS, 
Oberoende Spelsamverkan. OSS 
är en grupp där olika aktörer inom 
spelbranschen samarbetar kring 
frågor som rör spelproblem. Statens 
Folkhälsoinstitut leder gruppen och 
utöver spelbolagen representeras Lot-
teriinspektionen, SHR och Spelbero-
endes Riksförbund i OSS.
 

Hur många av ATGs kunder 
som är spelberoende finns inga exakta 
siffror på. Under 2010 valde 5 513 
personer, av ATGs totalt 202 000 kon-
tokunder, att frivilligt sätta en budget. 
Av de spelare och anhöriga som ringer 
Folkhälsoinstitutets Stödlinje kommer 
”spel på hästar” på fjärde plats av 
spelformerna som anges som skäl till 
varför man har problem med sitt spe-
lande.  

FAKTA
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djurskydd

En värdegrund som med hästen 
i centrum bygger på kunskap, 
kärlek och respekt.

En vision som redan i dag 
ska överträffa framtidens för-
väntningar.

– Vi är redan nu bäst i värl-
den på djurskydd. men bäst 
kan bli bättre, säger ulf Hörn-
berg, generalsekreterare på 
Svensk Travsport.

  
Svensk Travsports och Svensk 
Galopps reglementen är grunden för 
att djurskyddet efterlevs i samband 
med de drygt 9 000 lopp som ATG 
arrangerade spel till under 2010. 
Vid varje tävlingstillfälle finns också 

banveterinärer, utsedda av Jordbruks-
verket, på plats för att bland annat 
kontrollera hästarnas hälsa före start. 
Och just djurskyddsfrågan hamnade 
i fokus under 2010 i samband med 
rättegångarna mot travtränaren Åke 
Svanstedt. Åke Svanstedt, som friades 
i hovrätten, stod anklagad för att ha 
gett elstötar på hästar i samband med 
träning.

– Svensk Travsport är sedan länge 
ledande i världen på djurskydd med 
ett regelverk som är mer strikt än 
djurskyddslagen, så initialt kändes det 
förstås tungt att se hur travsporten 
drabbades av uppmärksamheten. 
Samtidigt så fick vi anledning att 
åter igen lyfta frågan om vikten av 

djurskyddet inom travsporten, säger 
Ulf Hörnberg. 

… så hur mår de svenska travhäs-

tarna?  

– Jag lovar, det finns inte några djur 
i Sverige som är så omhändertagna 
som de svenska travhästarna. Men 
tyvärr följer även travsporten samma 
mönster som övriga samhället – alla 
är inte goda, det kommer alltid att 
i utkanten av vår verksamhet finnas 
oansvariga personer, och dessa ska 
vi nå med våra oanmälda kontroller, 
säger Ulf Hörnberg. 

I fjol genomfördes 750 oanmälda 
besök hos travtränare där djurhåll-
ningen kontrollerades. Ansvarig för 
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kontrollerna är banornas licenskom-
mittéer.

– Dessutom har vi under året 
skärpt reglerna för felaktigt bruk av 
körspö under tävlingarna, en skärp-
ning som gett resultat. Men vi slår oss 
inte till ro för det – djurskyddet är ett 
arbete som aldrig tar slut. Vår vision 
är att vi redan i dag ska överträffa 
framtidens förväntningar på djur-
rättsfrågor, säger Ulf Hörnberg.

Under 2010 har Svensk Travsport 
också lanserat en ny värdegrund som 
med hästen i centrum bygger på 
kunskap, kärlek och respekt.

– Vi har sammanfattat värdegrunden 
i fem kärnvärden som förtydligar vår 
identitet och vad travsporten står 
för. ”Hästen i centrum” är förstås 
det bärande kärnvärdet, säger Ulf 
Hörnberg.
   ATGs omsättningsrekord för 2010 
innebär också att mer pengar tillförs 
travsporten och därmed ökar chan-
serna, enligt Ulf Hörnberg, till bättre 
djurskydd. 

– Jag får ofta kommentarer som 
”att spelet på hästarna är negativt 
för hästarnas hälsa”. Det är snarare 
tvärtom, det är tack vare finansiering-

en från spelet som gör att vi kan ha 
den goda djurhållningen vi har, säger 
Ulf Hörnberg. 

…trav- och galoppsportens dopningsregler är be-
tydligt strängare än humanidrottens motsvarighet. 
Varje år tas det 3 600 dopningsprov inom travspor-
ten och 350 inom galoppsporten. Det är fler än 
vad som tas inom all övrig svensk idrott totalt.

…85 procent av ATGs kunder uppfattar att hästar 
generellt sköts på ett bra sätt i Sverige. Bara 4 
procent uppfattar att hästar sköts dåligt.

…under 2010 genomförde 13 110 travhästar to-
talt 99 638 starter i 9 098 lopp. Vid endast 1 (1) 
procent av alla starter inträffade förseelser med 
felaktigt bruk av körspö. 

…inom galoppsporten gjorde 1 316 hästar 6 219 
starter i 704 lopp. I 1,8 procent inträffade förseel-
ser med felaktigt eller överdrivet bruk av spö. 

…en djurskyddskommitté bestående av Svensk 
Travsport, Svensk Galopp, banveterinärer och Jord-
bruksverket är remissinstans vid regeländringar 
inom trav- och galoppsporten. Kommittén har som 
uppgift att förbättra djurskyddet. 

…det finns planer på att inrätta en Travhästom-
budsman (TO). Till TO, som ska vara fristående 
från Svensk Travsport, ska man bland annat kunna 
vända sig med tips om brott mot djurskyddet.    

visste du Att…

Ulf Hörnberg
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hästnäringen och hns

inte bara de av oss som lyckas 
pricka in sju rätt på V75 finner 
glädje i spelet på hästar. Hela 
häst-Sverige är i praktiken en 
vinnare – tack vare ATG.

– ATG är utan tvekan den 
finansiella motorn i den svens-
ka hästnäringen, säger Stefan 
johanson, vd för Hästnäringens 
nationella Stiftelse (HnS).

Den svenska hästnäringen omfattar i 
dag cirka 28 000 heltidstjänster och 
skapar en samhällsekonomisk omsätt-
ning på 48 miljarder kronor, varav 
ATG står för 12,8 miljarder kronor. 
Drygt 1,6 miljarder kronor av denna 
summa går tillbaka till sporten i form 
av prispengar och premier. Dessutom 
överförs 46 miljoner kronor från 
ATG till verksamheten inom HNS, 
som arbetar med olika samverkansfrå-
gor rörande den svenska hästnäringen 
(se faktaruta).    

– Om man i dag skulle rycka bort 
hela ATGs verksamhet, så skulle den 
svenska hästnäringen kollapsa. ATG 
är den finansiella muskeln i syste-
met. Så enkelt är det, säger Stefan 
Johanson. 

ATG gjorde ett rekordår 2010, 

vad mer positivt hände inom den 

svenska hästnäringen?

– Ska jag lyfta fram en sak så är det 
trendrapporten ”Svenskarna och 
deras hästar” som bekräftade att 
intresset för hästar är på topp. Bland 
annat visade rapporten att majorite-
ten av den svenska befolkningen har 
en kontinuerlig kontakt med hästar 

och att varannan svensk vill ha mer 
kontakt med hästar. Det är ett kvitto 
på att hästar, och därmed hela vår 
verksamhet, är viktig, säger Stefan 
Johanson.

Och det negativa…

– Att kostnaderna kring hästhållning-
en fortsatte att öka på ett oroväck-
ande sätt. Inom travsporten har detta 
bland annat drabbat uppfödarna 
som har haft svårt att få sina hästar 
sålda. Dessutom ser vi en fortsatt 
minskning av travamatörerna, de så 
kallade B-tränarna. Inom ridsporten 
har konkurrensen från tjejfotbollen 
ökat, vilket syns i minskade köer till 
ridskolorna. Efter 35 år av tillväxt så 
finns det en risk att vi fått ett hack i 
tillväxtkurvan, säger Stefan Johanson.

Hur ser lösningen ut?

– För de som bor i storstäder måste 
det bli billigare och framförallt enk-
lare i vardagen att hålla på med hästar. 
Samtidigt är det viktigt att vi har en 
levande landsbygd och hästnäringen 
spelar en viktig roll i landsbygdspoli-

tiken. Och samma sak gäller här – vi 
måste hitta koncept som främjar och 
förenklar hästintresset samt skapar 
möjligheter till företagande, säger 
Stefan Johanson. 

Möts ni av någon förståelse från 

beslutsfattarna?

– Inför valet träffade vi många riks-
dagsledamöter och varje vecka träffar 
jag lokalpolitiker, alla ser de häst-
näringens betydelse. På finans- och 
jordbruksdepartementet samt även 
på EU-nivå i Bryssel är frågan om en 
levande landsbygd i allra högsta grad 
uppe på bordet. Kort sagt – vi har 
lyssnande politiker och en bra platt-
form att arbeta utifrån, säger Stefan 
Johanson. 

28 000 helårsarbeten

Stefan Johanson

Ridsport 15%

Övrigt 5%

Trav och Galopp 27%

Avel 7%

Turism 2%
Spel 5%

Varor och tjänster 17%

Lantbruk 22%
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Hästnäringens Nationella 
Stiftelse, HNS, bildades 1992 av ATG 
och LRF på uppdrag av staten. HNS 
är ett samverkansorgan inom svensk 
hästsektor med speciellt intresse kring 
utbildning och avel samt uppfödning. 

HNS har det övergripande ekonomis-
ka och organisatoriska ansvaret för 
hästnäringens riksanläggningar Fly-
inge, Strömsholm och Wången, som 
är utvecklingsmotorer för svensk 
hästnäring.

Andra verksamhetsområden är att 
vara ett forum för gemensamma 
hästpolitiska frågor samt strategiska 
frågor avseende forskning via Stiftel-
sen Hästforskning. Dessutom bedrivs 
hästsjukvård inom det helägda dot-
terbolaget ATG Hästklinikerna AB.

Enligt avtal mellan Staten och Svensk 
Travsport/Svensk Galopp sker finan-
sieringen av HNS via medel från ATG. 
Under 2010 överfördes 46 miljoner 
kronor från ATG till HNS.

Pengarna fördelades enligt följande:
•  29 miljoner kronor till utbildnings-

insatser (hippologiska högskolepro-
grammet och yrkesutbildningar).

•  6 miljoner kronor till ungdomssats-
ningar (inom trav-, galopp- och rid-
sport med mera).

•  6 miljoner kronor till utvecklings-
projekt (främst inom avel och upp-
födning). 

•  5 miljoner kronor till Riksanlägg-
ningarna (fastighetsbidrag och ut-
vecklingsinsatser).

FAKTA

… det i Sverige finns cirka 280 000 hästar. 
Det är en fyrdubbling av antalet hästar sedan 
ATG bildades 1974.

… Sverige är det mest hästtäta landet i 
Europa (efter Island) med 31 hästar per 
1 000 invånare. 

… de svenska hästarna varje år äter och  
betar foder motsvarande en yta av 600 000 
fotbollsplaner.

… trav- och galoppsporten är efter fotbollen 
Sveriges största publiksport.
 
… en halv miljon människor rider regelbundet 
och av dessa är cirka 400 000 kvinnor. 
Ytterligare en halv miljon människor har 
regelbunden kontakt med hästar.

… ridsporten är, efter fotbollen, den näst 
största ungdomsidrotten och den övervägande 
delen av utövarna är flickor. Närmare 200 000 
personer är medlemmar i någon av landets 
ridklubbar.

… ridning är Sveriges näst största handikapp-
idrott. Cirka 4 000 ryttare med funktionshinder 
får genom ridning möjlighet till en meningsfull 
fritidssysselsättning.
 
… hästen används även alltmer inom friskvård 
och rehabilitering eller för att bryta drogbero-
ende, socialt utanförskap och dylikt. 

visste du Att…

Var tionde häst skapar             ett jobb
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generell mArknAdsbeskrivning

Verksamhetsåret 2010 blev  
en stor framgång för ATG.
För sjunde året i rad blev det  
ett nytt omsättningsrekord –  
12,8 miljarder kronor.

– Vårt kunderbjudande med 
levande spel och levande sport 
står sig starkt, säger benno 
Eliasson, vice vd ATG.

