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aB trav och galopp, atg, grundades 1974. bak-
grunden var att trav-och galoppsporten befann sig i 
kris och att staten genom bildandet av ATG och den 
spelmodell som även i dag gäller, ville säkerställa trav- 
och galoppsportens långsiktiga ekonomiska förut-
sättningar. ATGs framgång på spelmarknaden och det 
överskott detta skapat har starkt bidragit till att Sve-
rige idag har en högklassig hästsport i allmänhet och 
travsport i synnerhet. Överskottet från spelet kommer 
även andra delar av den häst relaterade näringen till 
del. kring hästen och hästsporten har utvecklats en 
upplevelseindustri som sysselsätter tusentals männ-
iskor runt om i landet. en näring med stor ekonomisk 
betydelse 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  
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omsättningsutveckling i miljoner kronor

ATg i korTheT
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 cirka 1 850 
spelombud, på 37 trav- och galoppbanor, på internet 
samt via mobiltelefon. Dessutom förmedlas spel från 
19 andra länder via lokala partners. 2012 omsatte ATG 
12,4 miljarder kronor på spel i Sverige och därutöver 
2,5 miljarder kronor på spel från utländska partners. 
Den största delen av ATGs omsättning går tillbaka 
till spelarna i form av vinster (8,7 miljarder kronor). 
nettoöverskottet fördelas mellan staten (1,4 miljarder 
kronor inkl. medel till hnS) och trav- och galoppspor-
ten (1,7 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.
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ATG omsatte 12,4 miljarder kronor 2012, vilket är den fjärde högsta siffran någonsin men en minskning 
med 5,3 procent jämfört med 2011. när vinster och skatt har betalats ut och driften av ATG täckts 
går allt överskott från ATGs verksamhet tillbaka till hästnäringen. Tack vare resultatet 2012 tilldelas 
hästsporten över 1,7 miljarder kronor under 2013.

spELArNA 70 kr stAtEN 
11 kr

Atg 
6 kr

spOrtEN 
13 kr

den ekonomiska fördelningen

ATg i siffror
 

 nYCkeLTAL, Mkr 2012 2011 2010 2009 2008

Omsättning 12 420 13 111 12 804 12 688 11 972

Bana 600 699 719 817 918

Ombud 6 883 7 605 7 822 8 197 8 108

E-kanaler 4 936 4 807 4 262 3 673 2 946

Internationellt 2 520 2 141 1 756 1 572 1 332

Antal aktiva ATG-konton, st 223 752 219 667 202 521 188 749 155 711

Antal anställda, koncern, inklusive Kanal75 252 242 232 236 246 

– varav ATG 210 200 190 195 201

Bidrag till hästsporten 1 719 1 687 1 639 1 516 1 520

atgs omsättning fördelat 
på försäljningskanaler

Marknadsandelar på den reglerade  
svenska spelmarknaden
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vd-ord
Efter åtta år av tillväxt bröts ATGs rekordsvit under 2012.  
Omsättningen föll med fem procent till 12,4 miljarder på den  
svenska marknaden. 

ett nytt starkt ”exportår”, där det internationella 
spelet på våra tävlingar än en gång ökade med cirka 
20 procent, gjorde dock att vi återigen kunde nå 15 
miljarder i total omsättning. men intäkterna påverka-
des naturligtvis markant av nedgången i den svenska 
marknaden.

Året blev på många sätt turbulent. våra konkurrenter, 
både legala och illegala, vässade sig i nya massiva 
marknadsinsatser och kriget inom ”sportspelsseg-
mentet” såg en ökad omfattning av både poolspel och 
enskilda spelobjekt. Självklart kände vi av detta i en 
total marknad av mycket låg tillväxt. 

Själva påverkades vi också av färre jackpots, oS och 
vm i fotboll, en något svagare marknadskommunika-
tion, en olycklig legitimitetsdebatt om ”spel efter 
start” och internationella storvinster. De två sistnämn-
da inte kopplade till någon form av oegentlighet, men 
blev en slitsam diskussion med många kunder.

Därför blev vi mycket glada när vi under hösten i en ny 
riksundersökning kunde konstatera att vi fortfarande 
är det spelbolag som har det absolut största förtro-
endet bland våra kunder. välmeriterade undersök-
ningsbolaget orvesto konstaterade också att vi nått 
2,5 miljoner kunder under året. mycket glädjande då vi 
tidigare pendlat mellan 2 och 2,4 miljoner. 

På nätet passerade vi dessutom med råge första 
gången 500 000 egna kontokunder. Allt detta pekar på 
att vi fortfarande jobbar på ett rätt och bra sätt. våra 
marknadsplatser, ombud, banor, nätet och numera 
även mobilen, gör fortsatt ett utmärkt jobb och drar 
till sig många och nya människor. Att spela tillsam-
mans, bland annat i så kallade andelsspel, har blivit 
mycket populärt och v75 på lördagar är numera social 
tummelplats för över en miljon människor. Att 90 pro-
cent av våra kunder även deltar i andra spelaktiviteter 
är en utmaning vi lärt oss leva med.

mer tråkigt är då att hela branschens kundunderlag 
ser ut att minska. orvesto konstaterar att fem miljoner 
människor över 18 år av totalt 6,8 miljoner har deltagit 
i någon form av spel det senaste året. Det utgör 73 
procent och är, i all sin storhet, den lägsta siffran på 
över 30 år.

underhållningsbranschen, där spel befinner sig, är med 
andra ord stenhård. Folk deltar, men inte lika frekvent 
som tidigare. pengarna ska räcka till fler upplevelser. 

Det sätter en oerhörd press på oss aktörer att ständigt 
öka upplevelsen kring spelandet. Det ska vara roligt 
även när jag förlorar. vi måste bjuda på fler upple-
velser än enbart chansen till en ekonomisk vinst. Det 
skall i sin tur balanseras mot ett stort spelansvar och 
respekt för individens agerande. 

Trav- och galoppsporten har en stark upplevelse redan 
i sin själ. Det vittnar våra kunder om. Ingenting är mera 
spännande och levande än spel på hästar. men kun-
derna kräver också att vi ska bli mer öppna och inbju-
dande. många känner sig exkluderade när de besöker 
våra marknadsplatser. De förstår inte våra produkter 
och vårt språk.

detta är inget nytt. Det är vår ständiga utmaning. 
men nu är den på blodigt allvar. om inte vår sport 
och vårt spel lyckas ta plats, i vår nya värld av krav 
på upplevelser och sociala aktiviteter, kan framtiden 
bli kärvare än den behöver vara. Jag upplever att vi 
tillsammans med sporten har startat en stark process i 
den riktningen. vi är rustade och har ekonomin. vi har 
även den nödvändiga kulturen med hängivna människ-
or i alla led. och vi har absolut idéerna. Det är tempot 
som måste öka. 

Tyvärr knäar hästsporten över hela världen inför det 
ökade konkurrenstrycket. Travet i europa har exempel-
vis nästintill utraderats i Tyskland och nu även i Italien. 
Frankrike, Sverige och norge är ljuspunkterna. Förkla-
ringen är lätt att se. Där sport och spel är sammanhål-
len i starka centrala organisationer har man kraften att 
stå emot. Övriga faller sönder och går under.

det politiska schabblet kring hela spelfrågan i europa 
kan dock komma att stå hästsporten dyrt. I snart 100 
år har trav- och galoppsporten huvudsakligen finan-
sierats via spel. en klok spelmodell , s k totalisator, har 
gett ett stabilt överskott av stor betydelse. Spelare 
slår vad med varandra. vinnarna delar på förlorarnas 
pengar. Arrangören tar inga risker och behöver inte bry 
sig om det sportsliga utfallet. en modell med integri-
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tet och stor spelsäkerhet, där avdrag och överskott 
blir tydligt. och i hästsportens fall sker spel enbart på 
egna tävlingar.

det är dags för politiken att återta befälet över spelin-
dustrin. Skapa ramar för produkter och överskott på 
lika villkor för hela marknaden. och framför allt: se 
till att all idrott som används för spel får en skälig del 
av överskottet. Så är inte fallet i dag. Det krävs nya 
politiska beslut. Sen får europas domstolar förhålla sig 
till det. kan det vara så svårt?

Sverige har en unik chans att sätta agendan. vi velar 
och har inte bestämt oss än, men kan, exempelvis 
tillsammans med Frankrike, som redan inlett på det här 
spåret, visa vägen. lösningarna finns. Det är bara dags 
att visa lite mod och handling. 

Förhoppningar om en snabb lösning är dock ännu 
skrivet i det blå. Därför gäller det att slåss vidare i ett 
krig med orättvisa villkor och förutsättningar. Svensk 
trav- och galoppsport genomför under 2013 nya ratio-
naliseringar och effektiviseringar. Det är nödvändigt ur 
alla aspekter. och speciellt starkt blir det när initiati-
vet kommer underifrån. Flera banor har redan startat 
intressanta samarbeten. och sporten har satt första 
fokus på breddens förutsättningar i svårare ekono-
miska tider. Det känns rätt.

men framför allt gäller det för både ATG och sporten 
att utveckla relationen till våra kunder. I dag börjar 
allt i kundens perspektiv – inte vårt. Ska vi ta plats 
i människors liv som spelare, publik och hästägare 
måste vi tänka i nya banor. och det gör vi. många nya 
och starka initiativ är på gång. Därför finns det absolut 
ingen anledning att måla framtiden i mörka färger. 
hästen är en kompis som förenar och attraherar långt 
utanför vad vi kanske tidigare förstått. Därför är det 
bara att kavla upp ärmarna och jobba vidare – men på 
nya sätt med nya verktyg.

remy nilson

vD ATG 2012

Scanna QR-koden med din Smart 
Phone och se Remy berätta om 

sina år på ATG.

Del 1 Del 2
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nY vd
En excel-älskande hockeyspelare med dåliga gymnasiebetyg som 
målinriktat digitaliserade tv-Sverige och har en favorithäst som 
heter Han Pärup.
Möt Hans Skarplöth. Ny VD för ATG.

när denna intervju görs har du varit på atg i två 
veckor. hur har det varit?

– Spännande! vad som framför allt har slagit mig är 
den enorma värmen, passionen och engagemanget 
som finns hos alla jag har träffat – från hästägare till 
kunder. 

din bakgrund?
– Född och uppväxt i haninge. Spelade mycket hockey 
när jag var yngre, lite för mycket kanske då mina gym-
nasiebetyg inte var de bästa. pluggade sedan ekonomi 
på mälardalens högskola, därefter jobbade jag med 
försäljning på philip morris innan jag blev ansvarig för 
viasats butiksförsäljning. Det var en spännande tid då 
hela tv-marknaden gick från analoga till digitala sänd-
ningar. var sedan vd både för viasat Sverige och viasat 
norden. är gift och har tre söner. Stort sportintresse 
där jag bland annat är målvaktstränare i ena sonens 
hockeylag.

vad var det som lockade med atg?
– Jag hade faktiskt inga planer på att sluta på viasat. 
under sju år hade jag tackat nej till alla jobberbjudan-
den. men när jag fick förfrågan om att bli vd för ATG 
kände jag direkt ”att det här ville jag göra”. ATG är ett 
stort bolag med en massa kommersiella utmaningar 
där det gäller att maximera omsättningen och öka 
marknadsandelen. Den utmaningen lockade mig.

hur är du som ledare?
– Jag gillar tydliga mål som är mätbara. Jag är ingen 
one-man-show; de stora målen måste vara förankrade 
i hela organisationen. min uppgift är sedan att se till 
att merparten av de beslut vi fattar varje dag går åt 
samma håll.   

ditt hästintresse?
– när jag var 18-25 år så följde jag travet på nära 
håll. Sedan tog jobbet och familjen över och jag har 
bara följt sporten på håll. Det som lockade då var alla 
spännande detaljer kring sporten, från målfoto till 
stjärnhästar, och för en excel-älskande kille så var ju 
travet fantastiskt med all sin statistik. Jag var ofta ute 
på Solvalla med mina kompisar, och hade ”spelbolag” 
tillsammans med mina föräldrar och farföräldrar. Det 

blev några småvinster. mina favorithästar var Torbjörn 
Janssons meadow road och han pärup som Fredrik 
Widman tränade.

välkommen till atg – och lycka till!  
– Tack! Det känns inspirerande! 

 

fakta

Namn: Hans Skarplöth

Ålder: 40 år

civilstånd: Gift, tre barn

Bor: Haninge utanför Stockholm

tidigare positioner:

VD Viasat Norden 2011–2012

VD Viasat AB 2008–2011

Försäljningsdirektör Viasat AB 2006–2007

Försäljningschef, butik, Viasat AB 2005–2006

Försäljningschef Philip Morris 2002–2005
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speLsäkerheT
Från stjärnhästar och glada miljonvinnare till Dagens Dubbels 
25-årskalas. Spel på hästar skapade som vanligt stora rubriker 
under det gångna året.  

men 2012 var också året då ATG även drabbades av 
svarta rubriker.

– Av alla bolag i världen som arrangerar spel på hästar 
vågar jag påstå att ATG tillhör de ledande på spelsä-
kerhet. 2012 visade dock tydligt och klart att även vi 
kan bli bättre på det området, säger magnus lunner, 
säkerhetschef hos ATG.

varje år arrangerar ATG spel till cirka 10 000 svenska 
lopp och tillsammans med utländska partners ytterli-
gare cirka 2 300 lopp.  Totalt under ett år rör det sig 
om cirka 200 miljoner lagda spel på alla dessa lopp.