På förhand såg år 2010 ut att bli en 
tuff utmaning för ATG. Två stora 
idrottsevenemang – OS i Vancouver 
och fotbolls-VM i Sydafrika – inne-
bar hård konkurrens om kunderna. 
Till detta fanns en rekordomsättning 
på 12,7 miljarder kronor från 2009 
som skulle matchas.

Men när 2010 summerades blev 
det ännu ett rekordår – omsättningen 
landade på 12,8 miljarder kronor.

– Den främsta anledningen är att 
Jackpotkonceptet har varit extremt 
framgångsrikt, med fler Jackpot och 
högre omsättning per Jackpotom-
gång. En ”normal” Jackpot på V75 
ger som regel 11–15 extra miljoner 
kronor, i fjol var den siffran 20 
miljoner kronor. Ett annat skäl är att 
vi under 2010 arrangerade fler Extra 
V75-omgångar, säger Benno Eliasson.

Vad är förklaringen till  

”Jackpoteffekten”?

– Vi har lyckats locka en ännu  
bredare målgrupp samtidigt som 
våra trognaste kunder spelade för lite 
större belopp i samband med Jackpot, 
säger Benno Eliasson.

Andra lyckade marknadsaktiviteter 
under året är satsningen på eftermid-
dagstrav och det ökade internationel-
la samarbetet med bland annat spel 
till franska och finska lopp.

– Dessutom har vi ökat vår service 
med livesända lopp och digitala 
informationstavlor hos ett stort antal 
ATG-ombud, säger Benno Eliasson.

ATGs marknadsandel på den 
svenska reglerade spelmarknaden 
blev 31 procent. Den totala svenska 
spelmarknaden växte med 1 procent 
men höll inte samma takt som den 
totala konsumtionen vilken växte 
med 4 procent. 

– En anledning kan vara minskade 
marknadsaktiviteter. Både de regle-
rade och oreglerade bolagen har till 
exempel minskat sin marknadsföring 
i tryck och TV. Värdet av internetan-
nonsering och olika frispelserbju-
danden hos de oreglerade aktörerna 
är dock svåra att mäta, säger Benno 
Eliasson.

2010 präglades enligt Benno Elias-
son av fyra generella trender på den 
svenska spel- och lotterimarknaden:

•  Stora vinstpooler som V75 och V64 
lockar fortfarande. Även Svenska 
Spels poolspel (till exempel Stryk-
tipset) ökade omsättningen med 
cirka 20 procent efter att vinståter-
betalningen ändrats från 46 procent 
till 65 procent. 

•  Live-spelet slog igenom på allvar i 
samband med fotbolls-VM. Ett skäl 
var det ökade utbudet av spel under 
pågående matcher med spelformer 
som ”vilket lag gör nästa mål?”.

•  Poker på nätet fortsatte att tappa 
marknadsandelar. Pokerspelet har 
nu minskat med nästan 50 procent 
sedan rekordåret 2007. 

•  Populariteten för Svenska Postkod-
lotteriet ökade. Flera prenumera-
tionstjänster kring andra lotterier 
lanserades också.   

– Dessutom stabiliserade sig 
den totala marknaden för spel via 
internet. Vår bedömning är att de 
oreglerade bolagens kraftiga tillväxt 
har avstannat, säger Benno Eliasson.

Ett orosmoln var Statens Folkhäl-
soinstituts undersökning om svenska 
folkets spelvanor. Undersökningen vi-
sade att andelen av befolkningen över 
18 år som deltagit i något spel om 
pengar under det senaste året minskat 
från 88 procent till 70 procent sedan 
föregående undersökning (1998–99). 

– Det är en fara om den breda 
legitimiteten för spel som en allmän, 
folklig och underhållande företeelse 
tunnas ut. Spelmarknaden har här en 
stor utmaning framför sig i att kunna 
bjuda på en kombination av under-
hållning, tillväxt och spelansvar, säger 
Benno Eliasson.

Benno Eliasson
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Den svenska spelmarknaden består av 
en statligt reglerad del, och en del inter-
nationella aktörer som erbjuder spel via 
internet utan tillstånd i Sverige. 

Den svenska reglerade spelmark-
naden omsatte totalt 41 miljarder 
kronor under 2010. De största aktö-
rerna inom den reglerade spel- och 
lotterimarknaden är:

ATG
Helägt bolag av Svensk Travsport och 
Svensk Galopp. Bedriver vadslagning 
på trav- och galoppsport.

Omsättning: 12,8 miljarder kronor 
(12,7).

Ab Svenska Spel
Statligt bolag som bedriver automat-
spel, casinon, lotterier samt vadslag-
ning på idrottsevenemang.

Omsättning: 20,3 miljarder kronor 
(22,1).

Folkspel
Ägs av 71 riksorganisationer. Bedri-
ver lotterier och bingo (Bingolotto).

Omsättning: 0,9 miljarder kronor (0,9).

Svenska postkodföreningen
Ägs av Novamedia Svenska Postkod-
lotteriet AB/Svenska Postkodfören-
ingen. Bedriver lotterier. 

Omsättning: 2,6 miljarder kronor (2,1).

iOGT-nTO/miljonlotteriet
Ägs av folkrörelsen IOGT-NTO. 
Bedriver lotterier.

Omsättning: 0,5 miljarder kronor (0,5).

A-LOTTERiERnA
Ägs av Socialdemokratiska Arbetare-
partiet (SAP) och Sveriges Socialde-
mokratiska Ungdomsförbund (SSU). 
Bedriver lotterier.

Omsättning: 0,4 miljarder kronor (0,4).

marknadsandelar de åtta största spelformerna

Restaurangkasino 1%

Casino Cosmopol 3%

ATG 31%

Bingo 3%

Rikslotterier inkl. 
Bingolotto 12%

Svenska Spel
inkl. Poker 50%

svenskA spelmArknAden

Fotnot: De oreglerade aktörernas omsättning uppskattas till cirka 2 miljarder kronor av nettospelmarknaden. 
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Den svenska reglerade spelmarknaden 
uppgår till 41 miljarder kronor.
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verksAmhet

2010 var ett rekordår för ATG. 
men också året då ATG-ombu-
det jessica Eliasson vann 20,5 
miljoner kronor åt sina kunder 
och själv – till slut! – blev 
rikligt belönad. Här är ATGs 
verksamhet 2010 i bilder. 

Vinnare: 206 nya 
hästmiljonärer
Spel på hästar fortsatte under 2010 
att skapa flest miljonärer. Hela 206 
nya miljonvinster blev det under året. 
Nytt rekord. 

I februari under V75-tävlingarna 
på Axevalla slogs alla tiders vinstre-
kord då en anonym man från Västsve-
rige vinner hela 67 312 633 kronor. 

Mannen hade spelat ett stort sys-
tem men hade i sista avdelningen inte 
streckat den blivande vinnaren Alien’s 
Kiss på sin kupong. 

Men rekordmannen hade tur – kort 
innan start av den sista avdelningen 
ströks en häst i fältet, Foreign Life. 
Och som förste reservhäst på sin 
kupong hade den anonyme vinnaren 
– just det! – Alien’s Kiss!

sajt, säger Peter Ågren, chef ATG.se.
Det var inte bara branschexperterna 
som uppskattade ATG.se under 2010, 
kunderna fortsatte att strömma till 
sajten. Totalt omsatte ATG.se 4,3 
miljarder kronor, en ökning med 19 
procent jämfört med 2009 och hade 
totalt 182 301 kunder, en ökning 
med 11 procent jämfört med 2009. 

– Våra Live-sändningar fortsät-
ter att locka många tittare och även 
vår satsning på unika webb-TV-
format som ”Lindberg Orakat” och 
”Stureplan-Solvalla” har fungerat bra. 
Dessutom har vi lanserat ATG Play, 
en arkivtjänst där du i efterhand kan 
titta på TV-program, reportage och 
lopp, säger Peter Ågren. 

internet:  

ATG.se är…
… Sveriges bästa spelsajt.
… Sveriges åttonde bästa hemsida.

Allt enligt branschtidningen 
Internetworld, som skrev så här i sin 
motivering:

”ATG.se får besökaren att känna 
doften från trav- och galoppbanorna. 
Förra årets sajtomgörning håller än 
och bidrar till livekänslan. ATG Play 
och ATG Radio ger sajten kött och 
blod och ökar underhållningsvärdet, 
tillsammans med smarta tabeller och 
listor för kalenderbitare”.

– Fantastiskt kul. Och ett bevis på 
att vi gör en modern och uppskattad 
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Året var 1979. Pershing och Berndt 
Lindstedt hade vunnit den första 
finalen i Olympiatravet på Jägersro. 
I vinnarcirkeln hyllades duon bland 
annat av Ingemar Stenmark. Travet 
hade fått en egen olympiad.

Ingemar fick senare, som repre-
sentant för de svenska olympierna, ta 
emot en check på 5 miljoner kronor 
från ATG. 

I april i fjol var det dags för den 30:e 
upplagan av Olympiatravet. På Åby 
vann Copper Beech finalen inför 16 
051 personer. I vinnarcirkeln hissades 

Ombud: Glädjen 
i Hallunda
De 1 950 ATG-ombuden runt om i 
Sverige är fortfarande ATGs största 
säljkanal. 7,8 miljarder kronor av den 
totala omsättningen på 12,8 miljarder 
kronor kom från ATG-ombuden. 

Hos Pressbyrån, ATG-ombud i Hal-
lunda utanför Stockholm, firades det 
rejält i slutet av april. Föreståndarna 
Jessica Eliasson och Mikael Jansson 
bjöd på tårta efter det att 42 andels-
spelare i butiken totalt vunnit 20,5 
miljoner kronor på V75. 

Veckan innan hade det knorrats 
lite bland kunderna, Jessicas andels-
system hade bara haft ett rätt. Den 
här lördagen hade hon därför tagit 
Harry Boy till sin hjälp, och hjälp fick 
hon – varje kund fick tillbaka 480 000 
kronor på sin satsade femtiolapp. 

Det var bara ett litet problem: 
Jessica hade själv inte köpt någon 
andel…

Två veckor senare kliver en av de 
lyckliga andelsvinnarna in i butiken, 
kramar om Jessica och säger:

– Som jag lovade: vinner jag, så 
delar vi. Här har du 240 000 kronor!   

Sponsring:  V75 – 
det olympiska  
spelet

kusken Conrad Lugauer bland annat 
av de olympiska guldmedaljörerna 
Charlotte Kalla och Björn Ferry.

Sveriges Olympiska Kommitté 
och Svenska Handikappidrottsför-
bundet fick samtidigt ta emot två 
checkar på totalt drygt 8,6 miljoner 
kronor från ATG. Pengar som går 
till de enskilda idrottarnas förbere-
delser inför kommande olympiska- 
och paralympiska spel.

Sedan starten har nu ATG bidragit 
med drygt 182 miljoner kronor till den 
svenska olympiska rörelsen. Ett stöd 
som har lagt grunden för 254 svenska 
medaljer i OS och Paralympics.
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Den 28 december 2009 avslutade  
han karriären efter 201 segrar (världs-
rekord!).

Och första året som pensionär 
fortsatte i rekordfart.

Redan i januari, i direktsändning 
från restaurang Rondo i Göteborg, 
travade han in under Årets Hästgalan 
och fick utmärkelsen Travets Heders-
ambassadör. Det var första gången 
utmärkelsen, som ATG och Svensk 
Travsport instiftat, delades ut.

Sedan fortsatte det av bara farten. 
En dokumentär om Järvsöfaks visades 
i TV4, han fick en väg uppkallad efter 
sig, fick sin hov förevigad på heders-
platsen på Liseberg, delade ut sitt 
eget stipendium, hamnade på första 
sidan av telefonkatalogen och hann 
också med att spöa Charlotte Kalla 
i en 100-metersduell i Härnösand, 
där OS-mästarinnan åkte skidor och 
Järvsöfaks travade bredvid spåret.

Dubai World Cup bjöd på den största 
prischecken i hästsportens historia – 
44 miljoner kronor till segraren. Glo-
ria de Campeo med jockeyn Tiago 
Periera var först över mållinjen.

Ägaren heter Stefan Friborg och 
kommer från Hallsberg.

– Jag saknar ord. Det är fantas-
tiskt, utbrast en tagen Stefan Friborg 
när han fick ta emot segerpokalen i 
vinnarcirkeln.