– Det finns ett grundkrav som står över alla andra krav 
– det ska inte gå att spela på hästar i ett lopp som har 
startat eller gått i mål. vid två tillfällen under 2012 
levde vi inte upp till dessa krav, säger magnus lunner.

Den första händelsen skedde i februari då kunder 
kunde spela under och efter ett lopp som gått i mål på 
den danska travbanan charlottenlund.

– på banan fanns en tävlingsoperatör som var upp-
kopplad mot vårt spelsystem. när loppet startade så 
skickade han via en dator en ”stäng”-signal till spelsys-
temet. Denna signal gick inte fram. Tävlingsoperatören 
upptäckte själv felet först när det var 500 meter kvar 
av loppet och spelet hann inte stängas förrän efter 
det att hästarna gått i mål. De vinnande spel som 
hade lagts under och efter loppet fick sina vinstpengar 
utbetalda, säger magnus lunner.    

Den andra händelsen inträffade i Åmål i september, 
och var en parallell till charlottenlund-fallet.

– Den ansvarige tävlingsoperatören på banan har 
stängt loppet, men signalen gick inte fram till spel-
systemet och den automatiska stängningsfunktion 
på banan som då ska träda i kraft fungerade inte. 
Tävlingsoperatören försökte då ringa till ATG men fick 

inte tag i ansvarig person förrän efter fyra minuter då 
spelet kunde stängas. Alla de vinnande spel som lagts 
under och efter loppet betalades ut även här, säger 
magnus lunner.

magnus lunner säger att ”det gick chockvågor genom 
hela verksamheten” och ATGs vd remy nilson beskrev 
allt som ”det värsta som har hänt under mina 25 år på 
ATG”.

– vi står ju och faller med att våra kunder litar på att 
vi kan garantera spelsäkerhet. under alla år har vi inte 
haft några liknande problem, och så pang! händer det 
två gånger på kort tid. Det blev ett rejält uppvaknande 
för hela organisationen, säger magnus lunner. 

hela ledningssystemet för ATGs säkerhetsfrågor, 
inkluderat spelsäkerhet, följer en internationell ISo-
standard. De två händelserna gjorde dock att till-
synsmyndigheten lotteriinspektionen krävde att nya 
säkerhetsrutiner infördes på ATG. 

– vi har agerat kraftfullt, både kortsiktigt och långsik-
tigt, efter händelserna. De nya rutinerna för det svens-
ka och internationella spelet (se sid 12) var på plats 
direkt. under det kommande året kommer vi också att 
förbättra kvaliteten på den tekniska hård- och mjukva-
ran där vi bland annat jobbar med att vidareutveckla 
den automatiska stängningsfunktionen och kommuni-
kationen med spelsystemet, säger magnus lunner.

även organisationen har reviderats och nya arbetsbe-
skrivningar och roller har införts. I ett första steg har 
till exempel uppgiften som tävlingsoperatör centrali-
serats till ATGs huvudkontor för banor med färre än 30 
tävlingsdagar per år. 

– vi vill att tävlingsoperatören på banan ska jobba 
kontinuerligt, därför har vi valt att flytta rollen från de 
banor som tävlar sparsamt. Dessutom – ju fysiskt när-
mare spelsystemet den ansvarige tävlingsoperatören 
är desto mindre är risken att något ska gå fel, säger 
magnus lunner.
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I svallvågorna efter händelserna i charlottenlund och 
i Åmål så kom det också kundkritik mot att oddsen 
ändrade sig under loppens gång trots att spelet var 
stängt. 

– Svaret är enkelt – det är helt naturligt att oddsen 
förändras. när starten går och spelet stängs sker 
det en fördröjning innan alla spel såväl från Sverige 
som från våra internationella partners har samlats 
in, oddsen räknats ut och informationen skickats ut 
till storbildstavlor, tv-grafik och datorer. längden på 
denna fördröjning beror på vilken typ av uppkoppling 
man har. Sitter man då som kund på en dålig upp-
koppling upplevs det som om att oddsen ändras mitt 
i loppet. men även här tittar vi på förbättringar, hur vi 
kan minska upplevelsen av att oddsen förändras, säger 
magnus lunner.

Just upplevelsen av ”ändrade” odds är en konsekvens 
av kundernas nya spelbeteende. Fram till 2007 så var 
det bara bankunder, och ett fåtal ATG-ombud, som 
kunde spela v75 fram till första avdelningen startade. 
Övriga kunder som spelade på nätet eller hos ett om-
bud fick lämna in sina system 30 minuter före första 
start. 

– komplexiteten har ökat. I dag är det ”live” i alla 
kanaler i alla lopp och spel fram till starten går. 
kunderna, som i dag finns över hela världen, vill ha så 
mycket information och så sent som möjligt. Dessutom 
har vi också lanserat funktioner som gör det möjligt 
att lämna in så kallade filsystem som kan bestå av 
flera tusen små system. mängden data som går igenom 
spelsystemet de två sista timmarna före en v75-start 
är mycket stor, säger magnus lunner.

Internationaliseringen av ATGs produkter kom också i 
fokus under elitloppshelgen när en spelare i Sydafrika 
totalt vann hela 63 miljoner kronor på v75. händelsen 
väckte ont blod och många kunder reagerade på hur en 
spelare på andra sidan jordklotet kunde lyckas med det 
”omöjliga” att vara ensam om samtliga tre vinnande 
v75-system.

men allt gick rätt till. kupongerna var inlämnade en 
halvtimme före spelstopp. vilket även peter Alling, 
operativ chef för lotteriinspektionen, senare bekräf-
tade för expressen. 

– Sydafrikafallet byggde på känslor och inte på fakta. 
Det blev en form av hastigt uppvaknande för delar av 
den svenska kundkretsen; att det nu fanns utländska 
kunder som tog upp kampen med dem om v75-miljo-
nerna. Debatten blev därför också känslostyrd, vilket 
man samtidigt får ha förståelse för. Spelsäkerheten var 
dock aldrig åsidosatt, säger magnus lunner.

till sist – är det säkert att spela hos atg?

– Ja, det är det. Det tycker också våra kunder enligt de 
undersökningar vi har gjort efter händelserna i char-
lottenlund och Åmål. vårt spelsystem är säkert. och 
med våra nya rutiner är också hanteringen av spel-
systemet säkrat. Att arbeta med spelsäkerhet är ju en 
ständigt pågående process och det krävs förbättringar 
hela tiden. Det visade ju inte minst det som hände 
2012, säger magnus lunner. 

Magnus  Lunner
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sverige
1.  Den ansvariga tävlingsoperatören befinner sig på 

banan eller på ATGs huvudkontor (och där via tv-bild 
eller telefonkontakt följer starten). Tävlingsoperatö-
ren är uppkopplad via en dator (och en reservdator) 
med ATGs spelsystem. när loppet startar så stänger 
tävlingsoperatören spelet via ett knapptryck och en 
signal skickas till spelsystemet.

a.  (vid de fall tävlingsoperatören befinner sig på 
ATG och det inte finns någon tv-bild och/eller 
telefonkontakt med banan stängs spelet av täv-
lingsoperatören när det är en minut kvar till start.)

2.  om tävlingsoperatören misslyckas att stänga loppet 
så träder den automatiska stängningsfunktionen i 
kraft. vid starten skickas en signal från startsyste-
met till spelsystemet som stänger spelet. 

3.  om båda ovanstående rutiner fallerar så ska en an-
svarig person på ATGs huvudkontor, som är utsedd 
att övervaka loppet via tv-bild eller telefonkontakt 
och inte är ansvarig tävlingsoperatör, stänga spelet 
via ett ”nödstopp” som är kopplat till spelsystemet. 

4.  om punkt 1–3 fallerar så ska ansvarig totoförestån-
dare stänga spelet via ”nödstoppet”.

internationellt
1.  Den ansvariga tävlingsoperatören befinner sig på 

banan. Tävlingsoperatören är uppkopplad via dator 
med ATGs spelsystem. när loppet startar så stänger 
tävlingsoperatören spelet via ett knapptryck och en 
signal skickas till spelsystemet.

2.  om punkt 1 fallerar så ska en ansvarig person på 
ATGs huvudkontor, som är utsedd att övervaka lop-
pet via tv-bild eller telefonkontakt, stänga spelet via 
ett ”nödstopp” som är kopplat till spelsystemet. 

a.  (vid de fall det inte finns någon tv-bild och/eller 
telefonkontakt med banan stängs spelet av perso-
nen på ATG när det är en minut kvar till start.)

3.  om punkt 1–2 fallerar så ska ansvarig totoförestån-
dare stänga spelet via ”nödstoppet”.

så fungerAr ATgs 
säkerheTsruTiner
Efter händelserna i Charlottenlund och Åmål använder ATG två 
typer av säkerhetsrutiner beroende på om loppet körs i Sverige 
eller utomlands. I båda fall föregås varje tävlingstillfälle av att all 
kommunikation, såväl teknisk som manuell, testas innan tävlings-
dagen startar.
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kLArT Med nY sTAndArd 
fÖr speLAnsvAr
En helt ny branschstandard, fortsatt satsning på utbildning och ett  
utökat internationellt samarbete. Under 2012 har ATGs arbete med  
spelansvar intensifierats.

miljontals svenskar spelar på någon spelform varje 
vecka. För de flesta är spelandet en underhållande 
förströelse i vardagen, men det finns också de – cirka 
två procent av den totala befolkningen – som inte kan 
kontrollera sitt spelande och riskerar att hamna i ett 
beroende.

– Spelberoende är en sjukdom som ofta har sin bak-
grund i helt andra orsaker än själva spelandet. ATGs 
ansvar är att med en rad förebyggande åtgärder, regler 
och verktyg se till att minimera risken för denna grupp, 
säger håkan hedqvist, ansvarig för spelansvar på ATG.

Inom Sper (Spelbranschens etiska råd), branschorga-
nisationen för de reglerade spelbolagen i Sverige, har 
det under 2012 pågått ett arbete med att plocka fram 
en ny generell branschstandard gällande spelansvar. 
Den nya standarden kommer att lanseras under 2013.

– huvudsyftet med att alla reglerade spelbolag enas 
om ett gemensamt ramverk är att säkerställa ett gott 
skydd för kunderna, säger håkan hedqvist. 

med den nya standarden förbinder sig medlemsföreta-
gen att arbeta med fyra principer:

a – trygg och säker spelverksamhet.

B – konsumenternas informerade val.

c – Utbildning av medarbetare och samarbetspartners.

d – forskning och praxis.

Till varje princip finns också riktlinjer kopplade – totalt 
tio stycken – som ligger till grund för varje bolags 
arbete med spelansvar.

I ATGs policy för spelansvar finns riktlinjer för hur 
ATG ska erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt och hur 
riskerna för negativa konsekvenser ska minimeras:

• Åldersgräns 18 år på allt spel

• Inte tillåta spel på kredit

• står för spelsäkerhet och arbeta mot penningtvätt

•  Erbjuda olika verktyg för att hjälpa kunderna att be-
hålla kontrollen över sitt spelande samt informera 
om var man kan vända sig om man får problem

•  Marknadsföra produkter och tjänster på ett an-
svarsfullt sätt

•  Löpande utbilda och informera medarbetare, ombud 
och spelare om riskerna med spel, spelansvar och 
spelberoende

spelansvarsutbildning

ett nytt utbildningsprogram lanserades hösten 2011 
i samarbete med SilAb (tidigare Spelinstitutet). ut-
bildningen riktar sig främst till personal på banorna 
men även till medarbetare på ATG. Fokus under 
2012 har varit personalen på banorna medan fokus 
2013 troligen kommer att bli medarbetare i häst-
sportens hus och samarbetspartners. hos ombuden 
fortsätter som tidigare den kontinuerliga utbildning-
en av nya ombud och nyanställda hos gamla ombud. 
Det är föreståndaren hos ombudet som ansvarar för 
att se till att de alltid har minst en, men helst alla, 
utbildad på plats i ombudslokalen.

fakta: atgs sPelansvar
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– Spelberoendet är gränsöverskridande, det är sällan 
kopplat till ett spelbolag eller en spelform, och därför 
vill vi ha samma regler oavsett om du spelar bingo, på 
oddset eller på hästar, säger håkan hedqvist.

även internationellt är frågan om spelansvar aktuell. 
branschorganisationen epmA (european pari mutuel 
Association), som består av spelbolag inom hästspor-
ten från tio olika länder, har börjat arbetet med en 
gemensam standard för spelansvar.

– ATG har med vår långa erfarenhet i inom spelan-
svar varit drivande i frågan. under våren 2013 ska vi 
bestämma formerna för det fortsatta arbetet, säger 
håkan hedqvist.

under hösten 2011 lanserade ATG och SilAb (tidigare 
Spelinstitutet) en ny utbildning i spelansvar främst 
för banorna men även för medarbetare på ATG. under 
2012 har all tjänstgörande personal som arbetar med 
försäljning av spel på banan gått utbildningen. utbild-
ningen är obligatorisk för kassapersonal.