Stefan Friborg har i många år byggt 
upp sin hästverksamhet i Brasilien 
och Frankrike. Efter segern i Dubai 
World Cup beslöt han att också satsa 
på sitt hemland Sverige.

På Täby Galopp har han sedan i 
höstas tre hästar i träning och i början 
av december kom också Dubai-vin-
naren Gloria de Campeo till Sverige. 
I ett stall på Alebäcks Stuteri utanför 
Lidköping står nu ”världens rikaste 
häst” som avelshingst.

Galopp: Rekordchecken till Sverige

Travets  
Hedersambassadör: 
Järvsöfaks

verksAmhet fortsättning

Foto: Stefan Melander stalltz.se
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I november spelade ATG in reklam-
filmerna som ska rulla i TV-rutan 
och i biosalongerna under 2011. 
Under fyra år har ATGs marknadsfö-
ring vilat på konceptet ”För att hästar 
ger allt”, där det varje år funnits ett 
undertema. Årets tema – ”Har du 
känsla för hästar?” – kretsar runt 
människors känslor för djuren och 
känsla för spelet. 

Huvudfilmen handlar om en 
vänskap som överlever allt. En man 
hittar en häst, de blir vänner, delar 
motgångar och så småningom även 
triumf.

– Med reklamen vill också ATG 
verka för att ena hästnäringens olika 

En stor grön segerpokal – och  
300 000 kronor i första pris.

Men framför allt bjöd Sommartra-
vet med V75 på härliga publikfester 
från starten i Eskilstuna till finalen i 
Bollnäs.

– Att gå på trav under sommaren 
är en stor folkfest. Med Sommartravet 
ville vi under V75-dagarna ytterligare 
förstärka publikupplevelsen, och vi 
lyckades. Vi hade ett publiksnitt på 
drygt 10 000 åskådare under perioden, 
säger Helen Martin, projektledare för 
Sommartravet på ATG.

På samtliga V75-banor under juli 
månad bjöds publiken på grillfest, 
liveband, tävlingar och experttips 
under ledning av Per Skoglund. 
I finalen på Bollnäs slogs det nytt  
publikrekord. 9 361 personer fick  
se Per Lennartsson och hästen Nahar 
vinna loppet Sommartravets final,  
300 000 kronor och en sommargrön –  
förstås! – segerpokal.   

Reklam: Har du känsla för hästar?

intressenter. Gemensamt för alla 
som ägnar sig åt hästar och hästsport 
i någon form och värnar om dess 
fortlevnad, är kärleken till hästen. 
Vi vill se en långsiktig och livskraftig 
utveckling av hästnäringen i Sverige, 
säger Leif Öhlund, reklamchef ATG.

Reklamfilmerna (cirka 15 stycken) 
spelades in under fem dagar utanför 
Sevilla. I huvudrollerna finns de 
främsta ”hästskådespelarna” i Europa, 
kända från flera Hollywoodproduk-
tioner. Ledmotivet i filmerna är 
Shirley Basseys version av ”Where do I 
begin?”, temat ur filmen ”Love Story”.

Event: Sommartravet bjöd på fest
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år 2000 blev Leif Almgren chef 
för ATGs internationella verk-
samhet. i sin roll har han bland 
annat fått sydafrikaner att gilla 
spel på svenska hästar och 
”räddat” dansk travsport. Här 
skriver Leif Almgren om sina 
tio år på resande fot – med 
V75 och Harry boy i resväskan. 

”What the heck is that?!”
Mr Joe Wilson stirrade förundrat på 
TV-skärmen. 

Joe hade denna lördag morgon 
klivit upp tidigare än normalt och 
åkt till Philadelphia Park och jobbet 
som totochef. I dag var det premiär 
för spel på ”V-Seventyfive” och nu 
stod han framför styrelserummets 
TV-skärm och såg de direktsända 
bilderna från Romme, drygt 650 mil 
bort, och dagens V75-tävlingar. 

Joe hade sett många hästar, fram-
förallt galoppörer, i sina dagar men de 
hästar han nu såg bakom startbilen på 

Romme hade han aldrig upplevt på 
en tävlingsbana.

”Vad är det för typ av hästar?! 
Måste kolla om vi har licens att  
arrangera spel på… kallblod, you say?”

Joes första möte med de kraftfulla 
svenska kallbloden på V75 är bara en 
av många minnesbilder under mina 
tio år som handelsresande i spel på 
hästar. 

(Och jo, det löste sig med Joe’s 
reglemente. Kallbloden döptes till 
Nordic Standardbreds och därmed 
var allt enligt de amerikanska reg-
lerna). 

Under slutet av 1990-talet hade 
ATG vid några enstaka tillfällen 
prövat spel över gränserna med våra 
nordiska grannar och Frankrike. 
Intresset fanns, både från våra svenska 
kunder att spela på utländska lopp 
och från reglerade spelbolag utom-
lands att ta del av ATGs produkter, 
så i november år 2000 startade vi 
affärsområdet Internationellt.

För tio år sedan hade vi inga direkt-
sända TV-bilder att erbjuda, alla 
startlistor var på svenska och allt 
jobb fick göras manuellt. Första året 
omsatte vi totalt 50 miljoner kronor, 
detta efter att vi bland annat lyckats 
övertyga de svenska kunderna att 
det visst gick att spela på samtliga 18 
hästar i Prix d´Amérique trots att vår 
spelkupong bara innehöll 15 hästar.  
Affärsområdet hade en anställd. Jag.

I dag består den internationella 
avdelningen av sex personer under 
ledning av Ilmari Halinen och omsätt-
ningen för 2010 landade på drygt 2 
miljarder kronor. Vi samarbetar regel-
bundet med 15 länder, har en engelsk-
språkig TV-kanal som direktsänder 
cirka sex timmar trav och galopp varje 
dag, en teknisk plattform i världsklass, 
ett fungerande marknadsstöd och ruti-
nerna är i stort sett automatiserade.
Kort sagt: vi började med att lära oss 
att krypa – nu galopperar vi fram.

Men vägen har inte varit spikrak. 
Konkurrensen på den internationella 
marknaden för spel på hästar är sten-
hård. Stora hästländer som Frankrike, 
Storbritannien, Australien och USA 
jobbar intensivt för att hitta nya mark-
nader. Till detta är det alla tekniska, 
legala, affärsmässiga och kulturella 
utmaningar som måste övervinnas. 

Ta till exempel V75. Det må vara 
världens bästa spel – med en vinstpott 
som ingen annan spelform slår – men 
i länder med traditionen att spela på 
ett lopp i taget och där till exempel 
Harry Boy inte finns tillgängligt i 
motsvarigheten till ICA:s kassalinjer 
krävs det en stor portion ödmjukhet 
och tålamod för att lyckas.  

mitt liv som hAndelsresAnde i spel på hästAr

BET A DIME.
WIN MILLIONS!
EVERY WEEK ON SATURDAYS

jackpot!
verwachte prijzenpot

10.500.000
11 DECember

JUST FOR WINNERZ.

SWEDISH HORSE RACING
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Å andra sidan finns också länder där 
ATGs produkter direkt har blivit en 
succé. Till exempel har möjligheten 
för danska kunder att varje lördag 
spela in till våra V75-tävlingar varit 
en avgörande faktor för travsportens 
överlevnad i Danmark. Och för vårt 
samarbete i Sydafrika, där vi också 
stöttar uppbyggnaden av travsporten, 
med Phumelela Gaming och Harness 
Racing Association of South Africa 
väntar en spännande framtid. Varje 
vecka spelar sydafrikanerna – som för 

något år sedan knappt visste att trav 
fanns – för 1 miljon kronor på våra 
lopp!  

Det är inte bara Sydafrika som 
tillhör de ”exotiska” länderna. På 
Saint Kitts i Västindien har du 
kunnat spika Björn Goop i V75-1, 
på Tasmanien har det blivit söndag 
när direktsändningen av V75 startar 
klockan 00.30 och själv såg jag Alex 
Broline vinna första dubbelloppet 
på Dannero på en storbilds-TV i 
Jerevan, huvudstaden i Armenien. 

Och det finns fler intressenter där ute. 
ATG har ett gott rykte som en seriös 
partner med en produktportfölj (läs: 
V75) som sticker ut. 

Vissa propåer tackar vi dock vän-
ligt men bestämt nej till. Som casinot 
i Kambodja som ville arrangera spel 
på V75. Och till mannen som för 
något år sedan ringde och med ATGs 
hjälp ville starta spel på hästar – i 
Iran. Inte heller blev det något sam-
arbete med Tjeckien. Det tjeckiska 
bolaget tackade nej och erbjöd oss 
istället att köpa deras miniatyrhästar. 
Hästarna var av glas.

I samtliga dessa fall var det inte 
frågan om huruvida kallbloden pas-
sade in under reglementet förhand-
lingarna stöp på…

Leif Almgren

WIN $ 4,235,645 FOR 20¢
MONDAY–WEDNESDAY
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ordförAnde hAr ordet

Rekordomsättning. En intres-
sant trendspaning. Och ett 
vindskifte inom spelpolitiken 
på Eu-nivå. 2010 var på många 
sätt ett spännande år för ATG.

Jag är mycket stolt över att kunna 
konstatera att 2010 blev ännu ett re-
kordår för ATG. För sjunde året i rad 
satte vi ett nytt omsättningsrekord, 
12,8 miljarder kronor. Extra glad är 
jag över att vi under verksamhetsåret 
2011 därmed kommer att kunna 
frigöra hela 1 636 miljoner kronor 
till våra uppdragsgivare, den svenska 
trav- och galoppsporten. Nytt rekord, 
det också.

Jag skriver ”våra uppdragsgivare”, 
för det kan inte ofta nog påpekas 
att ATG bara finns till för att på ett 
ansvarsfullt sätt skapa bästa möjliga 
långsiktiga ekonomiska förutsätt-
ningar för svensk trav- och galopp-
sport, från uppfödare till hästägare. 

Detta är vår enda punkt på 
agendan. Och det är en ordning som 
även har en stark förankring hos våra 
kunder och bland svenska folket.

I trendrapporten ”Svenskarna och 
deras hästar – en hästspelsmodell som 
levererar” som undersökningsföreta-
get United Minds publicerade i fjol 
visar bland annat att över hälften av 
svenska folket, och över 80 procent 
av dem som har en bestämd uppfatt-
ning i frågan, tycker det är bättre 
att spelöverskottet går till trav- och 
galoppsporten än till privata spelbo-
lags aktieägare.

Totalt omsätter ATG i dag drygt 
hälften av hela den svenska hästnä-
ringen, totalt 20 miljarder kronor. 
Med vår storlek är vi motorn i en 
näring som varje år ger 4 miljarder 

kronor i skatteintäkter och som sys-
selsätter nära 30 000 människor. Det 
betyder också att ett stort ansvar vilar 
på oss. På andra sidor i denna årsre-
dovisning kan du läsa mer om hur 
ATG i fjol bland annat finansierade 
helt eller delvis allt från forskning och 
högskoleutbildningar till djurskydds-
arbete.

Allt sammantaget visar detta att 
den svenska spelmodellen fungerar.

Till min stora glädje har man även 
inom EU börjat inse detta. Från att 
tidigare bara varit en fråga om ”fri 
konkurrens inom den inre markna-
den” har vi från Bryssel under fjolåret 
fått signaler om ett vidare synsätt på 
spelpolitiken. Under våra möten med 
beslutsfattarna kommer frågor som 
ansvar, konsumentskydd och även var 
överskottet på spelet går (läs: vem ska 
få tjäna pengar på spel?) allt högre 
upp på agendan. 

Det är ett välkomnat och uppfris-
kande vindskifte i Europapolitiken 

som jag hoppas ska ge avtryck även 
i den svenska diskussionen runt 
spelregelverket. Kanske är det nu dags 
för regeringen att i ljuset av denna 
utveckling damma av den spelpropo-
sition som nu ligger på is och söka en 
bred och långsiktig politisk samling 
kring den svenska spelpolitiken. Det 
skulle vara bra för såväl spelbranschen 
som spelföretagens kunder.

Men oavsett vilket fortsätter vi 
– oförtrutet! – vårt arbete att på ett 
ansvarsfullt sätt, med ett löfte om 
levande spel och levande sport, skapa 
bästa möjliga förutsättningar för trav- 
och galoppsporten i Sverige. Stora 
ekonomiska och sociala värden står 
nämligen på spel – för en hel näring 
och för hundratusentals enskilda 
utövare och spelare.  