– här har vi också genomfört vissa punktinsatser. I maj 
fick inte bara kassapersonalen utan alla medarbetare 
och styrelsen på visbytravet gå utbildningen. under 
2013 ska vi göra liknande utbildningar på fler banor, 
säger håkan hedqvist. 

även samarbete med kontrollmyndigheten lotteri-
inspektionen har fördjupats under 2012. bland annat 
sitter ATG i en referensgrupp gällande ett nytt analys-
verktyg som graderar riskerna med olika spelformer.

    

Håkan  
Hedqvist

Under 2012 lanserade ATG ett test där man i mobilen via 16 
frågor kan testa sig själv om man har eller riskerar få problem 

med sitt spelande. Samma test finns även på ATG.se.
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eTT sponsorkonCepT  
i häsTväg
Miljontals svenskar har ett stort intresse i travsporten. 
En målgrupp som få företag har upptäckt. Fram till nu.   
– Travsporten som sponsringsobjekt är en oupptäckt guldåder. Vårt jobb 
är att locka fler sponsorer till travsporten samt skapa nya intäktskällor för 
banorna, säger Maria Guggenberger, chef för den nystartade Konceptav-
delningen.

konceptavdelningen, som startade under 2012 som 
ett samarbetsprojekt mellan ATG och Svensk Trav-
sport, fungerar som ett nav mellan de båda organi-
sationerna och landets 33 travbanor gällande frågor 
kring sponsring och intäkter.

– många företag har tidigare inte sett travsporten som 
en sponsringsbar rättighet. vår uppgift nu är att lyfta 
fram och paketera de fantastiska värdena som finns i 
det stora intresset kring travsporten. här finns på sikt 
en enorm potential med alla de mötesplatser och kom-
munikationskanaler som finns inom travsporten, säger 
maria Guggenberger.   

Arbetet koncentreras initialt till att lyfta travsporten 
som det levande spelet och v75 som ”Travets elitserie”. 

– vi är på jakt efter sponsorer som på ett nationellt 
plan är intresserade av våra kunder – och där våra 
kunder är intresserade av dem. För dessa sponsorer är 
ett starkt samhällsengagemang en förutsättning. här 
gäller det att vi stärker bilden och kommunicerar det 
engagemang som finns inom travet, från ungdoms-
satsningen till ATGs roll som hästnäringens motor, 
säger maria Guggenberger.

under 2012 arbetade konceptavdelningen först och 
främst med tre större publikevenemang – olympiatra-
vet, Sommartravet och breeders’ crown – där Som-
martravet var ”störst” med sina totalt 85 000 besö-
kare. Sex sponsorer var knutna till evenemanget och 
var på plats under de totalt åtta v75-tävlingarna som 
Sommartravet innefattade. 

– en tävlingsdag på en travbana är väldigt lång. Då 
räcker det inte med att bara locka med trav, och där 
tillför sponsorbyn under Sommartravet ytterligare 
en dimension till publikupplevelsen. Detta är också 
ett steg på vägen till att börja se våra travbanor som 
multi-arenor som kan användas till konserter, utställ-
ningar och mässor. Solvallas samarbete med racing- 
cirkusen STcc i höstas är ett strålande exempel på 
detta, säger maria Guggenberger.

Just ”upplevelsen” är en viktig del av konceptavdel-
ningen arbete, där ett besök på travbanan konkurrerar 
med allt från tv-soffan till ett konsertbesök.

– Travsporten är en del av upplevelseindustrin och vi 
måste kunna leverera en unik upplevelse varje gång. 
Att känna hästarnas närhet när gruset riktigt stänker 
på dig är en fantastisk känsla. Den är unik för oss och 
den ska vi bygga vidare utifrån, säger maria Guggen-
berger.

konceptavdelningens arbete med de enskilda banorna 
handlar om att stötta med publikdrivande koncept 
och bättre paketering för att öka intäkterna. men lika 
viktigt är det att generera kostnadsminskningar genom 
gemensamma avtal och affärer.

Maria Guggenberger 
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– ett exempel på det senare är en energikartläggning 
av banorna som är initierat tillsammans med teknikle-
verantören Ahlsell. varje krona vi kan spara på minskad 
elförbrukning på banorna kan vi istället lägga på att 
skapa bättre evenemang, säger maria Guggenberger.    

premiäråret för konceptavdelningen har annars bestått 
mycket av att få organisationen på plats, sätta strate-
gin och strukturera arbetet.

– nu börjar det verkliga jobbet med att hitta nya sam-
arbetspartners och utveckla arbetet med de befintliga 
leverantörerna med målsättningen att skapa långsik-
tiga samarbeten. Det är en lång process men det finns 
ett stort intresse bland flera företag att vara med på 
den resan, säger maria Guggenberger. 
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fJärde BäsTA åreT –  
TroTs vikAnde oMsäTTning
2012 bjöd på den fjärde högsta spelomsättningen i ATGs historia.
Men färre vinster, hårdare konkurrens på både spelmarknaden och från övriga  
idrottsevenemang gjorde att ATG tappade i både omsättning och marknadsandelar  
i jämförelse med föregående år.

2011 var ett rekordår för ATG med en spelomsättning 
på 13,1 miljarder kronor. 2012 landade omsättningen 
på 12,4 miljarder kronor. 

– Spelet på v75 har minskat med sju procent. och 
när v75, som är ATGs stora lok och indragare till spel 
på hästar, går tungt så blir det ringar på vattnet och 
drabbar även övriga spelformer, säger leif Almgren, 
informationschef ATG.

leif Almgren ser också tre andra orsaker till varför 
spelomsättningen för första gången sedan 2002 
minskade:  

1. färre vinstutbetalningar
– Det har varit svårlösta v75- och v86-omgångar 
under 2012, där få har vunnit mycket pengar, vilket har 
medfört att antal vinstutbetalningar till våra kunder 
minskat med i snitt cirka 50 000 stycken per vecka. Då 
vi vet att våra kunder ofta ”återinvesterar” sina små-
vinster har denna minskning påverkat den totala om-
sättningen. Det har helt enkelt funnits mindre pengar i 
vårt blodomlopp. Dessutom har vi haft färre Jackpots 
på v75 vilket också bidragit, säger leif Almgren.

2. ökande konkurrens
– ATG har i många år varit framgångsrika på att 
förpacka våra speldagar; att varje dag i veckan koppla 
attraktiva spelformer till trav- och galoppsporten. 
under året mötte vi tuff konkurrens från Svenska Spel 
som lyckades med samma koncept, mycket tack vare 
det uppdelade spelprogrammet för elitserien i ishockey 
och allsvenskan i fotboll, säger leif Almgren.

3. os, eM och vM
– under tidigare år med stora idrottshändelser har 
vi haft en liten nedgång i spelet under själva arrang-
emanget för att sedan studsa upp igen till normala 
nivåer. men den återhämtningen fick vi inte i år. ett skäl 
är att vi gick in i ”mästerskapsperioden” med en redan 
nedåtgående kurva, säger leif Almgren.

har inte omsättningen också påverkats av uppmärk-
samheten kring händelserna gällande atgs spelsä-
kerhet (se sidan 10–12)?
– Självfallet var det inte bra för varumärket ATG att 
uppmärksammas i media på ett negativt sätt. men vi 

ser inga tecken på att händelserna direkt kan kopplas 
till den minskade omsättningen. vi har noga följt upp 
händelserna med bland annat kundundersökningar där 
kunderna säger sig ha fortsatt högt förtroende för oss 
och våra produkter. 

För ATGs tre säljkanaler – ombuden, e-kanaler och 
banorna – fortsatte spelet via e-kanalerna (ATG.se 
och mobil) att öka, samtidigt som spelet hos ombuden 
och banorna minskade.

– vi har de senaste åren sett en tydlig ändring i 
kundernas spelbeteende – från banorna och ombuden 
till nätet. 2012 ökade till exempel spelet via mobilen 
ökade kraftfullt. Den lägre omsättningen hos ombuden 
kan också tillskrivas den minskade vinstutbetalningen 
då många hämtar ut sina vinster hos det lokala om-
budet. Gällande banorna så ser vi att de stora evene-
mangen fortfarande står sig starka både omsättnings- 
och publikmässigt, medan vardagstravet fortsätter att 
tappa, säger leif Almgren.   

under 2012 var bruttoomsättningen för den svenska 
reglerade spelmarknaden 42,1 miljarder kronor. Det är 
en minskning med ca 250 miljoner kronor jämfört med 
föregående år enligt statistik från lotteriinspektionen. 
ATGs totala marknadsandel på den svenska reglerade 
spelmarknaden blev 30 procent (31 procent). på den 
totala svenska spelmarknaden, där de utländska och 
oreglerade spelbolagen tar en allt större del, förstärktes 
trenden från tidigare år: sportspel, och framför allt live-
spel, ”vilket lag gör nästa mål?”, vinner mark medan 
pokern tappar. 

– De oreglerade spelbolagen har tagit marknadsandelar 
på sitt live-spel och satsar också hårt på internetcasi-
non för att fylla upp luckan efter det minskade poker-
intresset. Svenska Spel har haft ett starkt år och ökar 
inom alla produktgrupper med undantag av poker, las 
vegas och casino, säger leif Almgren.

Den ökade konkurrensen från både inhemska och oreg-
lerade bolag på den svenska spelmarknaden gjorde att 
den totala bruttoinvesteringen i reklam ökade 2012 
med 32 procent. ATG var under året den tredje störste 
medieköparen med en ökning på 21 procent. Svenska 
Spel och unibet toppade listan.
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svenska Postkodlotteriet
ägs av novamedia Svenska postkodlotteriet Ab/
Svenska postkodFöreningen. bedriver lotterier. 
Omsättning: 3,0 miljarder kronor (2,6).

folksPel
ägs av 71 ideella riksorganisationer. bedriver  
lotterier och bingo (bingolotto).
Omsättning: 0,9 miljarder kronor (1,0).

leif almgren summerar 2012:
– ATG har till skillnad från många andra aktörer haft en 
uppåtgående trend år efter år även under tider präg-
lade av stor osäkerhet och lågkonjunktur. 2012 bröts 
den trenden men trots att kurvan pekade nedåt så är 
detta, sett till spelomsättning, företagets fjärde bästa 
år sedan starten 1974. vi fortsätter även 2012 att 
leverera hela vår vinst – 1,7 miljarder kronor – in i den 
svenska hästnäringen och ytterligare 1,4 miljarder till 
den svenska statskassan. Det är imponerande siffror. 

År 2013 väntas konkurrensen från de oreglerade 
spelbolagen att öka ytterligare. I december beslöt 
högsta Domstolen att inte ge prövningstillstånd, och 
att hovrättens friande dom därmed står fast, i det 
mångåriga målet mot expressen och Aftonbladet där 
de båda tidningarna har tillåtit annonser från oreglera-
de spelbolag. beslutet innebär att medier som tillåter 
annonser från oreglerade bolag bryter mot lagen men 
paradoxalt nog inte kan straffas enligt lagen.

– Allt har sin grund i att den svenska lagstiftningen gör 
skillnad på svenska och utländska spelbolag, och det är 
inte tillåtet enligt eu. I praktiken innebär detta att det är 
fritt fram för oreglerade bolag att marknadsföra sig i Sve-
rige, samtidigt som de till skillnad från ATG inte behöver 
följa de regler som gäller på den svenska spelmarknaden. 
Detta är tyvärr ytterligare ett exempel på att den nuva-
rande lagstiftningen inte fungerar, säger leif Almgren.

POSTKODLOTTERIET 7%

BINGO 2%

FOLKSPEL  INKLUSIVE 
BINGOLOTTO 2%

ATG 30%

ÖVRIGT 5%

CASINO COSMOPOL 3%

SVENSKA SPEL
INKL. POKER 51%

ÖVRIGA 
VÄRLDEN 21%

FINLAND 9%

DANMARK 18%

NORGE 42%

V75 xx%ÖVRIGA xx%

TRIO x%

TVILLING xx%

DD/LD xx%V65 xx%

VP xx%

V4 xx%

BANA 5%

E-KANALER 40%

OMBUD 55%

ÖVRIGA EUROPA 10%

Marknadsandelar

källa: lotteriinspektionen

Fotnot: De oreglerade aktörernas nettoomsättning uppskattas 

till två miljarder kronor (nettoomsättning är lika med insatser 

minus utbetalda vinster).

Leif Almgren

sPelMarknad

Den svenska spelmarknaden består dels av en 
reglerad del som den svenska regeringen eller 
Lotteriinspektionen ansvarar för. Därutöver finns 
det ett flertal internationella aktörer (”oreglerade 
spelbolag”) som erbjuder spela via internet utan 
tillstånd i sverige.

Den svenska reglerade spelmarknaden omsatte 
totalt 42 miljarder kronor under 2012 (42 miljar-
der kronor, 2011). 

De största aktörerna inom den reglerade spel- och  
lotterimarknaden är: 

aB svenska sPel
Statligt bolag som bedriver automatspel, casinon, lot-
terier samt vadslagning på idrottsevenemang.
Omsättning: 22,8 miljarder kronor (22,3).

atg
helägt bolag av Svensk Travsport och Svensk Galopp. 
Staten har majoritet i styrelsen. bedriver vadslagning 
på trav- och galopptävlingar.
Omsättning: 12,4 miljarder kronor (13,1).
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På atg är det förstås alltid  
hästens år. här är vad som  
hände 2012. 

 

hÄstens År

i vissa avsnitt så finns det Qr-koder, scanna  
dessa med din smart phone för att se utvalda  
filmer och en mer levande årsredovisning.
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definitionen av ”travdårar”?
svar: Jenny Brunzell, rickard hansson 
och Patrik österberg.
de tre bodde i en igloo (!) på solvalla 
i fem dygn under julhelgen för att inte 
missa någon av de fyra v75-tävling-
arna. 

Fredagen den 21 december flyttade 
trion in i igloon på Solvallas innerplan. 
Fem dygn senare efter att det sista 
loppet körts på Annandag jul flyttade 
de ut. 

under devisen ”4 v75:or. 1 igloo. 
3 idioter.” rapporterade de om livet i 
igloon och gav speltips via blogg och 
livesändning på nätet. besökarna var 
många, från remy nilson, vd ATG, till 
stjärnkusken Jörgen Westholm. Jul-
knäcken – och all övrig mat – tillagades 
på klassiskt stormkök. 

Dessutom fick de en rad julklap-
par som senare auktionerades ut på 
Tradera:
•  erik Adielssons och Örjan kihlströms 

körsvensdresser
•  Stefan hultmans signerade kriterie-

hjälm
• victory Tillys hederstäcke
•  Stig h Johanssons bok ”mitt spår” och 

Johan hedenbergs bok ”lill-Tarzan å 
jag”, båda signerade

• köra kallblodskungen Järvsöfaks
•  Sponsorlopp på kalmar, Gävle, bollnäs 

och hagmyren

Jim frick, 61, utsågs i januari till travets he-
dersambassadör av svensk travsport och atg.

Jim Frick blev i februari 2010 den fjärde kusken 
i svensk travsports historia att nå 5 000 segrar. 
I mars samma år blev han allvarligt skadad i 
samband med en olycka på Solvalla som innebar 
slutet på en fantastisk karriär.

Jim Frick blev den tredje att utnämnas till 
Travets hedersambassadör. Inför kallblodslop-
pet elitkampen under elitloppet ledde Jim Frick 
tillsammans med de två andra ambassadörerna 
– stjärnhästen Järvsöfaks och legendaren Stig h 
Johansson – defileringen och möttes av stående 
ovationer av de 29 000 travfansen på läktarna. 

JiM friCk – en rikTig  
heders AMBAssAdÖr

snACkA oM iskALLA TrAvdårAr

•  betäckningsrätt i hard livin och Sinou 
madrik

•  och sist men inte minst – Jessica 
Almenäs galaklänning

Alla pengar – totalt 59 795 kronor 
– skänktes till travsportens ungdoms-
satsning, ungdomstravet.
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kAnAL 75 hAr BLiviT  
Mer – oCh Bred
2012 var året när atgs dotter bytte 
kläder.
från tv-blus.
till mediabolags-klänning.
– vi är stolta över att vi nu finns på 
många fler olika ställen. vår leve-
rans täcker mycket större media-yta 
än förut. det är vad som krävs i ett 
modernt media-klimat, säger niclas 
andersson, vd kanal 75.

Tv-satsning?
Jodå, visst, sedan ganska många år 

nu. ATG har ju sitt redaktionella produk-
tionsbolag kanal 75 till sådant.

men 2012 var året då k75 också 
verkligen slog igenom och levde upp till 
beskrivningen som ett m-e-d-i-a-bolag. 

Innehåll i tv är ett grundfundament i 
kanal 75:s produktion.

print-texter och bilder – för sajter 
och tidningar – har man också sysslat 
med i många år.

Allt det där har ni sett under hela 
2000-talet, i tv, i tidningar, på ATG.se.

men 2012 small det till på en massa 
andra plattformar också:

• k75 gjorde radio.
• k75 gjorde webb-tv.
• k75 gjorde mer av allt, överallt.

många nya format – som ”barfota 
runtom”, ”björn-kollen”, ”Sommar-
travpratarna” och ”upplopp!”, för att 
nu bara nämna några – har plötsligt 
dykt upp, och i vissa fall på helt andra 
ställen än vad man är van vid. Det har 
varit Aftonbladet-tv, podcasts, och 
väldigt väldigt mycket förstås på atg.se. 
Tidigare har det mest legat ”återanvänd 
tv” där – nu är det mycket mer unikt 
producerat material.

– Tv är fortfarande det viktigaste vi 
gör. både ATG live och alla program-
men i Tv4-gruppens kanaler är själva 
motorvägen som vi färdas på, säger 
niclas Andersson.

– men distributionen av både rörlig 
bild och ”printed media” erbjuder väl-
digt många fler nya möjligheter, både 
för oss och våra kunder.

Travet och galoppen behöver – kort 
sagt – synas och höras överallt. möta 
kunden. var han eller hon vill.

Det kan förutom det ovan nämnda 
också handla om text-tv, om mobilen, 
om bloggar och sociala medier, om 
internationella format i andra språk-
versioner… ja, k75 försöker att spänna 
över ett så stort fält som möjligt.

– Dessutom gäller det att vi är nyfik-
na hela tiden, och kikar lite i samhälls-
utvecklingens framkant, för att se om 
vi behöver komplettera med ännu fler 
kanaler för att föra fram all information 
och underhållning kring loppen, säger 
niclas Andersson.

kanal 75 jobbar också allt mer inten-
sivt med tv-frågor med banorna – ett 
nytt fibernät för distribution av olika 
signaler har just grävts ner till alla de 24 
största banorna i landet, och nu är man 
inne i nästa fas där de 4-5 största ba-
norna i landet bland annat ska belysas 
på ett mer modernt och tv-mässigt sätt.

 – bredden i våra uppgifter och insat-
ser blir allt större. Det är viktigt att 
kanal 75 tar ett ännu större ansvar för 
helheten inom travet och galoppen, 
och medieexponeringen där-i-kring. 
Självklart hand-i-hand med banor och 
aktiva. Det är mycket av den tanken 
som ligger bakom alla de här sakerna 
som vi har gjort eller har på gång, säger 
niclas Andersson.

Niclas Andersson
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värLdsMäsTAre  
i v75
totalt var de 36 000 v75-fans från 
hela världen som antog utmaningen.
Men bara en vann titeln ”världsmäs-
tare i v75”.
Jan lundin, 50, från gävle.

under sex v75-omgångar under hösten 
avgjordes kvalet till finalen i vm i v75. 
De tävlande fick varje vecka lämna in 
en v75-kupong för 192 kronor, där de 
tio bästa – varav en utländsk deltagare, 
martin Simonsen från Danmark – gick 
till finalen på Åby i januari. I finalen 
blev det Jan lundin som till slut fick 
kliva upp på tronen och ta emot första 
priset på 250 000 kronor och en 
drömresa i travets tecken värd 50 000 
kronor.

även lag-vm i v75 avgjordes för 
första gången och där blev det duon 
marcus Åkerlund och Örjan hafstad 
som gick vinnande ut ur striden och i 
första pris fick 150 000 kronor samt en 
travresa värd 50 000 kronor.

den oLYMpiskA suCCén på åBY
commander crowe vann finalen av olympiatravet på Åby.
och sveriges olympiska kommitté och lag Paralympics 
fick totalt 8,2 miljoner kronor.

Totalt har v75-spelarna bidragit med över 200 miljoner 
kronor (202 644 000 kronor) till Sok och paralympics sedan 
1979 då olympiatravet startade. pengarna har legat till 
grund för hela 274 medaljer i oS och paralympics.

många oS-deltagare och paralympier var på plats på Åby 
i april tillsammans med de drygt 14 000 åskådarna. bland 
annat syntes simmaren Anders olsson och längdskidåkaren 
charlotte kalla i det långa invigningståget där skidskytten 
björn Ferry bar fanan. längdhopperskan carolina klüft höll 
invigningstal och bordtennisspelaren Jörgen persson tände 
elden.

eTT grÖnT, skÖnT soMMArTrAv

fantastiska hästar, mycket publik, 
v75 – och allt inramat av den svenska 
sommaren.
sommartravet blev även 2012 en stor, 
grön framgång.

under åtta v75-omgångar från den 
30 juni till 4 augusti kuskade Sommar-
travet land och rike kring. Alla banor 
kläddes i sommargrönt och aktiviteter 
såväl lokalt på varje tävlingsort som på 
nätet, där bland annat medieprofilen 

calle Schulman bloggade och stjärnkus-
ken Johnny Takter sommartravpratade, 
lockade storpublik, totalt 86 163 åskå-
dare. både på Axevalla och i halmstad 
var det drygt 14 000 åskådare på plats. 

Storloppet Sommartravets Final – 
med 500 000 kronor i första pris – på 
rättvik vanns av per lennartsson och 
highlight brizard som fick ta emot den 
gröna (förstås!) segerpokalen.
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en egen droskA från fLYgeT

seBAsTiAn k. BLev åreTs häsT
det var kvällen då ”alla var där” – 
från simstjärnan therese alshammar 
till olle goop.

hästgalan 2012 i år arrangerad på 
clarion hotel Post i göteborg var som 
vanligt en festlig tillställning.

Mest för Åke svanstedt och stefan 
Melander.

Åke Svanstedt tog hem titeln Årets 
kusk och fick i den tyngsta klassen, 
Årets häst, se Sebastian k. stå som 
överlägsen vinnare. Sebastian k. fick 
57,1 procent av rösterna av svenska 
folket och medlemmarna i Svenska 
hästsportjournalisters klubb (Shk).

– Sebastian k. är bland de bästa häs-
tar jag tränat och kört. han är komplett 
och tillhör den översta eliten. Förhopp-
ningsvis har han några år kvar just där, 
säger Åke Svanstedt.

även till titeln som Årets tränare 
fanns Åke Svanstedt med i förhands-
snacket men där gav juryn priset till 
Stefan melander. 

Årets Galoppör blev Jimmy mack och 
Årets Jockey blev per-Anders Gråberg.

i somras anlände tusentals maktha-
vare till visby flygplats och al-
medalsveckan. 

några få lyckliga slapp trängas i 
taxikön och fick istället åka häst och 
vagn in till aktiviteterna i visby. 

Det var remy nilson, vd ATG, och 
hans ljungkvist, ordförande i Svensk 
Travsport, som bjöd utvalda politiker 
på den 45 minuter långa färden med 
hästdroska in till visby. 

– I lugn och ro fick vi tid att disku-

saMtliga vinnare, Årets hÄst 2012

Årets Häst: Sebastian k.

Årets tvååring: Denim boko

Årets treåring: chelsea boko

Årets fyraåring: pato

Årets sto: Fascination

Årets Äldre: Sebastian k.

Årets kallblod: hallsta lotus

Årets kusk: Åke Svanstedt

Årets tränare: Stefan melander

Årets komet: oskar J Andersson

Årets galoppör: Jimmy mack

Årets Jockey: per-Anders Gråberg

Helen Anns pris: catarina lundström

Årets Uppfödarbragd: boko Stable

tera travsport, hästens roll i samhäl-
let och den svenska spelmodellen på 
hästar, säger remy nilson.

under Almedalsveckan bjöds även 
politiker in till lunchtävlingarna på 
visbytravet där Jessica Almenäs var 
moderator och Stig h Johansson en av 
talarna.

– Det var en mycket lyckad dag. 
många organisationer i Almedalen 
pratar gärna om vad de gör – vi visade i 
stället vad vi gör, säger remy nilson.
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... oCh nu BLir deT rekLAMfiLM!
i slutet av året spelade atg in sina 
nya reklamfilmer. 

det blev ”en hyllning till hästarna 
och människorna runt v75”.

Tidigare inspelningsplatser som nya 
Zeeland, kalifornien och Spanien byttes 
ut mot Solvalla och boden. Sol och blå 
himmel byttes mot snö och kyla. resul-
tatet blev en 60 sekunder lång film med 
titeln Sanningens Ögonblick som hand-
lar om alla de – hästar, kuskar, kunder 
och funktionärer – som varje lördag 
är involverade i v75-cirkusen och ”de 
sista millisekunderna som avgör allt”.    
Filmerna är producerade av reklamby-
rån Åkestamholst.

från fYrBenTA TiLL fYrhJuLigA häsTkrAfTer
Under två dagar i september var 
det fullt av rytande hästkrafter på 
solvalla.
inför storpublik vann racerföraren 
Johan kristoffersson, volkswagen 
team Biogas, sM-titeln i stcc.

vad krävs det för att omvandla en 
vanlig travbana till en 1 250 meter lång 
asfaltbana för racingbilar? Jo, bland an-
nat 20 000 kvadratmeter racingasfalt,  
5 000 kubikmeter grus, två kilometer 
racingbarriär, en kilometer racingstaket, 
tre kilometer linjemålning och 4 300 
stycken däck som skyddsbarriär.  

Allt ska ske på drygt fyra dygn. och  
det gjorde det när finalen i STcc (Scan-
dinavian Touring car championship) 
avgjordes på Solvalla. eventet som 
kommer att återkomma både 2013 och 
2014 lockade hela 22 000 åskådare där 
merparten av biljetterna var sålda via 
ATG-ombuden.  
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vernissage, stickning och kinesiologi 
– allt kryddat med spel på hästar.
Ma li´s spel & café i bohusländska 
Brastad blev Årets atg-ombud.