Stockholm mars 2011

Mats Denninger
Ordförande
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nyckeltAl

 2010 2009 2008 2007 2006

Omsättning 12 804 12 688 11 972 11 869 11 278
Bana 719 817 918 1 083 1 131
Ombud 7 822 8 197 8 108 8 388 8 269
E-kanaler 4 262 3 673 2 946 2 398 1 878
Internationellt 1 756 1 572 1 332 991 777

Antal aktiva ATG-konton, st 202 521 188 749 155 711 141 728 125 121
Antal anställda, koncern (ATG) 232 (190) 236 (195) 246 (201) 235 (197) 230 (188)
Bidrag till hästsporten, Mkr 1 632 1 516 1 520 1 420 1 367

ATGs omsättning fördelat 
på försäljningskanaler

ATGs omsättningsfördelning internationellt

Ombud 61% 

Bana 6% 

marknadsandelar på den svenska  
spelmarknaden

internationell fördelning spelfomer

Restaurangkasino 1%

Norge 48%

V4 15%

V65 13%
Tvilling 12%

V75 12%

DD/LD 9%

Danmark 29%

Sydafrika 4%

Finland 4%

Nederländerna 3%

Frankrike 2%

Övriga 10%

Casino Cosmopol 3%

Bingo 3%

Svenska Spel
inkl. Poker 50%

ATG 31%

Övriga 19% VP 20% 

E-kanaler 33%

Rikslotterier inkl. 
Bingolotto 12%
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Styrelsen och verkställande direktören för AB Trav och Ga-
lopp, org. nr. 556180-4161, får härmed avge årsredovisning 
och koncernredovisning för verksamhetsåret 2010.

ALLmÄnT Om VERkSAmHETEn
Samtliga uppgifter avser moderbolaget om inget annat anges, 
se redovisningsprinciper sidan 38.

Uppdraget 
AB Trav och Galopp ansvarar för spelverksamheten och att 
ekonomiska resurser ställs till hästsportens förfogande för att 
säkerställa en långsiktig och positiv utveckling. Staten ansvarar 
genom beviljande av koncession till AB Trav och Galopp för 
att bolaget ges förutsättningar att uppfylla sitt uppdrag.

Affärsidé
Att med stort ansvar erbjuda spel på hästar som en totalupp-
levelse.

Ägare
Aktierna i ATG ägs till 90 procent av Svensk Travsport (ST) 
och till 10 procent av Svensk Galopp (SG). Enligt avtal mellan 
staten och ST/SG utser regeringen sex av styrelsens ledamöter 
varav en är ordförande, medan fem väljs på bolagsstämman, 
varav fyra på nominering av ST och en på nominering av SG.
Därutöver nominerar bolagets fackliga organisationer en 
ledamot. 

ATG
Omsättning och kostnader
ATGs omsättning fortsatte att öka under 2010 och den nya 
rekordomsättningen uppgick till 12 804 miljoner kronor (12 
688). Totonettot, definierat som omsättning minskad med 
spelarnas andel, ökade till 3 868 miljoner kronor (3 850).

De olika spelformernas omsättning under året visar inga 
större förändringar jämfört med föregående år men det finns 

en tendens att omsättningen förskjuts från enloppsspelen, som 
till exempel Vinnare, Plats och Tvilling, till förmån för pool-
spelen V75, V65 och V64. V75, med en omsättning på  
4 707 miljoner kronor (4 744), är fortsatt den svenska 
spelmarknadens mest populära spelform och svarar för en be-
tydande del av ATGs omsättning. Dagens Dubbel och Lunch 
Dubbeln försvarar sin position som ATGs näst största spel 
med 2 013 miljoner kronor i omsättning (2 062). 

Det internationella samarbetet med både spel ut från Sve-
rige till andra länders tävlingar och spel in till svenska tävlingar 
har ökat under året och förhoppningen är att detta samarbete 
ska utvecklas och öka även under kommande år. Spel från 
utlandet till svenska tävlingar uppgick till 1 756 miljoner kronor  
(1 572), medan det svenska spelet till utländska tävlingar 
svarade för 345 miljoner kronor (263). Spel från Sverige 
redovisas och beskattas i Sverige medan andra länders spel till 
svenska tävlingar redovisas och beskattas i respektive land.

ATGs omkostnader, exklusive finansiellt netto, minskade 
med 13 miljoner kronor till 815 miljoner kronor (828). En 
minskad investeringsvolym har gett lägre avskrivningskost-
nader med 12 miljoner kronor, övriga kostnadsökningar i 
form av löneökningar och ökade underhållskostnader har 
kunnat mötas med lägre kostnader för ombudsprovisioner och 
minskat antal gratisprogram. Trots en förbättrad likviditet har 
räntenettot minskat med 2 miljoner kronor till 12 miljoner 
kronor (14) som en följd av låg räntenivå.

ATGs totala nettoomkostnader uppgick under året till 804 
miljoner kronor (814).  

Fördelning till sporten 
Totalt har 1 632 miljoner kronor (1 516) fördelats till trav- 
och galoppsporten. 

Under året har ett nytt fördelningssystem tillämpats för 
fördelning av medel till travbanorna. Syftet med förändringen 
har varit att koppla banornas ersättning till banornas tävlings-
program. Ersättningen är uppdelad i tre delar, basbelopp, 

förvAltningsberättelse
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tävlingskostnadsersättning och prisersättning. Basbeloppet 
skall täcka kostnader som inte är hänförliga till tävlings-
verksamheten medan de övriga två delarna ska täcka rörliga  
och fasta kostnader samt priser för de tävlingar som banan 
arrangerar. Möjlighet till incitament finns för de banor som 
driver utvecklingen av både sport och spel.

Fördelningen till galoppbanorna kommer år 2011 att följa 
travets fördelningssystem.

Totalt ökade fördelningen till centralförbunden och banorna 
med 112 miljoner kronor till 1 495 miljoner kronor (1 383). 
Fördelningen till sportens aktiva, i form av unghäst- uppfödar- 
och tränarpremier, uppgick till 135 miljoner kronor (131).

Fördelning till staten
Ett nytt avtal för 2010 träffades mellan staten och trav- och 
galoppsporten i december 2009. Avtalet är ettårigt och i 
december 2010 beslutade staten och trav- och galopp sporten 
att förlänga avtalet ytterligare sex månader.

Totalisatorskatten beräknas som en procentsats av bruttoö-
verskottet efter avdrag till spelare och med tillägg för bråkdelar 
och oinlösta vinster. Dessutom ska ATG avsätta medel för 
övergripande insatser av riksintresse för hästsektorn i Sverige. 
Avsättningen ska göras med 46 miljoner kronor.

Under 2010 har ATG betalt 1 359 miljoner kronor (1 351) 
i totalisatorskatt och avsättningen av medel uppgick till 46 
miljoner kronor (46).

Resultat
ATGs resultat före fördelning till sporten och staten uppgick 
till 3 064 miljoner kronor (3 036) och årets resultat till 27 
miljoner kronor (122).

Balansräkning, finansiering och soliditet
Balansomslutningen har minskat med 64 miljoner kronor och 
uppgick till 1 269 miljoner kronor (1 334). Likviditeten har 
förstärkts och uppgick vid årsskiftet till 713 miljoner kronor 
(616), största anledningen till likviditetsökningen är ett posi-
tivt kassaflöde från den löpande verksamheten och minskad 
fordran på ombuden. 

Samtliga investeringar under året har finansierats med egna 
medel och uppgick totalt till 88 miljoner kronor (93). Investe-
ringarna avser till största delen IT-relaterade projekt kopplade 
till webbutveckling för både sport och spel. 

Vid årsskiftet var det totala egna kapitalet 685 miljoner 
kronor (658) och soliditeten 54,0 procent (49,4).
   
kAnAL 75 Ab
Kanal 75 är ett mediabolag i hästsportens tjänst, helägt av 
ATG. Bolaget producerar, paketerar och levererar redaktio-
nellt innehåll för TV, ombud, banor, dagspress och internet.

Övergången till ny teknik som möjliggör produktion av 
trav- och galopptävlingar i HD-format har genomförts under 
året. Under 2010 har ett antal TV-sändningar sänts i HD-
format. Allt fler produktioner går live vilket medför ändrade 
krav på redaktionellt innehåll och tillgänglighet.

STYRELSEnS ARbETE
Styrelsens medlemmar och sammansättning framgår av en 
särskild presentation på sidan 49.

Under 2010 hade styrelsen nio protokollförda samman-
träden. Strategier och andra företags övergripande frågor 
behandlades av styrelsen vid ett strategimöte. Styrelsen har 
inom sig utsett ett revisions- och ett ersättningsutskott. 

Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning jämte 
instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkstäl-
lande direktören och för ekonomisk rapportering. Styrelsen 
har även antagit en skriftlig arbetsordning för ATGs revisions-
utskott.

Styrelsen har antagit en för företaget gällande placerings-
policy som anger regler och riktlinjer för kapitalförvaltning.

miLjÖinFORmATiOn
ATG jobbar kontinuerligt för att minska pappersåtgången för 
gratisprogram, kuponger och spelkvitton. I takt med att fler 
och fler använder internet för att läsa, inhämta information 
och för att spela minskar också pappersbehovet. 2010 övergick 
ATG till att ge ut ett gratisprogram per vecka (tidigare två) 
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vilket har gett en besparing i papper. Under året har det också 
genomförts en behovsanpassning av trycksaker för perso-
nalen i Hästsportens Hus vilket gav en pappersbesparing på 
ytterligare ett ton. Det pågår också ett arbete för att byta 
ut belysningen till lågenergilampor och successivt installera 
energisnåla dataservrar. Källsortering av avfall ingår som en 
del i miljöarbetet.

SpELAnSVAR
Ett område som får större och större uppmärksamhet är frågor 
kring spelberoende. Under år 2010 har ATG lanserat en helt 
ny hemsida med information kring bolagets arbete med spel-
ansvar, allmän information om spelberoende samt verktyg för 
hjälp-till-självhjälp till den som vill ha bättre kontroll över sitt 
spelande. Utöver detta har två nya verktyg införts; insättnings-
budget och självavstängning. Sedan tidigare finns möjligheten 
att sätta sin egen spelbudget. 

Ytterligare information om arbetet med spelansvar finns på 
sidorna 12–14.

FRAmTidA uTVEckLinG OcH HÄndELSER åR 2011
Ingen förändring av villkoren på den svenska spelmarknaden 
förväntas under 2011 varför ATG fortsatt kommer att verka 
på en marknad där olika konkurrensvillkor gäller. Ett nytt 
avtal mellan staten och trav- och galoppsporten kommer att 
tecknas för andra halvåret.

Omsättningen förväntas ligga i paritet med årets nivå. De 
senaste årens positiva resultatutveckling gör det möjligt att 
öka fördelningen till trav- och galoppsporten med cirka 60 
miljoner kronor.

ATG lämnade 2007 in en stämningsansökan mot spelbola-
get Unibet för intrång i ATGs databas. Den 11 februari 2011 
tilldömdes ATG ett vederlag av Unibet på 35 miljoner kronor 
jämte ränta. Domen är överklagad till Svea hovrätt.

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 på 27 miljoner kronor överförs till Häst-

sportens fond och
•    att kvarstående medel i Hästsportens fond 637 miljoner 

kronor balanseras i ny räkning.
Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt, hänvi-

sas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödes-
analyser samt bokslutskommentarer.

Av koncernens fria medel föreslås ingen avsättning till 
bundna reserver.
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        kOncERn                 mOdERbOLAG

bELOpp i mkR nOT 2010 2009 2010 2009

Nettoomsättning 1) 2 12 803,8 12 687,5 12 803,8 12 687,5

  Bråkdelar och oinlösta vinster 70,6 84,3 70,6 84,3
  Provision till utland –14,3 –10,5 –14,3 –10,5
  Vinster till spelare –8 992,2 –8 911,6 –8 992,2 –8 911,6

Totonetto 2 3 867,9 3 849,7 3 867,9 3 849,7

  Spelets kostnader 3 –854,4 –854,1 –946,1 –944,8
  Administrationskostnader 4 –98,7 –104,3 –95,2 –101,0
  Övriga rörelseintäkter 5 378,7 371,7 299,6 297,8
  Övriga rörelsekostnader 6 –241,1 –241,1 –73,7 –79,9

Rörelseresultat 1, 7 3 052,4 3 021,9 3 052,5 3 021,8

  Ränteintäkter och liknande resultatposter 12,6 14,2 12,2 14,2
  Räntekostnader och liknande resultatposter –0,7 –0,5 –0,7 –0,5

Resultat före fördelning 3 064,3 3 035,6 3 064,0 3 035,5

 Fördelat till trav- och galoppsporten 8 –1 632,1 –1 516,4 –1 632,1 –1 516,4

Resultat före skatt och avtal 1 432,2 1 519,2 1 431,9 1 519,1

  Totalisatorskatt –1 359,2 –1 351,0 –1 359,2 –1 351,0
  Åtaganden enligt avtal med staten –46,0 –46,0 –46,0 –46,0
  Skatt på årets resultat 9 –0,1 –0,1 – –

årets resultat 26,9 122,1 26,7 122,1

1) Omsättning inklusive spel från utlandet uppgick till 14 559,9 miljoner kronor (14 259,4).

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

resultAträkningAr
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TiLLGånGAR    kOncERn             mOdERbOLAG

 nOT 10-12-31 09-12-31 10-12-31 09-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
   Programvara 90,1 120,6 87,7 117,7
   Pågående projekt 32,2 4,8 32,2 4,8

10 122,3 125,4 119,9 122,5

Materiella anläggningstillgångar
   Byggnader 0,0 0,0 0,0 0,0
   Inventarier 94,6 92,6 77,6 76,1
   Pågående projekt 27,4 8,1 – –

11, 12 122,0 100,7 77,6 76,1

 Finansiella anläggningstillgångar
   Andelar i koncernföretag 13 – – 0,1 0,1
   Andra långfristiga fordringar 14 116,0 120,5 116,0 120,5

 116,0 120,5 116,1 120,6

Summa anläggningstillgångar 360,3 346,6 313,6 319,2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
   Kundfordringar 12,9 21,8 12,1 21,5
   Fordran hos koncernföretag – – 32,6 11,7
   Övriga fordringar 15 185,6 347,6 177,5 340,2
   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21,9 27,2 20,7 25,0

220,4 396,6 242,9 398,4

Kortfristiga placeringar 16 250,8 280,7 250,8 280,7
Kassa och bank 17 462,4 335,5 462,1 335,5
Summa omsättningstillgångar 933,6 1 012,8 955,8 1 014,6

Summa tillgångar 1 293,9 1 359,4 1 269,4 1 333,8

 

bAlAnsräkningAr
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EGET kApiTAL OcH SkuLdER    kOncERn             mOdERbOLAG

nOT 10-12-31 09-12-31 10-12-31 09-12-31

Eget kapital 18

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

48,2 48,3 48,0 48,0

 Fritt eget kapital
   Hästsportens fond 610,3 488,2 610,3 488,2
   Fria reserver 0,8 0,8 –      –
   Årets resultat 26,9 122,1 26,7 122,1

638,0 611,1 637,0 610,3

Summa eget kapital 686,2 659,4 685,0 658,3

 Långfristiga skulder
    Leasingavtal – 2,0 – –

– 2,0 – –

Uppskjuten skatt 0,1 0,1 – –

 Kortfristiga skulder
   Leverantörsskulder 106,5 82,0 88,1 64,2
   Skuld E-kanaler 135,8 124,2 135,8 124,2
   Övriga skulder 19 292,6 390,4 291,5 389,5
   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 72,7 101,3 69,0 97,6

607,6 697,9 584,4 675,5

Summa eget kapital och skulder 1 293,9 1 359,4 1 269,4 1 333,8

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Borgensförbindelse för ATG Hästklinikerna AB 76,1 80,1 76,1 80,1

Utöver borgensförbindelsen föreligger ett avtal mellan ATG och Hästnäringens Nationella Stiftelse  
(HNS) enligt vilket ATG är skyldigt att om HNS framställer sådan begäran, omedelbart förvärva aktierna  
i ATG Hästklinikerna AB till köpeskillingen 1 krona.
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        kOncERn                 mOdERbOLAG

nOT 2010 2009 2010 2009

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt och avtal 1 432,2 1 519,2 1 431,9 1 519,1
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 96,1 104,0 89,4 95,7

1 528,3 1 623,2 1 521,3 1 614,8

   Betald totalisatorskatt –1 359,2 –1 351,0 –1 359,2 –1 351,0
   Åtaganden enligt avtal med staten –46,0 –46,0 –46,0 –46,0
   Betald skatt –0,1 –0,1 – –

kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 123,0 226,1 116,1 217,8

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(–)/minskning(+) av fordringar 176,2 –80,1 155,5 –83,2
Ökning(+)/minskning(–) av skulder –90,5 109,2 –91,1 107,7
kassaflöde från den löpande verksamheten 208,7 255,2 180,5 242,3

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –48,9 –54,8 –48,7 –52,5
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –67,3 –51,9 –39,6 –40,8
Ökning(–)/minskning(+) av reversfordringar 4,5 –6,8 4,5 –6,8
kassaflöde från investeringsverksamheten –111,7 –113,5 –83,8 –100,1

årets kassaflöde 97,0 141,7 96,7 142,2

Likvida medel vid årets början 616,2 474,5 616,2 474,0
Likvida medel vid årets slut 16 713,2 616,2 712,9 616,2

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivning av tillgångar 96,1 103,0 89,4 95,7
Utrangeringsförlust anläggningstillgångar – 1,0 – –

96,1 104,0 89,4 95,7

betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta 12,6 14,2 12,2 14,2
Erlagd ränta –0,7 –0,5 –0,7 –0,5

11,9 13,7 11,5 13,7
Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank1 462,4 335,5 462,1 335,5
Kortfristiga placeringar 250,8 280,7 250,8 280,7

1) Av likvida medel vid årets slut härrör 136,6 miljoner kronor (123,3) redovisningsmedel tillhörande kontokunder.

kAssAflödesAnAlys
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Belopp i Mkr om inget annat anges.

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Års-
redovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall det saknas 
ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall 
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation enligt 
vad som anges nedan. Resultaträkningen har anpassats med hän-
syn till rörelsens särskilda inriktning.

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

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp var-
med de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balans-
dagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 
nummer 8. Kursdifferen ser på rörelsefordringar och rörelseskulder 
ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar 
och skulder redovisas bland finansiella poster. 

I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har termins-
säkrats 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 skatteplik-
tiga 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 anskaffningsvär-
den. Avskriv ning sker över tillgångens nyttjandeperiod ner till ett 
beräknat restvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas: 
kOncERn 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

Leasing – leasetagare
Redovisningsrådets rekommendation RR6:99 tillämpas. Leasing 
klassi ficeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller 
operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomis-
ka 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 Redovisnings-
rådets rekommendation (RR1:00). Koncernredovisningen omfattar 
moder bolaget, AB Trav och Galopp och det helägda dotterbolaget, 
Kanal 75 AB.

I förvaltningsberättelsen har endast uppgifter rörande moder-
bolaget  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 Svensk Travsport,  org nr 802003-
5575, och till 10 procent av Svensk Galopp, org nr 802001-1725, 
båda med säte i Stockholm. 

Av moderbolagets totala inköp och försäljning avser inköp och 
försälj ning med andra företag inom den företagsgrupp som bola-
get tillhör av mindre betydande belopp.

NotEr 
MED rEDoVISNINGSPrINCIPEr oCH BoKSLUtSKoMMENtArEr
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nOT 1  AnställdA och personAlkostnAder
          kOncERn    mOdERbOLAG

2010 2009 2010 2009

medeltalet anställda 232 236 190 195
varav män, i procent 69 70 70 70

Löner, andra ersättningar 
och sociala kostnader.
Styrelse och VD 5,5 5,3 4,0 4,0
Övriga anställda 119,9 118,4 102,1 101,8
Summa 125,4 123,7 106,1 105,8

Sociala kostnader 61,4 59,2 53,3 51,6
(varav pensionskostnader) 18,5 20,4 16,3 18,3

Av bolagets pensionskostnader avser 0,9 (0,8) styrelse och VD.

Sjukfrånvaro (avser koncernen) % 2010 2009

Total sjukfrånvaro 1,7 1,4
Långtidssjukfrånvaro 0,1 0,1

Kvinnor under 30 – 3,5
Kvinnor 30–49 år 2,0 1,6
Kvinnor 50 år och äldre 3,8 2,7

Män under 30 – 1,4
Män 30–49 år 0,8 0,9
Män 50 år och äldre 2,4 1,3

jämställdhetsplan
I enlighet med diskrimineringslagen bedrivs ett aktivt arbete inom 
företaget för att motverka diskriminering. En treårig plan för aktivi-
teterna upprättades 2009 i samverkan med de lokala arbetstagar-
organisationerna.

Andel kvinnor i ledande befattning, % 2010 2009

Styrelsen 45 33
Företagsledningen 33 33

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

Ab Trav och Galopp
Ersättningar med mera till styrelsen och verkställande direktören 
Styrelsen har uppburit en ersättning om 1,3 Mkr.
   Under året har verkställande direktör (VD) uppburit lön och er-
sättningar uppgående till 2,6 Mkr. VD har rätt att vid 63 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 Ernst & Young AB har för räkenskapsåret 2010  
uppgått till 0,5 Mkr varav 0,5 Mkr avser lagstadgad revision.

kanal 75 Ab
Ersättningar med mera till styrelsen och verkställande direktören
Till styrelsemedlemmar har utbetalts en ersättning om 0,1 Mkr
Verkställande direktören har uppburit lön och ersättningar uppgå-
ende till 1,3 Mkr. Pensionskostnader för VD uppgår till 0,3 Mkr.

Ersättning till revisor
Ersättning till Ernst & Young AB, har för räkenskapsåret 2010 
uppgått till 0 Mkr avseende lagstadgad revision.

nOT 2  nETTOOmSÄTTninG pER SpELFORm
          kOncERn    mOdERbOLAG

2010 2009 2010 2009

V75 4 706,8 4 743,6 4 706,8 4 743,6

V65 1 202,5 1 179,9 1 202,5 1 179,9

V64 989,2 965,5 989,2 965,5

V5 336,2 286,2 336,2 286,2

V4 440,4 372,8 440,4 372,8

V3 68,4 66,1 68,4 66,1

DD/LD 2 013,4 2 062,2 2 013,4 2 062,2

TRIO 409,4 379,0 409,4 379,0

VPK 1 693,2 1 737,9 1 693,2 1 737,9

TVILLING 944,3 894,3 944,3 894,3

12 803,8 12 687,5 12 803,8 12 687,5

Vinster –8 992,2 –8 911,6 –8 992,2 –8 911,6

3 811,6 3 775,9 3 811,6 3 775,9

Bråkdelar och oinlöst 70,6 84,3 70,6 84,3

Provision till utland –14,3 –10,5 –14,3 –10,5

Totonetto 3 867,9 3 849,7 3 867,9 3 849,7
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nOT 3  SpELETS kOSTnAdER
    kOncERn    mOdERbOLAG