Det finns cirka 1 850 ATG-ombud i Sve-
rige. De mest framgångsrika hyllades 
för femte året i rad på ombudsgalan 
som arrangerades på kryssningsfarty-
get birka paradise. Totalt delades det ut 
priser i nio olika klasser, där ma li´s blev 
utsedd till Årets ATG-ombud.

– Åtta av priserna är relaterade till 
pengar, till omsättningar i respektive 
spelform. Det ombud som utses till 
Årets ombud bygger däremot på mjuka 
värden och i ma li’s fall har vi impone-
rats av deras kreativitet för att få nya 
kunder, säger kent Öhlander, marknads-
direktör ATG.

marie olsson och döttrarna emelie 
och linda driver ma li´s och jobbar 
bland annat med olika temakvällar – 
från vernissage till stickning – kombine-
rat med spel på hästar och de har också 
ordnat travresor tillsammans med sina 
kunder.

nämnas bör också att kneippens 
Spelbutik i norrköping för femte året i 
rad blev Årets Andelsombud. 

MA Li´s BLev åreTs ATg-oMBud

drÖMMen oM MiLJonernA BLev sAnn
det blev hela 208 nya miljonärer på 
spel på hästar under 2012.
den största vinsten plockade christer 
eriksson, 49, hem.
den 14 januari vann han och fem kom-
pisar 56,3 miljoner kronor på v75.

Som vanligt så innehöll spelåret 2012 
en massa vinnare och till dessa lika 
många vinnarhistorier. christer eriks-
son och hans kompisar fick uppleva 
något unikt – att få vara helt ensam 
med sju rätt på v75.

– Det är det här det handlar om. Det 
spelar ingen roll om man vinner 10, 20 
eller 30 miljoner. man ska bli ensam, 
och det har jag blivit nu, berättade 
christer i Tv4:s ”vinnare Söndag”.

en annan vinnare var Axel planhem, 
79, som var hjärnan bakom årets största 
andelsvinst på v75 – tack vare ett 
räknefel.

– Jag lade till en häst i sista loppet 
som jag inte hade tänkt ta med. Jag 

hade gjort klart systemet, men räknat 
fel, så jag hade råd med en häst till i 
sista loppet. Då tog jag med 12:an och 
den hästen vann. Det var per lennarts-
son som tränade och körde den hästen 
och honom gillar jag. Det var verkligen 
slumpen, berättade Axel för trav365.se.

Axels rad gjorde att 43 personer hos 
värtavägens Spel och Tobak i Stock-

hÄr Är saMtliga vinnare PÅ oMBUdsgalan 2012:

Årets största ombud: norra bantor-
gets Tobakshandel, Stockholm.

Årets telekontantombud: Direkten, 
Tensta.

Årets Lottombud: maxi IcA, borås.

Årets galoppombud: näsbypark 
Tobak & Spel.

Årets Harry Boy-ombud: Snusboa, 
Stenungsund.

Årets Andelsombud: kneippens 
Spelbutik, norrköping.

Årets V75-ombud: magnus Tobak, 
karlstad.

Årets Lunchombud: Södertullskios-
ken, Gävle.

Årets Atg-ombud: ma li’s Spel & 
café, brastad.

holm i augusti totalt fick dela på 21 
miljoner kronor.

harry boy fortsatte också att hjälpa 
sina trogna kunder till storvinsterna. en 
harry boy-kupong inlämnad på coop 
Forum i Gällivare för 36 kronor gav till 
exempel drygt 2,5 miljoner kronor i 
november på v75.

Axel Planhem
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nästan 25 år senare har det genomförts 
8 982 Dagens Dubbel-omgångar och 
då det har blivit 63 döda lopp är antalet 
DD-resultat 9 045 stycken. Dubbelslag, 
när samma hästnummer vinner båda 
DD-avdelningarna, som i premiären har 
noterats ytterligare 781 gånger. och 
under resans gång har Dagens Dubbel 
utvecklats till det näst största spelet på 
trav- och galopp.

ATGs pr-chef hasse Svennehed var 
projektledare för starten av Dagens 
Dubbel. han minns:

– redan sommaren 1986 började 
Tipstjänst (nuvarande Svenska Spel) 
med online-terminaler. vi hade en ma-
nuell service via 205 ombud samt trav- 
och galoppbanorna. Goda råd var dyra 
men under 1987 lyckades vi utbilda 
ombuden och installera vår nya elektro-
niska spelmaskin hos 512 ombud.

men ATG ville också erbjuda kun-
derna fler spelformer.

– håkan ”lillis” olsson fanns med i 
en projektgrupp och han berättade att i 
uSA fanns det ett spel som hette Daily 
Double. kunde inte det vara något att 
bygga vidare på?

Jo, verkligen…
efter ett antal tester och provspel 

var ATG berett att presentera sitt nya 
riksspel Dagens Dubbel (en dubbel varje 
dag) och det blev omgående succé.

premiäromsättningen landade på 2 
121 085 kronor och de som satsat på 
att lars lindberg skulle vinna första 
avdelningen med overlord och att 
krister Söderholm skulle vinna andra 
avdelningen med vic pride kunde hämta 
ut vinster till oddset 9,79.

ett underodds då overlord gav 5,21 
som vinnare och vic pride 2,79 som 
vinnare. Skälet till underoddset var 
att flera satsat på att samma nummer 
skulle vinna två gånger, nämligen num-
mer 4.

– när samma nummer vinner dubbelt 
eller när samma kusk vinner dubbelt 

grATTis på (fÖdeLse) 
dAgens duBBeL!

”ökar risken” för att DD-oddset blir 
lägre än de multiplicerade vinnarodd-
sen, förtydligar hasse Svennehed.

men oftast ger DD ett högre odds 
än de multiplicerade vinnaroddsen 
vilket framgår av historikens 2 238 
underodds.

nästan 25 års DD-statistik bjuder på 
mera intressant fakta som…

… det högsta DD-oddset. noterades 
på Jägersro den 14 februari 2006 och 
skrevs till 4 687,75 sedan christoffer 
eriksson vunnit med ruwenzori till 
oddset 53,91 och Jörgen Sjunnesson 
med Sötestina till oddset 52,21. DD-
kombinationen var 7-12.

… det genomsnittliga DD-oddset är 
78,65.

… det högsta vinnaroddset. Satt på 
Täby Galopp den 27 augusti 1991 då 
bonnie Sacc vann till 215,24 i odds. 
John Fortune satt i sadeln på den 
Tommy Ahlbeck-tränade 3-åringen. 
bonnie Sacc vann endast två lopp i kar-
riären och i det aktuella rekordloppet, 
breeders’ Trophy med ett förstapris 
på 385 000 kronor, var hon överlägset 

minst betrodd i fältet.
… den högsta DD-omsättningen. 

noterades på Solvalla den 27 maj 2006 
och bokfördes till 18 292 389 kronor. 
Den 27 maj var v75-lördagen före 
elitloppet. på 10-i-topp-listan över de 
högsta omsättningarna är samtliga tio 
från just elitloppslördagar sedan 2003.

… de segerrikaste hästarna är två, 
rambrico och victory Tilly med 19 
DD-segrar var. Totalt har 9 506 hästar 
segrat på Dagens Dubbel.

… den segerrikaste kusken är Örjan 
kihlström med 798 DD-triumfer. Åke 
Svanstedt skuggar med 766. Trea ligger 
Stig h Johansson, 629. Totalt har  
1 187 kuskar/ryttare segrat på Dagens 
Dubbel.

… de fem vanligaste DD-kombinatio-
nerna är 1-5 (118 gånger), 1-1 (108), 
4-5 (103), 1-7 (102) och 5-5 (101).

… 2005 fick Dagens Dubbel en lil-
lebror i lunch Dubbel.

(Tro det eller ej – det finns faktiskt 
en kombination som aldrig förekommit 
under de här 25 DD-åren, nämligen 13-
15. när sitter den…?)

Premiären skedde onsdagen den 30 december 1987 på solvalla.
två hemmatränare vann – och det blev dubbelslag på nummer 4.
atgs nya spelform dagens dubbel hade kommit för att stanna.
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Årets högsta…

…  V75-omsättning: 104 351 155 kronor,  
Jägersro 27 oktober.

… V75-utdelning: 53 195 326 kronor, Åby 14 januari.

… V65-omsättning: 7 385 243 kronor, Örebro 12 juli.

…  V65-utdelning: 4 196 854 kronor, Färjestad 13 
augusti.

… V64-omsättning: 9 638 530 kronor, Örebro 9 december.

… V64-utdelning: 254 663 kronor, Gävle 23 september.

…  V86-omsättning: 25 137 029 kronor,  
Solvalla 8 februari.

… V86-utdelning: 5 351 761 Solvalla 31 oktober.

…  V5-omsättning: 3 411 431 kronor, Solvalla 27 maj.

… V5-utdelning: 1 369 783 kronor, eskilstuna 3 november.

… V4-omsättning: 2 860 319 kronor, Solvalla 26 maj.

… V4-utdelning: 554 334 kronor, romme 15 december.

… Vinnarodds: 271,75, Tyskland, 15 december.

… Dagens Dubbel-odds: 1 018,43, Gävle, 15 november.

… tvilling-odds: 2 074,47, umeå, 27 april.

… trio-odds: 42 746,10, boden, 19 april.

atg lovade att skänka 5 000 kronor till cancerfonden för varje 
seger han tog i maj. och Björn goop gjorde sitt bästa – och var först 
över mållinjen med sin häst 29 gånger.

ATG har under flera år varit involverade i cancerfondens årliga 
kampanj mot prostatacancer. även 2012 inleddes elitloppssöndagen 
med cancerfondens lopp som vanns av Adrian kolgjini och nelson di 
Quattro. björn Goop och othello Jaycee ledde länge loppet men fick 
ge sig över upploppet. 

29 segrar blev det totalt för björn under maj vilket innebar 145 000 
kronor till förmån för cancerfonden. men i vinnarcirkeln efter cancer-
fondens lopp så rundade remy nilson, vd ATG, av uppåt och skrev dit 
”150 000 kronor” på checken.

– vi är glada att få så mycket pengar till fortsatt forskning för att 
besegra cancer, sa Stefan bergh från cancerfonden.

29 segrAr i kAMpen  MoT CAnCer

ÖkAd ”exporT” – 
sTorvinsT TiLL sYdAfrikA

TiLLsAMMAns i v75
fler och fler spelar v75 tillsammans både hos 
ombud och i kompisgäng. 
så därför smyglanserade atg i slutet av året… 
just det!...v75 tillsammans.

på https://tillsammans.atg.se kan du skapa din 
egen ”v75-klubb” med dina vänner. här kan du 
komponera ditt system, diskutera val av hästar med 
övriga lagmedlemmar och om ni vinner så betalas 
vinsten ut till varje lagmedlems konto.

någon som fick uppleva detta under testperio-
den av v75 Tillsammans var magnus långh, 29, 
som tillsammans med lagkompisarna i v75-björnen 
fick dela på 126 000 kronor.  

spelet på svenska trav- och galopplopp lockar allt 
fler utländska kunder.
2012 omsatte det utländska spelet 2,5 miljarder 
kronor (+18 procent, 2011).

Totalt var det omkring 30 spelbolag i 19 länder som 
regelbundet spelade på svenska lopp. Den största 
volymökningen kom från norge, Sydafrika, Finland 
och uSA. 

högsta vinsten gick till en spelare hos ATGs 
sydafrikanske partner, spelbolaget phumelela, som 
under elitloppslördagen i maj var ensam om de 
tre vinnande v75-kupongerna och totalt vann 65 
miljoner kronor. 
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ATgs speL
// 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.  
// Radpris 50 öre.

inTrodukTionsår: 1993
oMsäTTning 2012: 4 585 MkR
hÖgsTA uTdeLning 2012: 53 195 326 kRoNoR
AnTAL JACkpoTs 2012: 19 ST

SPELARE 65% SPORTEN 22,75%

STATEN 12,25%

65% SPORTEN

STA
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// Avgörs normalt på onsdagar.
// Utdelning på 8, 7 och 6 rätt.
// Vinstfördelningsprocent 40–20–40.
// Jackpot om ingen har 8 rätt eller om utdelningen på 6 och/ 
 eller 7 rätt understiger 10 kronor. Jackpotbeloppet flyttas  
 till nästkommande 8-rättspott.
// Man kan välja att spela endast för 8 rätt (V8).  
 Vinsten blir då 2,5 gånger.    

// Radpris 25 öre.

inTrodukTionsår: 2012
oMsäTTning 2012: 947 MkR
hÖgsTA uTdeLning 2012: 5 351 761 kRoNoR
AnTAL JACkpoTs 2012: 18 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 under-

stiger 30 kronor. Jackpotbeloppet flyttas normalt 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 2012: 903 MkR
hÖgsTA uTdeLning 2012: 4 196 854 kRoNoR
AnTAL JACkpoTs 2012: 27 ST

// Avgörs normalt på söndagar.
// 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. Jackpotbelop-
pet 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 2012: 237 MkR
hÖgsTA uTdeLning 2012: 254 663 kRoNoR
AnTAL JACkpoTs 2012: 25 ST

// Anordnas normalt 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 2012: 507 MkR
hÖgsTA uTdeLning 2012: 554 334 kRoNoR

//  Anordnas normalt alla tävlingsdagar på de banor 
som inte har V65 eller V64.