2010 2009 2010 2009

Marknadsföring och media

Marknadsföring   216,7 212,1 208,6 203,9

TV och övrig mediaproduktion – – 99,8 98,9

Olympiatrav 8,8 10,4 8,8 10,4

Gåvor och bidrag 1,3 1,3

226,8 222,5 318,5 313,2

Svensk försäljning

Kundsupport 10,6 10,5 10,6 10,5

Försäljning 68,1 69,1 68,1 69,1

E-kanaler 27,5 26,0 27,5 26,0

Avskrivning och ränta för  
ombudsutrustning 2,4 4,8 2,4 4,8

108,6 110,4 108,6 110,4

Rörliga försäljningskostnader

Ombudskanalen 13,1 13,8 13,1 13,8

Provisioner 178,4 186,9 178,4 186,9

Gratisprogram 16,9 19,9 16,9 19,9

Kuponger 22,7 20,8 22,7 20,8

Kortkostnader 6,4 6,7 6,4 6,7

237,5 248,1 237,5 248,1

banspel

Administration banspel 3,5 3,5 3,5 3,5

Övriga tävlingskostnader 2,2 2,8 2,2 2,8

Transportbidrag V75 4,4 4,6 4,4 4,6

10,1 10,9 10,1 10,9

Försäljning internationellt 28,2 22,1 28,2 22,1

Övriga spelkostnader

Kvalitet och säkerhet 11,2 10,7 11,2 10,7

IT-kostnader 178,4 172,0 178,4 172,0

Avskrivningar 53,6 57,4 53,6 57,4

243,2 240,1 243,2 240,1

Summa 854,4 854,1 946,1 944,8

nOT 4  AdminiSTRATiOnSkOSTnAdER
    kOncERn    mOdERbOLAG

2010 2009 2010 2009

Utredningar, projekt 8,8 10,0 8,8 10,0

Fastighetsförvaltning 3,0 3,9 3,0 3,9

Administrativ data 9,4 9,7 9,4 9,7

Allmänna omkostnader 41,7 42,4 38,2 39,1

Avskrivningar 35,8 38,3 35,8 38,3

Summa 98,7 104,3 95,2 101,0

nOT 5  ÖVRiGA RÖRELSEinTÄkTER
    kOncERn    mOdERbOLAG

2010 2009 2010 2009

Produktionsintäkter Kanal 75 AB 79,1 73,9 – –

Ombud

Hyresintäkter ombud 54,8 54,9 54,8 54,9

Försäljning och kundstöd 3,1 3,1 3,1 3,1

Ombudskanalen 15,8 15,6 15,8 15,6

73,7 73,6 73,7 73,6

bana 1,4 1,4 1,4 1,4

E-kanaler 25,3 22,6 25,3 22,6

Försäljning internationellt 73,2 65,0 73,2 65,0

Övriga intäkter från  
spelverksamheten

Reklam, TV och annan  
marknadsföring 0,5 0,1 0,5 0,1

Kvalitet och säkerhet 1,1 1,0 1,1 1,0

IT-verksamhet 3,5 3,8 3,5 3,8

Övriga tävlingsintäkter – 0,2 – 0,2

5,1 5,1 5,1 5,1

Administration

Hyresintäkter Hästsportens Hus 12,0 12,0 12,0 12,0

Intäkter från banorna 7,4 7,4 7,4 7,4

Intäkter sportsystem 2,9 2,9 2,9 2,9

Övrig administration 2,8 3,3 2,8 3,3

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

Terminalnät 95,8 104,5 95,8 104,5

Summa 378,7 371,7 299,6 297,8
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nOT 6  ÖVRiGA RÖRELSEkOSTnAdER
    kOncERn    mOdERbOLAG

2010 2009 2010 2009

kanal 75 Ab 167,4 161,2 – –

Terminalnät 70,1 76,3 70,1 76,3

Forskning 

Forskningsanslag 3,6 3,6 3,6 3,6

Summa 241,1 241,1 73,7 79,9

nOT 7   AVSkRiVninGAR AV immATERiELLA OcH  
mATERiELLA AnLÄGGninGSTiLLGånGAR 

    kOncERn    mOdERbOLAG

2010 2009 2010 2009

Programvara 52,0 60,6 51,3 59,8

Inventarier 44,1 42,4 38,1 35,9

Summa 96,1 103,0 89,4 95,7

Avskrivningar enligt plan  
fördelade per funktion

Spelets kostnader 53,6 57,4 53,6 57,4

Administrationskostnader 35,8 38,3 35,8 38,3

Övriga rörelsekostnader 6,7 7,3 – –

Summa 96,1 103,0 89,4 95,7

nOT 8  FÖRdELAT TiLL cEnTRALFÖRbund OcH bAnOR
    kOncERn    mOdERbOLAG

2010 2009 2010 2009

Trav

Svensk Travsport 91,9 91,0 91,9 91,0

banor

Basbelopp/grundbelopp 294,9 274,6 294,9 274,61

Tävlingskostnadsersättning 194,4 172,2 194,4 172,21

Prisersättning 659,2 695,1 659,2 695,11

Extra prisersättning 22,9 – 22,9 –

Engångsanslag 60,2 10,2 60,2 10,2

Nysatsningar/övergångsregler 18,2 – 18,2 –

Punktanslag 3,5 5,0 3,5 5,0

Starthästbonus 3,5 – 3,5 –

Ungdomsverksamhet 4,0 5,5 4,0 5,5

Summa överförda medel 1 260,8 1 162,6 1 260,8 1 162,6

unghäststimulans 48,5 46,2 48,5 46,2

uppfödarpremier 77,8 76,9 77,8 76,9

Tränarpremier 1,4 1,9 1,4 1,9

Ekonomiadministration 2,2 2,3 2,2 2,3

Summa till travsporten 1 482,6 1 380,9 1 482,6 1 380,9

Galopp

Svensk Galopp 9,0 8,6 9,0 8,6

banor

Basbelopp 90,2 85,3 90,2 85,3

Prisanslag 21,9 22,6 21,9 22,6

Engångsanslag 6,2 1,1 6,2 1,1

Övergångsregler 2,4 – 2,4 –

Premier för galoppkomb  
och Trio 10,3 9,1 10,3 9,1

Punktanslag 2,2 3,0 2,2 3,0

Summa överförda medel 133,2 121,1 133,2 121,1

uppfödarpremier 6,5 5,1 6,5 5,1

Tränarpremier 0,8 0,7 0,8 0,7

Summa till galoppen 149,5 135,5 149,5 135,5

Summa till trav- och  
galoppsporten 1 632,1 1 516,4 1 632,1 1 516,4

ATGs spelintäkter fördelas till banorna efter ett i förhand bestämt  
fördelningssystem.

1 Vissa kostnader har omgrupperats för att uppnå jämförbarhet med 2010 års värde.
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nOT 9  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 10  pROGRAmVARA
    kOncERn    mOdERbOLAG

2010 2009 2010 2009

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 791,1 762,7 787,2 734,7

Nyanskaffningar 16,6 50,0 16,5 47,7

Utrangering –0,1 –19,6 0,0 –

Omklassificering till inventarier – –6,9 – –

Pågående projekt 32,2 4,8 32,2 4,8

839,8 791,0 835,9 787,2

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan

Vid årets början 665,6 631,6 664,7 604,9

Utrangering –0,1 –19,6 0,0 –

Omklassificering till inventarier – –7,0 – –

Årets avskrivning enligt plan på 
anskaffningsvärden 52,0 60,6 51,3 59,8

717,5 665,6 716,0 664,7

Redovisat värde vid årets slut 122,3 125,4 119,9 122,5

Fullt avskrivna immateriella 
tillgångar 602,7 547,2 602,7 547,1

nOT 11  bYGGnAdER
    kOncERn    mOdERbOLAG

2010 2009 2010 2009

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 10,8 10,8 10,8 10,8

Ackumulerade avskrivningar  
enligt plan

Vid årets början 10,8 10,8 10,8 10,8

Redovisat värde vid årets slut 0,0 0,0 0,0 0,0

Taxeringsvärden,  
byggnader (i Sverige)

– – – –

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

nOT 12   inVEnTARiER 
    kOncERn    mOdERbOLAG

2010 2009 2010 2009

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 485,1 467,7 429,3 393,9

Nyanskaffningar 40,0 43,8 39,6 40,8

Avyttringar och utrangeringar –71,9 –41,4 –62,8 –5,4

Omklassificering från programvara – 6,9 – –

Pågående projekt 27,4 8,1 – –

Finansiella leasingavtal – 21,8 – –

480,6 506,9 406,1   429,3

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan

Vid årets början 386,4 377,3 353,2   322,7

Avyttringar och utrangeringar –71,9 –40,3 –62,8 –5,4

Omklassificering från programvara – 7,0 – –

Årets avskrivning enligt plan på 
anskaffningsvärden

44,1 42,4 38,1 35,9

Finansiella leasingavtal – 19,8 – –

358,6 406,2 328,5   353,2

Redovisat värde vid årets slut 122,0 100,7 77,6   76,1

Fullt avskrivna inventarier 253,0 291,4 247,6 281,2

nOT 13  AndELAR i kOncERnFÖRETAG 
   mOdERbOLAG

10-12-31 09-12-31

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 1 000 100 0,1

/556578-3965/Stockholm

1  Ägarandelen av kapitalet avses, vilket överensstämmer med andelen av rösterna för 
totalt antal aktier.
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nOT 14  AndRA LånGFRiSTiGA FORdRinGAR
    kOncERn    mOdERbOLAG

10-12-31 09-12-31 10-12-31 09-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 120,5 113,7 120,5 113,7

Nytt lån – 8,9 – 8,9

Reglerade fordringar –4,5 –2,1 –4,5 –2,1

Justerad kortfristig del – – – –

Redovisat värde vid årets slut 116,0 120,5 116,0 120,5

nOT 15  ÖVRiGA FORdRinGAR
    kOncERn    mOdERbOLAG

10-12-31 09-12-31 10-12-31 09-12-31

Fordran Svensk Travsport 0 19,0 0,0 19,0

Fordran Svensk Galopp 3,3 0,1 3,3 0,1

Fordran ATG Hästklinikerna AB 29,1 28,2 29,1 28,2

Fordran ATG ombud 59,6 197,3 59,6 197,3

Övriga fordringar 93,6 103,0 85,5 95,6

185,6 347,6 177,5 340,2

nOT 16  kORTSikTiGA pLAcERinGAR
kOncERn/mOdERbOLAG kOncERn/mOdERbOLAG

10-12-31
bokfört  

värde

09-12-31 
bokfört  

 värde

10-12-31 
marknads-

värde

09-12-31 
marknads-

värde

Företagscertifikat 250,8 280,7 251,2 282,4

nOT 17  kASSA OcH bAnk

Av dessa medel härrör 136,6 Mkr från redovisningsmedel  
tillhörande ATG-kontokunder. 

nOT 18  EGET kApiTAL 
kOncERn

Aktiekapital
bundna 

reserver
Fria

reserver

Vid årets början 40,0 8,3 611,1

Årets resultat – – 26,9

Vid årets slut 40,0 8,3 638,0

mOdERbOLAG

Aktiekapital Reservfond
Hästsportens

fond

Vid årets början 40,0 8,0 610,3

Årets resultat – – 26,7

Vid årets slut 40,0 8,0 637,0

nOT 19  ÖVRiGA SkuLdER
    kOncERn    mOdERbOLAG

10-12-31 09-12-31 10-12-31 09-12-31

Vinstskuld 22,8 96,7 22,8 96,7

Koncernkonton 48,7 34,0 48,7 34,0

Terminalpartner 50,0 70,6 50,0 70,6

Övriga poster 171,1 189,1 170,0 188,2

Summa 292,6 390,4 291,5 389,5

nOT 20   uppLupnA kOSTnAdER OcH  
FÖRuTbETALdA inTÄkTER

    kOncERn    mOdERbOLAG

10-12-31 09-12-31 10-12-31 09-12-31

Uppfödarpremier 19,7 30,4 19,7 30,4

Upplupna löner och arbets-
givaravgifter 13,9 16,2 13,9 14,4

Reservering av totoskatt 4,0 4,9 4,0 4,9

Övriga poster 35,1 49,8 31,4 47,9

Summa 72,7 101,3 69,0 97,6
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Torsten Lyth
AUKTORISERAD REVISOR



4544 4544

Till årsstämman i Aktiebolaget Trav och Galopp
Org nr 556180-4161

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i Aktiebolaget Trav och Galopp för år 2010. Årsredovisningen 
och koncernredovisningen ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 30-44. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen 
och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss 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 vårt uttalande om an-
svarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 
grund för våra 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 koncernredo-
visningens övriga delar.

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

Stockholm 10 mars 2011

Ernst & Young AB

Torsten Lyth
auktoriserad revisor

revisionsberättelse
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ordlistA

Andra par utvändigt

Bra position i travloppet; hästen i andraspår 

bakom den som travar utvändigt om ledaren. 

Avhängd

En avhängd häst har blivit långt efter täten i 

ett lopp.

balans

Beskriver hur en häst är balanserad. Balansen 

på en trav- eller galopphäst kan justeras med 

olika typer av skor och vikter. Ett uttryck som 

man kan höra är ”Idag ska jag ta av honom 

skorna, så att han får en lättare balans.”. 

barfota

När hästen tävlar utan skor på hovarna kallas 

det att den går barfota. 

behöver loppet

En häst som inte är i toppform och därför 

behöver tävla sig i form.

brisa

Leka med motståndet, sticka ifrån de andra 

hästarna.

dala genom fältet

Om hästen plötsligt tröttnar och snabbt förlo-

rar sin position i fältet. 

draghjälp

Följa med bakom i ryggen, vinddraget, på 

andra hästar. Vissa hästar kräver draghjälp i 

loppen för att kunna göra sitt bästa. 

dödens

Positionen utvändigt om ledaren i loppet. Det 

är tufft och psykiskt jobbigt att springa där. 