//  Utdelning på 5 rätt. Om ingen har 5 rätt blir 
det utdelning på 4 rätt, och så vidare. 

// Radpris 1 krona.

// 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.

inTrodukTionsår: 1959
oMsäTTning 2012: 374 MkR
hÖgsTA uTdeLning 2012: 1 369 783 kRoNoR

inTrodukTionsår: 1994
oMsäTTning 2012: 67 MkR
hÖgsTA uTdeLning 2012: 86 400 kRoNoR
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// Kan spelas i alla lopp.
// Man ska hitta vinnaren.
//  Oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
// Lägsta insats 5 kronor.

inTrodukTionsår: 1923
oMsäTTning 2012: 1 144 MkR
hÖgsTA odds 2012: 271,75
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// Kan spelas i alla lopp.
//  Man ska hitta ettan, tvåan eller trean.
//  Oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
// Lägsta insats 5 kronor.

inTrodukTionsår: 1923
oMsäTTning 2012: 426 MkR
hÖgsTA odds 2012: 50,34

// Anordnas på den bana som har V75, V86, V65 eller V64.
// Man ska hitta vinnaren i två utvalda lopp.
// Oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
// Lägsta insats 5 kronor.

inTrodukTionsår: 1987
oMsäTTning 2012: 1 572 MkR
hÖgsTA odds 2012: 1 018,43

// 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 2012: 278 MkR
hÖgsTA odds 2012: 2 013,56

// 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 2012: 383 MkR
hÖgsTA odds 2012: 42 746,10

// Anordnas i alla travlopp.
// Man ska hitta ettan och tvåan oavsett ordningsföljd.
// Oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.

// Lägsta insats 5 kronor.

// 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: 2004
oMsäTTning 2012: 948 MkR
hÖgsTA odds 2012: 2 074,47

inTrodukTionsår: 1937
oMsäTTning 2012: 48 MkR
hÖgsTA odds 2012: 1 022,72
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ordfÖrAnde hAr ordeT
2012 var ett utmanade år för ATG med minskad omsättning och  
förlorade marknadsandelar. Men också ett år då reglerade aktörer  
på svensk spelmarknad drabbades av ytterligare bakslag.   

Denna gång vill jag börja med att rikta ett stort och 
varmt tack till remy nilson som efter 25 år på ATG, 17 
år som marknadschef och 8 år som vD, lämnade vd-
stolen i december. hyllningsorden till remy och hans 
betydelse för ATG och hästsporten har med all rätt 
varit många. Jag kan bara helhjärtat instämma. 

samtidigt som vi säger tack till remy säger jag 
välkommen till Hasse skarplöth, ny vd Atg sedan 
januari 2013.

Jag och övriga i styrelsen ser framemot att få jobba 
med hasse. med sin bakgrund inom medievärlden och 
sin dokumenterat starka affärsförmåga, kryddat med 
ett stort hästintresse, så har ATG fått en vd som är väl 
skickad att ta sig an ATGs nuvarande och kommande 
utmaningar. För det är minst sagt en utmanande tid 
som väntar.

2012 blev ATGs fjärde bästa resultat i bolagets his-
toria, 12,4 miljarder, men vi tappade både omsättning 
och marknadsandelar.  Trots det kunde vi dela ut mer 
pengar till aktiva än någonsin tidigare. vi har träget 
samlat årliga mindre överskott i vår balansräkning 
vilket nu kommer väl till pass i kärvare tider. vi siktar 
naturligtvis på att så snabbt som möjligt ta oss tillbaka 
till en omsättning på 13 miljarder igen. För att uppnå 
detta kommer att krävas hårt arbete. 

vi möter allt hårdare konkurrens, både av aktörer som 
har tillstånd att erbjuda spelupplevelser på svensk 
marknad, vilket är helt ok, och de som driver verksam-
het i Sverige utan tillstånd. vilket inte är ok. konkur-
renssituationen gentemot dessa oreglerade firmor 
blir alltmer orimlig. vi konkurrerar sedan flera år med 
spelbolag som vare sig betalar skatt i Sverige eller bi-
drar till den hästnäring som ATG ger hela sitt överskott 
till, och som sysselsätter närmare 30 000 människor. 
Spelbolag som inte har några krav på sig gällande 
återbetalning till spelarna. Inte heller står de under 

lotteriinspektionens kontroll när det gäller insatser 
mot spelberoende. Trots att de har hundratusentals 
kunder i Sverige. 

Situationen har nyligen blivit än mer tillspetsad när 
högsta Domstolen beslöt att inte fälla expressen och 
Aftonbladet för brott mot främjandeförbudet i lotteri-
lagen. beslutet innebär i realiteten att det är fritt fram 
för utländska oreglerade spelbolag att marknadsföra 
sig i Sverige samtidigt som restriktionerna ökar för reg-
lerade aktörer.  vi har redan hunnit se de första stora 
annonskampanjerna. Främjandeförbudet är därmed i 
praktiken verkningslöst och satt ur spel.

2012 kunde trav- och galoppsporten kassera in drygt 
1,7 miljarder från Atg som dessutom skickade in 1,3 
miljarder i skatt till statskassan. 

Det finns en stabil majoritet i Sveriges riksdag för en 
omreglering av spelpolitiken. Jag hoppas att detta 
leder till att det ambitiösa arbete med en ny spelpolitik 
som alliansregeringen drog igång redan hösten 2006, 
nu kan slutföras så fort som möjligt. Det brådskar.

Mats   
Denninger



ATG 2012 // Årsredovisning // SIDA 35

Marknadsandelar på den reglerade  
svenska spelmarknaden

nYCkeLTAL

atgs omsättning fördelat 
på försäljningskanaler

atgs omsättningsfördelning internationellt internationell fördelning spelfomer
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 nYCkeLTAL, Mkr 2012 2011 2010 2009 2008

Omsättning 12 420 13 111 12 804 12 688 11 972

Bana 600 699 719 817 918

Ombud 6 883 7 605 7 822 8 197 8 108

E-kanaler 4 936 4 807 4 262 3 673 2 946

Internationellt 2 520 2 141 1 756 1 572 1 332

Hästsportens fond           530 656 637 610 488

Årets resultat –126 19 27 122 69

Bidrag till hästsporten 1 719 1 687 1 639 1 516 1 520
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fÖrvALTningsBeräTTeLse
Styrelsen och verkställande direktören för AB Trav och Galopp, org. nr. 
556180-4161, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning  
för verksamhetsåret 2012.

allMÄnt oM verksaMheten
Samtliga uppgifter avser moderbolaget om inget annat 
anges, se redovisningsprinciper sidan 44.

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 
totalupplevelse.

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 
För tredje gången i ATGs knappt 40-åriga historia 
minskade omsättningen 2012 jämfört med föregående 
år. Totalt slutade omsättningen på 12 420 miljoner 
kronor (13 111), vilket motsvarar en minskning med 
5,3 procent. Totonettot minskade i motsvarande om-
fattning och uppgick till 3 746 miljoner kronor (3 970). 
Totonetto definieras som spelomsättning minskat med 
spelarnas andel. 

v75 försvarar fortsatt sin ställning som spelarnas 
favorit. v75-omsättningen uppgick till 4 585 miljo-
ner kronor (4 931), en minskning med 7 procent. v86 
ersatte v64 som onsdagsspelet i slutet på 2011 och 

omsättningen har inte motsvarat de förväntningar som 
ställdes, totalt uppgick omsättningen till 948 miljoner 
kronor (1 011). liksom tidigare år var Dagens Dubbel 
inklusive lunch Dubbel ATGs näst största spelform 
med en omsättning på 1 850 miljoner kronor (1 993). 

Fortsatt samarbete med internationella partners har 
under 2012 inneburit en ökad tillväxt både på spel 
in till Sverige (export) samt spel till utländska täv-
lingar från Sverige (import). exporten ökade till 2 530 
miljoner kronor (2 140) och importen till 470 miljoner 
kronor (357). Spelet från Sverige till utländska täv-
lingar beskattas i Sverige medan andra länders spel in 
till svenska pooler beskattas i respektive land.

atgs omkostnader och finansiella netto
besparingar på rörliga- och administrativa kostnader 
samt ett förbättrat nettoresultat för den internationel-
la verksamheten har motverkat kostnadsökningar för 
försäljning- och i IT-verksamheten. kostnader av en-
gångskaraktär som ingår uppgick till 5 miljoner kronor 
(16). ATGs totala personalkostnader, inklusive sociala 
kostnader, uppgick till 174 mkr (163). Ökningen är hän-
förlig till att antalet anställda ökat och avtalsmässiga 
löneökningar. personalkostnaderna ingår i respektive 
verksamhets totala kostnad.

Avskrivningar på anläggningstillgångar har minskat 
marginellt. 

ATGs totala omkostnader exklusive finansiellt netto 
uppgick till 801 miljoner kronor (840).

Finansnettot har minskat till 17 miljoner (19), orsaken 
till försämringen är dels ATGs försämrade resultat och 
dels lägre räntenivå.

Totalt uppgick ATGs nettoomkostnader till 784 miljo-
ner kronor (822).

fördelning till sporten 
Totalt har 1 719 miljoner kronor (1 687) fördelats till 
trav- och galoppsporten. 
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Fördelning till trav- och galoppbanorna sker enligt ett 
system som är kopplat till banornas tävlingsprogram 
och ersättningen är uppdelad i tre delar, basbelopp, 
tävlingskostnadsersättning och prisersättning. För 
de banor som under året drivit utveckling av spel och 
sport finns det även möjlighet till incitamentsersätt-
ning. I fördelning till banorna ingår även ersättning 
till ungdomsverksamhet och investeringsbidrag för 
förbättrad infrastruktur på banorna. 

Till centralförbund och trav- och galoppbanor förde-
lades 1 550 miljoner kronor (1 516), till största delen 
bestående av prisersättning till banorna som sedan i 
sin tur betalar ut prispengar till hästägarna, totalt 821 
miljoner kronor (782). Fördelning till trav- och ga-
loppbanorna för drift och tävlingsverksamheten är den 
näst största posten med 590 miljoner kronor (574).

Fördelningen till uppfödare, hästägare och tränare  
har minskat något och summeras till 169 miljoner 
kronor (171).

fördelning till staten
ett nytt avtal träffades mellan staten och trav- och 
galoppsporten i juni 2011. Avtalet omfattar tiden 
2011-06-30–2012-12-31 med möjlighet att förlänga 
avtalet sex månader vilket staten beslutat att utnyttja. 
Därför kommer oförändrade villkor att gälla under det 
första halvåret 2013.

Totalisatorskatten beräknas som en procentsats av 
bruttoöverskottet 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 har 
gjorts med 50 miljoner kronor (48). 

Avsättningen till totalisatorskatt och medel uppgick till 
1 369 miljoner kronor (1 442).

resultat
ATGs resultat före fördelning till sporten och staten 
uppgick till 2 962 miljoner kronor (3 148). Årets för-
lust uppgick till 126 miljoner kronor (+19).

Balansräkning, finansiering och soliditet
balansomslutningen minskade från fjolårets 1 384 
miljoner kronor till 1 243 miljoner kronor varav  om-
budsfordringar svarade för en ökning med 74 mkr 
vilket är en kalendereffekt. Fordringar på banorna 
ingående i ATGs samlingskonton ökade med 59 mkr, 
detta som ett resultat av att banorna utnyttjat sina 
interna krediter i större utsträckning än tidigare år. 
minskningen är till stor del hänförligt till en minskad 
likviditet med 260 miljoner kronor medan motsatt 
effekt har ökningen av fordringar på ombud och på ba-
nor. Totalt har dessa fordringar ökat med 133 miljoner 
kronor varav ombudsfordringar svarade för en ökning 
med 74 mkr vilket är en kalendereffekt. Fordringar på 
banorna ingående i ATGs samlingskonton ökade med 
59 mkr, detta som ett resultat av att banorna utnyttjat 
sina interna krediter i större utsträckning än tidigare 
år. Investeringar under året har finansierats med egna 
medel och uppgick till 109 miljoner kronor (130). Akti-
verade investeringar avser till största delen utveckling 
av spel- och sportsystem samt webbapplikationer. 
utveckling av en ny spelterminal för ombuden redovi-
sas som pågående projekt. 

vid årsskiftet var det totala egna kapitalet 578 miljo-
ner kronor (704) och soliditeten 46,5 procent (50,9).

kanal 75 aB
kanal 75 är ett helägt dotterbolag till ATG. bolagets 
verksamhet är att säkra och stimulera intresset för 
svensk trav- och galoppsport och för spel på hästar 
genom att ge spel- och sportinformation via olika for-
mer av media, print, internet, Tv, mobilt och ytterligare 
distributionsformer som finns på mediamarknaden.

under året har samtliga trav- och galopptävlingar Tv-
bevakats av kanal 75. Samtliga produktioner har under 
året övergått från SD- till hD-teknik. utvecklingen med 
att distribuera Tv-material via webben har inletts och 
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fÖrvALTningsBeräTTeLse

kommer att öka, vilket gör det möjligt att nå fler och 
yngre kunder. en viktig uppgift för kanal 75 är att stöd-
ja den internationella verksamheten med distribution av 
Tv-bilder till ATGs utländska samarbetspartners.

stYrelsens arBete
Styrelsens medlemmar och sammansättning framgår 
av en särskild presentation på sid 54.

under 2012 hade styrelsen åtta protokollförda sam-
manträden. Strategier och andra företagsövergripande 
frågor behandlades av styrelsen vid ett strategimöte. 
Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott och 
ett ersättningsutskott. 

Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning jämte 
instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och 
verkställande direktören och för ekonomisk rapporte-
ring. Styrelsen har även antagit en skriftlig arbetsord-
ning för ATGs revisionsutskott.

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

MilJöinforMation
I hästsportens hus använder vi grön el. Den förnybara 
elen är ursprungsmärkt och produceras av sol, vind, 
vatten och biobränsle. våra standardmodeller av kli-
entdatorer är alla brom- och pvc-fria och har ett flertal 
miljömärkningar. Återvinning av uttjänta datorer och 
skärmar gör så att alla metalldelar och stora delar av 
övrigt material tillvaratas. Allt övrigt avfall källsorteras. 

ATG jobbar också för att minska pappersåtgången hos 
våra ATG-ombud. I första hand handlar det om gra-
tisprogram, kuponger och spelkvitton, men vi jobbar 

också med att skräddarsy reklammaterial till ombuden 
för att motverka överupplagor. I takt med att fler och 
fler använder internet för att inhämta information och 
för att spela minskar också det totala pappersbehovet.

sPelansvar
under 2012 lanserade ATG spelansvarssidor i mobilen 
och ett självtest (Gamtest), där man i mobilen via 16 
frågor kan testa sig själv om man har eller riskerar att 
få problem med sitt spelande. Samma test finns även 
på ATG.se. Satsningen på utbildning i spelansvar för 
medarbetare, banor och ombud fortsätter. under året 
har fokus legat på personalen på trav- och galopp-
banorna.

Ytterligare information om ATGs spelansvarsarbete 
finns på sidorna 14–15.

fraMtida Utveckling och  
hÄndelser År 2013
För helåret förväntas ATGs svenska omsättning ligga 
på ungefär samma nivå som årets då det under 2013 
inte kommer att vara några större sportevenemang. 
Tendensen med lägre spelomsättning har fortsatt 
under årets två första månader då den svenska 
omsättningen minskat med knappt 5 procent jämfört 
med samma tid föregående år. kalendereffekten svarar 
för en minskning med ca 1 procent och v86 för ca 2 
procent. Det osäkra ekonomiska läget samt en ökad 
konkurrens påverkar ATGs omsättning. Det internatio-
nella samarbetet förväntas öka och så även ett utökat 
samarbete med de nordiska länderna.

under året kommer spelterminalen att bytas ut hos 
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samtliga ombud och samtidigt kommer även ATG skyl-
ten att ersättas med en ny med ATGs nya logotype. 
Den nya terminalen kommer att möjliggöra fortsatt 
utveckling av ombudskanalen.

under 2013 förväntas inga förändringar av villkoren på 
den svenska spelmarknaden varför ATG fortsatt kom-
mer att verka på en marknad med olika konkurrensvill-
kor. högsta Domstolen meddelade i januari 2013 att 
ATG inte beviljats prövningstillstånd i målet avseende 
stämningsansökan mot unibet enligt lagen om upp-
hovsrätt samt eu-direktivet om rättsligt skydd för 
databaser. Således kvarstår hovrättens dom att ATG 
ska ersätta unibet för rättegångskostnaderna. högsta 
Domstolen har i en dom friat två kvällstidningar som 
gällde främjandeförbud för utländska spelbolags an-
nonser på den svenska marknaden. Domen innebär att 
det fortfarande inte är tillåtet att ta in annonser från 
utländska spelbolag men att det inte blir någon påföljd 
om detta sker.

disPosition BetrÄffande  
Bolagets resUltat
Moderbolaget
bolagsstämman äger enligt bolagsordningen inte rätt 
att besluta om utdelning till aktieägarna eller därmed 
jämförlig åtgärd.

Styrelsen föreslår  
•  att årets förlust på 126 miljoner kronor avräknas mot 

hästsportens fond och

•  att kvarstående medel i hästsportens fond 530 mil-
joner kronor balanseras i ny räkning.

beträffande företagets resultat och ställning i övrigt, 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning-
ar, kassaflödesanalyser samt bokslutskommentarer.

Av koncernens fria medel föreslås ingen avsättning till 
bundna reserver.
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resuLTATräkningAr
konCern ModerBoLAg

BeLopp i Mkr noT 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning1 2 12 419,6 13 111,3 12 419,6 13 111,3

 Bråkdelar och oinlösta vinster 68,6 77,3 68,6 77,3

 Provision till utland –21,1 –16,6 –21,1 –16,6

 Vinster till spelare –8 720,6 –9 202,3 –8 720,6 –9 202,3

ToToneTTo 2 3 746,5 3 969,7 3 746,5 3 969,7

 Spelets kostnader 3 –846,7 –865,8 –950,1 –970,3

 Administrationskostnader 4 –103,2 –110,9 –98,5 –107,0

 Övriga rörelseintäkter 5 391,1 398,7 307,7 312,9

 Övriga rörelsekostnader 6 –241,3 –261,4 –59,9 –76,0

rÖreLseresuLTAT 1, 7 2 946,4 3 130,3 2 945,7 3 129,3

 Ränteintäkter och liknande resultatposter 17,2 18,6 17,6 19,0

 Räntekostnader och liknande resultatposter –1,1 –0,6 –1,0 –0,4

resuLTAT fÖre fÖrdeLning 2 962,5 3 148,3 2 962,3 3 147,9

 Fördelat till trav- och galoppsporten 8 –1 718,9 –1 686,8 –1 718,9 –1 686,8

resuLTAT fÖre skATT oCh AvTAL 1 243,6 1 461,5 1 243,4 1 461,1

 Totalisatorskatt –1 319,2 –1 394,5 –1 319,2 –1 394,5

 Åtaganden enligt avtal med staten –50,0 –48,0 –50,0 –48,0

 Skatt på årets resultat 9 –0,1 –0,1 – –

åreTs resuLTAT –125,7 18,9 –125,8 18,6

1) Omsättning inklusive spel från utlandet uppgick till 14.947,7 Mkr (15.252.2)
     Utländsk omsättning redovisas och beskattas i det land där omsättningen genereras.
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kAssAfLÖdesAnALYs
konCern ModerBoLAg

 noT 2012 2011 2012 2011

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt och avtal 1 243,6 1 461,5 1 243,4 1 461,1

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 109,8 110,1 94,0 97,2

1 353,4 1 571,6 1 337,4 1 558,3

  Betald totalisatorskatt –1 319,2 –1 394,5 –1 319,2 –1 394,5

  Åtaganden enligt avtal med staten –50,0 –48,0 –50,0 –48,0

  Betald skatt –0,1 –0,1 – –

kAssAfLÖde från den LÖpAnde verksAMheTen 
fÖre fÖrändring Av rÖreLsekApiTAL –15,9 129,0 –31,8 115,8

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar –119,1 –80,3 –113,3 –77,0

 Ökning(+)/Minskning(-) av skulder –17,0 96,0 –15,4 96,1

kAssAfLÖde från den LÖpAnde verksAMheTen –152,0 144,7 –160,5 134,9

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –63,9 –66,5 –63,9 –65,4

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –48,6 –86,4 –44,6 –64,4

Förvärv av långfristiga värdepapper 0,0 –210,0 0,0 –210,0

Ökning(-)/Minskning(+) av reversfordringar 4,5 4,4 9,0 –9,1

kAssAfLÖde från invesTeringsverksAMheTen –108,0 –358,5 –99,5 –348,9

åreTs kAssAfLÖde –260,0 –213,8 –260,0 –214,0

LikvidA MedeL vid åreTs BÖrJAn 499,4 713,2 498,9 712,9

LikvidA MedeL vid åreTs sLuT 16 239,4 499,4 238,9 498,9

tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivning av tillgångar 109,8 110,1 94,0 97,2

109,8 110,1 94,0 97,2

Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta 17,2 18,6 17,6 19,0

Erlagd ränta –1,1 –0,6 –1,0 –0,4

16,1 18,0 16,6 18,6

likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank1 239,4 320,7 238,9 320,2

Kortfristiga placeringar – 178,7 – 178,7

1) Av likvida medel vid årets slut härrör 153,7 mkr (141,9) redovisningsmedel tillhörande kontokunder.
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BALAnsräkningAr
TiLLgångAr konCern ModerBoLAg

 noT 12-12-31 11-12-31 12-12-31 11-12-31

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Programvara 87,4 97,9 85,7 95,3

Pågående projekt 63,0 37,8 63,0 37,8

10 150,4 135,7 148,7 133,1

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Inventarier 139,5 136,4 95,9 97,0

Pågående projekt – 15,1 – –

11,12 139,5 151,5 95,9 97,0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13 – – 0,1 0,1

Långfristig fordran koncernföretag – – 9,0 13,5

Långfristiga värdepapper 210,0 210,0 210,0 210,0

Andra långfristiga fordringar 14 107,1 111,6 107,1 111,6

 317,1 321,6 326,2 335,2

suMMA AnLäggningsTiLLgångAr 607,0 608,8 570,8 565,3

omsättningstillgångar

kortfristiga fordringar

Kundfordringar 17,3 20,6 15,8 19,4

Fordran hos koncernföretag – – 26,1 33,2

Övriga fordringar 15 372,8 249,8 362,6 238,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29,7 30,3 28,7 29,1

419,8 300,7 433,2 319,9

kortfristiga placeringar 16 – 178,7 – 178,7

kassa och bank 17 239,4 320,7 238,9 320,2

suMMA oMsäTTningsTiLLgångAr 659,2 800,1 672,1 818,8

suMMA TiLLgångAr 1 266,2 1 408,9 1 242,9 1 384,1
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BALAnsräkningAr
egeT kApiTAL oCh skuLder konCern ModerBoLAg

noT 12-12-31 11-12-31 12-12-31 11-12-31

eget kapital 18

Bundet eget kapital

Aktiekapital (400 000 aktier) 40,0 40,0 40,0 40,0

Bundna reserver 8,2 8,2 8,0 8,0

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

Fritt eget kapital

Hästsportens fond 657,0 637,1 655,6 637,0

Fria reserver – 1,0 – –

Årets resultat –125,7 18,9 -125,8 18,6

531,3 657,0 529,8 655,6

suMMA egeT kApiTAL 579,5 705,2 577,8 703,6

Uppskjuten skatt 0,1 0,1 – –

kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 96,0 103,1 78,9 85,1

Skuld E-kanaler 182,8 164,2 182,8 164,2

Övriga skulder 19 317,3 339,6 316,2 338,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 90,5 96,7 87,2 92,6

686,6 703,6 665,1 680,5

suMMA egeT kApiTAL oCh skuLder 1 266,2 1 408,9 1 242,9 1 384,1

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Borgensförbindelse för ATG Hästklinikerna AB 64,2 72,2 64,2 72,2
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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 Årsre-
dovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall det saknas ett 
allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägled-
ning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation enligt vad 
som anges nedan. Resultaträkningen har anpassats med hänsyn 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 varmed 
de beräknas inflyta.

fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansda-
gens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation num-
mer 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 terminssäkrats 
omräknas de till terminskurs.

intäkter
ATGs intäkter redovisas när trav- och galopptävlingarnas resultat 
fastställts efter avslutad tävling.

inkomstskatter
ATGs rörelse är skattebefriad och således uppstår inga skattepliktiga 
tempo rära skillnader eller avdragsgilla temporära skillnader. I dot-
terbolaget Kanal 75 AB finns inga skattepliktiga temporära skillnader 
eller avdragsgilla temporära skillnader.

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

Följande avskrivningstider tillämpas: 
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 ekonomiska 
riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt 
väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet så är det 
fråga om operationell leasing.

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

e-kanaler
E-kundernas innestående medel hos ATG redovisas under rubriken 
kortfristiga skulder som ”skuld E-kanaler”.

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 moderbolaget 
 lämnats. Koncernen överensstämmer i allt väsentligt med moderbo-
lagets  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 bolaget 
tillhör av mindre betydande belopp.

noT 1 AnsTäLLdA oCh personALkosTnAder

konCern ModerBoLAg

2012 2011 2012 2011

MedeLTALeT AnsTäLLdA 252 242 210 200

   varav män, i procent 69 70 68 70

löner, andra ersättningar 
och sociala kostnader

Styrelse och VD 5,8 5,4 4,2 3,9

Övriga anställda 131,4 123,5 112,7 105,1

suMMA 137,2 128,9 116,9 109,0

Sociala kostnader 65,3 62,9 56,6 54,3

(varav pensionskostnader) 18,7 18,8 16,3 16,3

Av bolagets pensionskostnader avser 1,7 (1,9) gruppen styrelse och VD.

noTer
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Jämställdhetsplan
I enlighet med diskrimineringslagen bedrivs ett aktivt arbete inom 
företaget för att motverka diskriminering. En treårig plan för aktivi-
teterna samt en lönekartläggning kommer att upprättas under 2013 i 
samverkan med de lokala arbetstagarorganisationerna.