För de flesta hästar är vinstchanserna små 

från den positionen. 

dött lopp

Om flera hästar når mållinjen samtidigt och 

inte ens målkameran kan utse en ensam vin-

nare döms dött lopp. 

döva

Man ”dövar” hästar genom att stoppa bomull 

eller skumgummibollar i öronen på dem. Den 

här metoden används för att de ska lugna 

ner sig.

Entömd

En häst som drar åt det ena eller andra hål-

let. Den ”hänger på en töm”. Beror ofta på att 

hästen besväras av något. 

Entaktad

En stark häst som gynnas av ett högt tempo 

och långa distanser och som har svårt att 

växla tempo.

Franskstammad

Travare med franska föräldrar. Franska hästar 

är kända för sin styrka.

Fäste

En benämning som motsvarar det grepp 

hästens hovar har på banan.  

Glasklar

Annat uttryck för en på förhand säker vinnare. 

Glänsare

En häst som alltid ser bra ut i värmning och 

provstart, men som inte alltid gör lika bra 

ifrån sig i loppet.

Hängresa

När hästen får springa med i rygg bakom 

andra hästar och slipper offra krafter själv.

kall häst

En häst som börjar bli trött och förlorar  

kontakten med övriga fältet.

Luring

En relativt otippad häst som är värd att se 

upp med.

Löphuvud

En häst med bra löphuvud ger sitt yttersta 

i spurten. Ett dåligt löphuvud betyder att 

hästen ger sig utan strid.

matlapp

En liten prissumma för en placering i ett lopp. 

Oftast en 5:e–6:e placering. Ursprunget till 

namnet är att pengarna räckte till mat åt 

hästen i ungefär en månad. 

något tung

Ett uttryck för banans kondition vid längre 

tids blötväder. Vissa hästar har svårt att få 

det rätta fästet och blir lätt trötta om banan 

är något tung. Förkortas ”n” i programmet. 

En något tung bana är cirka två sekunder 

långsammare.

Oplacerad

En häst som slutar utanför prispengarna. 

Oftast sjunde häst i mål eller sämre (beroende 

på hur många hästar som startar). I galopp-

sporten är det vanligast med prispengar för de 

fem första placeringarna. 

pulla

En häst som inte lyder kuskens/ryttarens  

order utan vill springa fortare. Från det engel-

ska ordet ”pull”. Kusken/ryttaren får då dra 

hårt i hästen.

Skräll

Oväntad vinnare som kan slå till; en skräll ger 

högt odds vid seger. 

Slagläge

Eftertraktad position i lopp varifrån hästen 

kan avvakta fram till upploppsspurten.

Stallskrik

En häst som det snackas om på stallbacken. 

utvändigt

Att trava utvändigt om en konkurrent i minst 

andraspår.

Vingel

En häst som störs av dåliga ryggar och/eller 

kommer långt ut i spåren. Då får den en extra 

jobbig löpning och kommer på vingel.
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Från vänster: leif Warbrandt Chef strategisk utveckling, niclas Andersson Verkställande direktör Kanal 75 AB, Annette rådström IT-chef, karin olofsson Ekonomichef,
remy nilson Verkställande direktör, distant thunder dubbel V75-vinnare, Benno eliasson Vice verkställande direktör, sten skiöld HR-chef, kent Öhlander Försäljnings- och 
marknadsdirektör, saknas på bilden kerstin Wallentin Kommunikationsdirektör.

Tack till Solvalla travskola som ställt upp med hästar och lokaler för fotograferingen.

ledning
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leif-Åke henriksson 
Personalrepresentant

Marianne Martinsson 
Personalrepresentant, suppleant

patrik sandin 
Egen företagare

karin strömberg  
Civilekonom, egen företagare

hans hansson  
Ordförande Svensk Galopp, direktör

susanna rystedt 
Administrativ direktör, AB Svensk 
Exportkredit

hans ljungkvist  
Vice ordförande, ordförande Svensk 
Travsport.

Maria lejon  
Civilingenjör

Ylva thörn  
F.d. förbundsordförande Kommunal

lars olofsson 
Direktör

Anne Wartin 
Rådman, Solna Tingsrätt

Mats denninger  
Ordförande

tillsatta av regeringen: Mats Denninger, Susanna Rystedt, Karin Strömberg, Ylva Thörn och Anne Wartin.  
nominerade av st: Maria Lejon, Hans Ljungkvist, Lars Olofsson och Patrik Sandin. nominerad av sG: Hans Hansson.

styrelse
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ekonomisk fördelning

ATG omsatte 12,8 miljarder kronor 2010, vilket är den hög-

sta siffran hittills och en ökning med 1 procent. när vinster 

och skatt har betalats ut och driften av ATG täckts går allt 

överskott från ATGs verksamhet tillbaka till hästnäringen. 

Hästsporten tilldelades 1,6 miljarder kronor under 2010.

A  Merparten av ATGs omsättning går tillbaka till spelarna. 

Under 2010 betalades 8 992 miljoner kronor ut i form av 

vinster, vilket motsvarar cirka 70 procent av den totala 

omsättningen.

b  ATG bidrog under 2010 med 1 359 miljoner kronor till 

statskassan i form av totalisatorskatt.

c  Nettokostnaden för driften av ATG uppgick till 804 

miljoner kronor och här ingår bland annat ombudens 

provisioner och löpande driftskostnader, såsom produkt-

utveckling, direktsändningar av loppen, marknadsföring 

och administration.

d  Sportens centralförbund ST och SG erhöll under 2010, 

101 miljoner kronor.

 E  Under 2010 delade ATG ut 1 394 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.

 F  Drygt hälften av de medel som går till banorna överförs 

till de aktiva i form av prispengar. 2010 uppgick beloppet 

till drygt 815 miljoner kronor. Totalt fick de aktiva dela på 

cirka 952 miljoner kronor.

G  Utöver prispengarna från banorna erhåller de aktiva 

ytterligare 137 miljoner kronor i form av tränar- och upp-

födarpremier samt centrala prisanslag. Vidare satsas 46 

miljoner kronor per år, i enlighet med avtalet mellan sta-

ten och trav- och galoppsporten, direkt på hästnäringen 

genom Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

E

D

C

F
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12 803 807 967 kr
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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 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 2010: 336 Mkr
Högsta vinst 2010: 818 714 kronor

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

Introduktionsår: 2006
Omsättning 2010: 440 Mkr
Högsta vinst 2010: 1 357 171 kronor
 

Introduktionsår: 1994
Omsättning 2010: 68 Mkr
Högsta vinst 2010: 104 010 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 2010: 989 Mkr
Högsta utdelning 2010: 3 439 558 kronor
Antal jackpots 2010: 23 st

 Avgörs normalt 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.
 Man kan välja att spela endast för 6 rätt (V6). Vinsten blir då 2 gånger utdelningen 

på 6 rätt.
 Radpris 1 krona.

Introduktionsår: 1974, 2002, 2005
Omsättning 2010: 1 202 Mkr
Högsta utdelning 2010: 3 746 936 kronor
Antal jackpots 2010: 25 st

Introduktionsår: 1993
Omsättning 2010: 4 707 Mkr
Högsta utdelning 2010: 63 077 727 kronor
Antal jackpots 2010: 18 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 nästkommande 7-rättspott.
 Man kan välja att spela endast för 7 rätt (V7). Vinsten blir då 2,5 gånger  

utdelningen på 7 rätt.
 Radpris 50 öre.
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 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.

V75
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V4SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V64
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V65
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V5
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V3SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

DDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

LDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V&P
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TVILLING
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

KOMB
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TRIOSPORTEN
19,5%

SPELARNA
70%

STATEN
10,5%

V75
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V4SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V64
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V65
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V5
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V3SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

DDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

LDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V&P
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TVILLING
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

KOMB
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TRIOSPORTEN
19,5%

SPELARNA
70%

STATEN
10,5%

V75
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V4SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V64
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V65
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V5
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V3SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

DDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

LDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V&P
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TVILLING
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

KOMB
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TRIOSPORTEN
19,5%

SPELARNA
70%

STATEN
10,5%

V75
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V4SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V64
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V65
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V5
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V3SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

DDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

LDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V&P
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TVILLING
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

KOMB
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TRIOSPORTEN
19,5%

SPELARNA
70%

STATEN
10,5%

V75
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V4SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V64
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V65
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V5
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V3SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

DDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

LDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V&P
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TVILLING
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

KOMB
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TRIOSPORTEN
19,5%

SPELARNA
70%

STATEN
10,5%

spelformer



5352

V75
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V4SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V64
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V65
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V5
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V3SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

DDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

LDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V&P
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TVILLING
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

KOMB
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TRIOSPORTEN
19,5%

SPELARNA
70%

STATEN
10,5%

V75
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V4SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V64
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V65
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V5
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V3SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

DDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

LDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V&P
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TVILLING
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

KOMB
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TRIOSPORTEN
19,5%

SPELARNA
70%

STATEN
10,5%

V75
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V4SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V64
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V65
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V5
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V3SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

DDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

LDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V&P
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TVILLING
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

KOMB
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TRIOSPORTEN
19,5%

SPELARNA
70%

STATEN
10,5%

V75
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V4SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V64
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V65
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V5
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V3SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

DDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

LDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V&P
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TVILLING
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

KOMB
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TRIOSPORTEN
19,5%

SPELARNA
70%

STATEN
10,5%

V75
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V4SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V64
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V65
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V5
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V3SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

DDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

LDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V&P
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TVILLING
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

KOMB
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TRIOSPORTEN
19,5%

SPELARNA
70%

STATEN
10,5%

V75
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V4SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V64
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V65
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V5
SPORTEN
22,75%

SPELARNA
65% STATEN

12,25%

V3SPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

DDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

LDSPORTEN
16,25%

SPELARNA
75%

STATEN
8,75%

V&P
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TVILLING
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

KOMB
SPORTEN

13%

SPELARNA
80%

STATEN
7%

TRIOSPORTEN
19,5%

SPELARNA
70%

STATEN
10,5%

 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 2010: 1 772 Mkr
Högsta odds 2010: 1 644,35

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

Introduktionsår: 2005
Omsättning 2010: 242 Mkr
Högsta odds 2010: 2 068,26

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

blir vinsten.
 Lägsta insats 5 kronor.

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

vinsten.
 Lägsta insats 5 kronor.

Introduktionsår: 1923
Omsättning 2010: 1 624 Mkr
Högsta odds 2010: V 202,60 P 45,06
 

 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.

Introduktionsår: 2001
Omsättning 2010: 410 Mkr
Högsta odds 2010: 31 295,46

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

Introduktionsår: 2004
Omsättning 2010: 944 Mkr
Högsta odds 2010: 2 401,00

 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 2010: 69 Mkr
Högsta odds 2010: 1 235,43

Harry Boy kan du spela på V75, V64, V65, V5, V4, Dagens Dubbel, Lunch Dubbel, Trio, Tvilling och Komb. Med 
Harrys påsar får du fler färdiga spel till utvalda tävlingar. Harrys påsar går att köpa hos ATG-ombuden, på ATG.
se, på banan eller via ATGs mobiltjänst. Du kan även prenumerera på Harry Boy och få ditt spel skickat till dig 
som SMS eller e-post. Du köper din prenumeration hos ditt ATG-ombud eller på ATG.se. För att prenumerera på 
Harry Boy behöver du ett ATG-konto/kort.
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V75-oMGÅnGAr 2010
           V7            V6           V5

oMG dAtUM BAnA AntAl sYsteM oMsättnInG rAder Utdeln. kr rAder Utdeln. kr rAder Utdeln. kr
1 100102 Axevalla 1 408 261 80 884 974 371 56 617 21 625 486 437 737 48 
2 100109 Kalmar 1 427 140 84 099 626 62 348 899 13 336 819 438 800 49 
3 100116 Bergsåker 1 382 275 83 242 342 6 848 3 160 569 889 18 5 565 234 –
4 100123 Åby 1619722* 100 494 269 22 2 105 399 1 801 7 252 62 229 419 

5 100130 Mantorp 1 430 078 88 880 382 145 159 057 9 763 1 183 246 756 93 
6 100206 Halmstad 1 449 728 85 735 000 76 291 760 5 987 1 861 183 906 121 
7 100213 solvalla 1 479 609 85 969 323 88 252 777 7 076 1 579 157 307 142 
8 100220 Bergsåker 1 330 049 79 675 610 59 404 348 1 030 805 – 7 094 878 –

9 100227 Axevalla 1857025* 123 093 233 1 63 077 727 138 115 316 7 063 4 530 
10 100306 Jägersro 1 459 459 86 137 918 5 547 4 037 290 790 38 3 628 637 –
11 100313 Momarken 2267299* 129 858 545 116 519 945 8 518 1 981 295 092 114 
12 100320 Färjestad 1 390 415 87 482 836 308 73 717 18 386 618 401 565 56 

13 100327 Jägersro 1 649 191 86 550 858 4 590 4 902 214 964 52 3 036 513 –
14 100403 Romme 1 648 594* 101 467 523 213 245 273 10 429 1 153 268 204 89 
15 100410 Mantorp 1 382 704 83 644 008 19 1 221 662 2 389 4 345 91 964 225 
16 100417 Åby 1 448 750 88 938 937 5 4 686 224 1 137 9 799 83 576 266 

17 100424 Umeå 1 418 516 86 214 460 13 012 1 831 348 809 30 3 487 504 –
18 100501 Örebro 1 742 951* 102 076 885 10 986 4 643 427 173 28 4 549 386 –
19 100508 Gävle 2 123 192* 100 813 625 4 889 11 047 141 088 85 1 832 684 –
20 100513 Åby 1 601 045* 64 335 020 8 5 396 890 2 726 2 441 124 558 106 

21 100515 Dannero 1 181 220 74 880 024 1 20 526 318 448 20 913 43 041 435 
22 100522 Solvalla 1 258 678 77 842 107 6 325 3 356 232 733 42 2 656 844 –
23 100529 solvalla 2 735 733* 136 276 119 16 3 509 418 9 833 1 675 306 540 107 
24 100530 Solvalla 956 198 52 263 023 103 144 077 7 885 806 161 537 78 

25 100605 Rättvik 1 156 572 75 420 902 14 1 474 116 2 546 3 715 136 328 138 
26 100612 Östersund 1 225 712 77 054 519 1 512 13 889 75 638 128 1 526 797 –
27 100619 Boden 1 817 419* 87 962 699 467 97 442 24 213 427 562 632 36 
28 100627 Kalmar 1 250 404 74 102 875 8 2 447 926 1 345 6 910 69 370 268 

29 100703 eskilstuna 1 098 210 69 962 766 9 2 168 203 679 12 743 36 902 469 
30 100710 Halmstad 1 173 937 68 650 243 9 2 150 903 934 9 011 47 192 356 
31 100717 Årjäng 1 079 535 69 611 350 865 22 145 43 249 200 822 524 21 
32 100724 Axevalla 1 151 845 75 948 645 – – 64 147 836 5 769 3 297 

33 100727 Jägersro 1 818 950* 66 451 223 239 183 073 9 496 706 261 669 51 
34 100731 Bollnäs 1 197 633 75 733 317 53 388 140 2 319 4 101 54 692 347 
35 100807 Solvalla 1 170 406 72 628 142 2 10 011 570 242 37 351 12 699 1 427 
36 100814 Skellefteå 1 189 191 68 330 672 7 949 2 383 394 838 21 3 947 758 –

37 100818 Solvalla 2 042 131* 62 469 030 7 153 5 348 196 027 32 2 553 051 –
38 100821 Örebro 2 127 542* 83 768 575 60 619 094 7 177 1 381 197 174 100 
39 100828 Bergsåker 1 257 282 81 691 534 820 27 708 47 420 213 1 006 849 20 
40 100904 Jägersro 1 261 034 80 561 562 – – 113 88 867 7 025 2 869 

41 100911 Mantorp 2 233 188* 104 309 132 73 719 596 5 226 2 345 214 713 114 
42 100918 Åby 1 301 485 81 085 178 182 122 726 12 157 831 301 987 66 
43 100925 Färjestad 1 847 166 112 554 875 24 1 239 181 1 495 9 541 78 840 362 
44 101002 solvalla 1 337 074 84 779 394 14 538 1 592 313 051 34 2 853 715 –

45 101009 Hagmyren 2 274 865* 100 889 998 22 2 307 425 1 329 8 837 50 019 469 
46 101016 Åby 1 330 617 82 616 402 25 902 590 2 216 4 671 90 364 229 
47 101023 Bergsåker 1 352 410 81 333 363 230 95 837 14 205 721 357 336 57 
48 101030 Jägersro 1 975 052 115 178 573 107 292 667 5 901 2 454 199 124 145 

49 101106 Eskilstuna 1 535 016 83 105 347 55 418 587 7 747 1 329 230 882 89 
50 101113 Gävle 1 399 422 85 183 482 1 968 11 848 69 702 153 993 236 21 
51 101120 Jägersro 1 405 122 84 200 115 3 872 5 956 144 643 72 2 046 694 –
52 101127 Romme 3 501 745* 103 926 607 15 770 3 267 370 855 33 3 627 533 –

53 101204 Halmstad 4 287 002* 107 220 019 9 453 6 116 279 397 43 3 461 014 –
54 101211 Bergsåker 5 257 064* 104 911 677 1 977 28 657 68 794 174 1 079 572 22 
55 101218 Åby 1 508 898 86 417 641 963 24 470 61 690 176 1 152 592 18 
56 101223 Åby 1 372 817 76 487 325 5 284 3 982 131 018 72 1 459 217 –
57 101226 solvalla 2 504 096* 92 279 153 970 48 516 45 326 235 816 879 26 

      TOTALT 52 629 111 4 947 682 982 187 828 5 718 780 65 423 703

Varav svensk omsättning 4 706 747 074

      * = Jackpot     Fet stil = Final

      –  = Ingen vinnare med sju rätt/ingen utdelning på fem rätt      

stAtistik
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hÖGstA V75-oMsättnInGAr, per 10-12-31

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
5 164 455 900 2009-12-23 Solvalla
6 142 547 000 1996-09-21 Solänget
7 136 599 611 2006-11-04 Färjestad
8 136 276 119 2010-05-29 Solvalla

9 132 885 849 2004-02-28 Gävle

10 130 362 732 2004-02-14 Eskilstuna

hÖGstA V75-VInster, per 10-12-31

plAc. Belopp dAtUM BAnA
1 67 312 633 2010-02-27 Axevalla
2 47 360 999 2007-07-07 Halmstad
3 45 285 093 2007-06-24 Kalmar
4 33 149 592 1996-08-17 Åby
5 32 231 761 2004-05-29 Solvalla
6 24 315 984 2005-01-29 Axevalla
7 23 556 219 2005-01-29 Axevalla
8 23 379 470 2007-10-11 Solvalla
9 22 244 388 2005-06-04 Åmål

10 22 161 533 2003-03-08 Åby

MIljonVInster År 2010, 30 I topp

dAtUM
spel- 
ForM kAnAl InsAts, kr VInstBelopp län oMBUd / BAnA / e-kAnAler

20100227 V75 E-kanaler Över 1000 67 312 633 Västra Götaland E-kanaler
20100515 V75 Ombud Över 1000 21 180 099 Östergötland SÖDERTULL SPEL & BILJETTCENTER
20100513 V75 E-kanaler 12 13 492 225 Stockholm E-kanaler
20100807 V75 Ombud Över 1000 12 710 994 Värmland MAGNUS TOBAK & TIPS
20100807 V75 Ombud 192 10 637 228 Östergötland COOP FORUM NORRKÖPING
20100417 V75 Ombud 960 9 761 460 Stockholm PRESSBYRÅN HALLUNDA
20100529 V75 E-kanaler Över 1000 8 773 545 Stockholm E-kanaler
20100915 V64 E-kanaler Över 1000 8 598 895 Västra Götaland E-kanaler
20100627 V75 E-kanaler 336 6 119 815 Stockholm E-kanaler
20100123 V75 Ombud Över 1000 5 793 384 Skåne MAXI ICA TRELLEBORG
20101009 V75 E-kanaler 15 5 768 562 Stockholm E-kanaler
20101009 V75 Ombud Över 1000 5 768 562 Stockholm SPIKENS SPEL
20101009 V75 E-kanaler Över 1000 5 768 562 Västra Götaland E-kanaler
20101009 V75 E-kanaler Över 1000 5 768 562 Västra Götaland E-kanaler
20100513 V75 E-kanaler Över 1000 5 513 159 Västra Götaland E-kanaler
20100513 V75 Ombud Över 1000 5 462 458 Västra Götaland CITY GROSS I YTTERBY
20100513 V75 Ombud 540 5 439 438 Stockholm LILJEHOLMS SPEL
20100513 V75 Ombud 324 5 435 513 Stockholm JSM SPEL & TOBAK
20100513 V75 E-kanaler 80 5 425 116 Västerbotten E-kanaler
20100513 V75 Ombud 54 5 422 039 Västra Götaland GÄLLSTAD KIOSKEN
20100703 V75 Ombud Över 1000 5 420 507 Dalarna TRAV IN
20100703 V75 E-kanaler Över 1000 5 420 507 Västra Götaland E-kanaler
20100710 V75 Ombud Över 1000 5 377 257 Värmland HANSSONS TOBAK
20100710 V75 Ombud Över 1000 5 377 257 Västra Götaland ÅBYMIXEN TRAV OCH TIPS
20100417 V75 Ombud 528 5 368 803 Stockholm PRESSBYRÅN HALLUNDA
20100417 V75 Ombud 528 5 368 803 Stockholm PRESSBYRÅN HALLUNDA
20100123 V75 Ombud Över 1000 5 013 478 Västra Götaland TORPAVALLS TIPS OCH TOBAK
20100417 V75 E-kanaler 162 4 806 781 Västra Götaland E-kanaler
20100529 V75 Ombud Över 1000 4 271 136 Västernorr land OKQ8 ÖRNSKÖLDSVIK
20100215 V65 E-kanaler Över 1000 4 015 316 Skåne E-kanaler
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årets häst 2010

de bästa två- och fyrbenta inom svensk trav- och 
galoppsport hyllas varje år under årets Hästgalan i 
januari. det tyngsta priset, årets Häst, röstas fram 
av både svenska folket och Svenska Hästsportjour-
nalisters klubb (SHk). med 33 procent av rösterna 
blev Elitloppsvinnaren iceland, tränad av Stefan 
melander och i Elitloppet körd av johnny Takter, 
årets Häst 2010. 

Om icELAnd:
Sexårig hingst efter Scarlet Knight – Grandezza Ri
Ägare: Stall T.Z. & Lövis
Skötare: Anna Brunnkvist
Uppfödare: Peter Leeb
Tränare: Stefan Melander, Solvalla
Starter 2010: tolv starter, fem segrar, ett andrapris  
och fyra tredjepris
Insprungna pengar 2010: 3 903 300 kronor
Snabbaste tid 2010: 1.10,5ak

Övriga vinnare (framröstade av SHk)  
på årets Hästgalan 2010:
Årets 2-åring: Global Noble
Årets 3-åring: Raja Mirchi
Årets 4-åring: Joke Face
Årets äldre: Iceland
Årets sto: Viola Silas
Årets kallblod: Hallsta Lotus
Årets galoppör: Moe Green
Årets komet: Troels Andersen
Årets kusk: Erik Adielsson
Årets tränare: Lutfi Kolgjini

Tidigare vinnare av årets Häst:
2000   Victory Tilly (Stig H Johansson)
2001   Scarlet Knight (Stefan Melander)
2002   Victory Tilly (Stig H Johansson)
2003   Järvsöfaks ( Jan-Olov Persson)
2004   Järvsöfaks ( Jan-Olov Persson)
2005   Järvsöfaks ( Jan-Olov Persson)
2006   Going Kronos (Lutfi  Kolgjini)
2007   Commander Crowe (Petri Puro)
2008   Commander Crowe (Petri Puro)
2009   Torvald Palema (Åke Svanstedt)

”Tack min vän, det gjorde vi bra!” Hästen Iceland får en välförtjänt 

puss av sin kusk Johnny Takter efter segern i Elitloppet 2010.





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