AndeL kvinnor i LedAnde BefATTning % 2012 2011

   Styrelsen 41 41

   Företagsledningen 22 22

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

aB trav och galopp
Ersättningar m.m. till styrelsen, verkställande direktören
Styrelsen har uppburit en ersättning om 1,3 Mkr (1,3). Under året har 
verkställande direktör (vd) uppburit lön och ersättningar uppgående 
till 4,6 Mkr (4,3) inklusive pensionsavsättning samt förmån av fri bil. 
31 december 2012 avgick Remy Nilson som vd men kvarstår i anställ-
ning tom 30/6 2013 med bibehållna villkor. Under perioden 1 januari 
till och med den 30 juni 2013 står Nilson till ledningens förfogande. 
Ny vd, Hans Skarplöth, tillträdde 1 januari 2013.

Ersättning till revisor
Ersättning till Ernst & Young AB, har för räkenskapsåret 2012 uppgått 
till 0,7Mkr (0,8) varav 0,7 Mkr (0,8) avser lagstadgad revision.

kanal 75 aB
Ersättningar m.m. till styrelsen, verkställande direktören
Till styrelsemedlemmar har utbetalts en ersättning om 0 Mkr (0)  
Verkställande direktören har uppburit lön och ersättningar uppgående 
till 1,6 Mkr (1,5). Pensionskostnader för vd uppgår till 0,3 Mkr (0,3).

 

noT 2 neTTooMsäTTning per speLforM

konCern ModerBoLAg

speLforMer 2012 2011 2012 2011

V75 4 585,2 4 931,4 4 585,2 4 931,4

V86 947,6 151,9 947,6 151,9

V65 831,3 1 159,8 831,3 1 159,8

V64 308,8 859,1 308,8 859,1

V5 373,9 352,5 373,9 352,5

V4 507,1 475,0 507,1 475,0

V3 67,0 74,9 67,0 74,9

DD/LD 1 849,6 1 992,8 1 849,6 1 992,8

TRIO 383,1 428,3 383,1 428,3

VINNARE/PLATS 1 569,7 1 650,1 1 569,7 1 650,1

KOMB 48,3 51,5 48,3 51,5

TVILLING 948,0 984,0 948,0 984,0

12 419,6 13 111,3 12 419,6 13 111,3

vinsTer –8 720,6 –9 202,3 –8 720,6 –9 202,3

3 699,0 3 909,0 3 699,0 3 909,0

Bråkdelar och oinlöst 68,6 77,3 68,6 77,3

Provision till utland –21,1 –16,6 –21,1 –16,6

ToToneTTo 3 746,5 3 969,7 3 746,5 3 969,7
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noT 3 speLeTs kosTnAder

konCern ModerBoLAg

2012 2011 2012 2011

Marknadsföring  
och media

Marknadsföring 229,4 229,4 219,8 220,1

TV och övrig  
mediaproduktion

– – 111,1 112,0

Speciella projekt – 3,0 – 3,0

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

237,6 241,8 339,1 344,5

svensk försäljning

Kundsupport 10,6 10,9 10,6 10,9

Försäljning 76,3 71,5 76,3 71,5

Kommersiellt Center 2,3 – 2,3 –

E-kanaler 28,1 30,3 28,1 30,3

Avskrivning och ränta 
för ombudsutrustning

0,0 – 0,0 –

117,3 112,7 117,3 112,7

rörliga försäljnings-
kostnader

Ombudskanalen 9,3 12,4 9,3 12,4

Provisioner 158,8 178,8 158,8 178,8

Gratisprogram 12,2 11,6 12,2 11,6

Kuponger 18,5 20,9 18,5 20,9

Kortkostnader 6,7 6,0 6,7 6,0

205,5 229,7 205,5 229,7

Banspel

Administration banspel 2,3 3,5 2,3 3,5

fÖrsäLJning  
inTernATioneLLT 34,3 32,9 36,2 34,7

övriga spelkostnader

Kvalitet och säkerhet 11,1 11,0 11,1 11,0

IT-kostnader 182,2 175,9 182,2 175,9

Avskrivningar 56,4 58,3 56,4 58,3

249,7 245,2 249,7 245,2

suMMA 846,7 865,8 950,1 970,3

noT 4 AdMinisTrATionskosTnAder

konCern ModerBoLAg

2012 2011 2012 2011

Utredningar, projekt 9,3 14,7 9,3 14,7

Fastighetsförvaltning 2,5 4,1 2,5 4,1

Administrativ data 10,1 9,7 10,1 9,7

Allmänna omkostnader 43,7 43,5 39,0 39,6

Avskrivningar 37,6 38,9 37,6 38,9

suMMA 103,2 110,9 98,5 107,0

noT 5 ÖvrigA rÖreLseinTäkTer

konCern ModerBoLAg

2012 2011 2012 2011

produkTions- 
inTäkTer kAnAL 75 83,4 85,8 – –

ombud

Hyresintäkter ombud 52,4 53,6 52,4 53,6

Försäljning och kundstöd 4,3 3,1 4,3 3,1

Kommersiellt Center 0,4 – 0,4 –

Ombudskanalen 15,5 15,7 15,5 15,7

72,6 72,4 72,6 72,4

BAnA 0,2 0,2 0,2 0,2

e-kAnALer 16,3 26,7 16,3 26,7

fÖrsäLJning  
inTernATioneLLT 108,3 91,4 108,3 91,4

övriga intäkter från  
spelverksamheten

Reklam, TV och annan 
marknadsföring 8,2 5,3 8,2 5,3

Kvalitet och säkerhet 1,1 1,1 1,1 1,1

IT-verksamhet 1,4 2,5 1,4 2,5

10,7 8,9 10,7 8,9

administration

Intäkter Hästsportens Hus 12,0 12,2 12,0 12,2

Intäkter från banorna 9,4 9,3 9,4 9,3

Intäkter sportsystem 2,9 2,9 2,9 2,9

Övrig administration 1,4 1,5 1,4 1,5

25,7 25,9 25,7 25,9

TerMinALnäT 73,9 87,4 73,9 87,4

suMMA 391,1 398,7 307,7 312,9
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noT 6 ÖvrigA rÖreLsekosTnAder

konCern ModerBoLAg

2012 2011 2012 2011

kAnAL 75 AB 181,4 185,4 – –

TerMinALnäT 50,9 62,4 50,9 62,4

forskning och bidrag

Näringsbidrag  
ATG Hästklinikerna AB – 10,0 – 10,0

Extra bidrag Hästnäring-
ens Nationella Stiftelse 5,4 – 5,4 –

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

9,0 13,6 9,0 13,6

suMMA 241,3 261,4 59,9 76,0

noT 7  AvskrivningAr Av iMMATerieLLA oCh  
MATerieLLA AnLäggningsTiLLgångAr

      

konCern ModerBoLAg

2012 2011 2012 2011

Programvara 49,3 53,1 48,3 52,2

Inventarier 60,5 57,0 45,7 45,0

suMMA 109,8 110,1 94,0 97,2

avskrivningar enligt plan 
fördelade per funktion

Spelets kostnader 56,4 58,3 56,4 58,3

Administrationskostnader 37,6 38,9 37,6 38,9

Övriga rörelsekostnader 15,8 12,9 – –

suMMA 109,8 110,1 94,0 97,2

noT 8 fÖrdeLAT TiLL CenTrALfÖrBund, AkTivA oCh BAnor

konCern ModerBoLAg

2012 2011 2012 2011

trav

svensk TrAvsporT 81,1 87,5 81,1 87,5

Banor

Basbelopp 325,2 312,2 325,2 312,2

Tävlingskostnadsersättning 196,7 194,1 196,7 194,1

Prisersättning 716,1 695,6 716,1 695,6

Extra prisersättning 41,4 27,0 41,4 27,0

Poänglördag 2,9 – 2,9 –

Investeringsbidrag 10,9 – 10,9 –

Nysatsningar/övergångsregler 8,0 21,1 8,0 21,1

Punktanslag 2,8 4,5 2,8 4,5

Banbelysning – 6,0 – 6,0

SÄBA – 9,9 – 9,9

Starthästbonus 6,1 6,2 6,1 6,2

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

suMMA 1 314,1 1 280,6 1 314,1 1 280,6

unghäsTsTiMuLAns 64,3 65,4 64,3 65,4

uppfÖdArpreMier 90,7 92,7 90,7 92,7

TrAnsporTBidrAg 5,8 4,4 5,8 4,4

TränArpreMier 1,5 1,3 1,5 1,3

ekonoMiAdMinisTrATion 2,4 3,2 2,4 3,2

suMMA TiLL TrAvsporTen 1 559,9 1 535,1 1 559,9 1 535,1



SIDA 48 // ATG 2012 // Årsredovisning  

noT 8 forTs.

konCern ModerBoLAg

2012 2011 2012 2011

galopp

svensk gALopp 12,7 10,7 12,7 10,7

Banor

Basbelopp 47,4 45,7 47,4 45,7

Tävlingskostnadsersättning 20,6 22,2 20,6 22,2

Prisersättning 63,8 59,4 63,8 59,4

Engångsanslag – 0,7 – 0,7

Investeringsbidrag 3,6 – 3,6 –

Övergångsregler 2,3 2,3 2,3 2,3

SÄBA – 0,9 – 0,9

Punktanslag 1,3 2,3 1,3 2,3

suMMA 139,0 133,5 139,0 133,5

uppfÖdArpreMier 6,5 6,8 6,5 6,8

TränArpreMier 0,8 0,7 0,8 0,7

suMMA TiLL gALopp-
sporTen 159,0 151,7 159,0 151,7

suMMA TiLL TrAv- oCh 
gALoppsporTen 1 718,9 1 686,8 1 718,9 1 686,8

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

noT 9 skATT på åreTs resuLTAT

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

noT 10 progrAMvArA

konCern ModerBoLAg

2012 2011 2012 2011

ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 802,7 807,6 797,8 803,8

Nyanskaffningar 38,7 60,9 38,7 59,8

Utrangering –0,3 –65,8 – –65,8

Pågående projekt 63,0 37,8 63,0 37,8

904,1 840,5 899,5 835,6

ackumulerade avskriv-
ningar enligt plan

Vid årets början 704,8 717,5 702,5 716,1

Utrangering –0,4 –65,8 – –65,8

Årets avskrivning enligt 
plan på anskaffningsvärden

49,3 53,1 48,3 52,2

753,7 704,8 750,8 702,5

redovisAT värde  
vid åreTs sLuT 150,4 135,7 148,7 133,1

Fullt avskrivna  
immateriella tillgångar 666,2 602,1 664,7 595,2
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noT 11 BYggnAder

konCern ModerBoLAg

2012 2011 2012 2011

ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 10,8 10,8 10,8 10,8

ackumulerade avskriv-
ningar 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

2012 2011 2012 2011

ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 460,6 453,2 387,8 406,1

Nyanskaffningar 63,7 98,8 44,6 64,4

Avyttringar och  
utrangeringar –35,3 –91,4 –29,8 –82,7

Pågående projekt – 15,1 – –

489,0 475,7 402,6 387,8

ackumulerade avskriv-
ningar enligt plan

Vid årets början 324,2 358,6 290,8 328,5

Avyttringar och utrang-
eringar –35,2 –91,4 –29,8 –82,7

Årets avskrivning enligt 
plan på anskaffningsvärden 60,5 57,0 45,7 45,0

349,5 324,2 306,7 290,8

redovisAT värde  
vid åreTs sLuT 139,5 151,5 95,9 97,0

Fullt avskrivna inventarier 217,1 206,8 216,7 206,1

noT 13 AndeLAr i konCernfÖreTAg

ModerBoLAg

12-12-31 11-12-31

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 koncern-
företag.

ModerBoLAg

koncernföretag/ 
org nr/ säte

antal  
andelar

andel  
i %1

redovisat 
värde

Kanal 75 AB 
/556578-3965/
Stockholm

 
 

1 000

 
 

100%

 
 

0,1

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

noT 14 AndrA LångfrisTigA fordringAr

konCern ModerBoLAg

12-12-31 11-12-31 12-12-31 11-12-31

ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 111,6 116,0 111,6 116,0

Reglerade fordringar –4,5 –4,4 –4,5 –4,4

redovisAT värde  
vid åreTs sLuT 107,1 111,6 107,1 111,6

noT 15 ÖvrigA fordringAr

konCern ModerBoLAg

12-12-31 11-12-31 12-12-31 11-12-31

Fordran Svensk  
Travsport

6,6 11,1 6,6 1,8

Fordran Svensk 
Galopp

2,1 3,5 2,1 2,5

Fordran ATG Häst-
klinikerna AB

7,7 21,6 7,7 21,6

Fordran ATG ombud 178,9 105,2 178,9 105,2

Fordran samlings-
konton 135,8 76,6 135,8 76,6

Övriga fordringar 41,7 31,8 31,5 30,5

372,8 249,8 362,6 238,2
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noT 16 korTfrisTigA pLACeringAr

konCern/ 
ModerBoLAg

konCern/ 
ModerBoLAg

 
BokfÖrT 

värde
12-12-31

 
BokfÖrT 

värde
11-12-31

MArk-
nAds-
värde

12-12-31

MArk-
nAds-
värde

11-12-31

Företagscertifikat – 178,7 – 179,2

noT 17 kAssA oCh BAnk

Av dessa medel härrör 153,7  Mkr (141,9) från redovisningsmedel 
tillhörande ATG-kontokunder.

noT 18 egeT kApiTAL

konCern

AkTie-
kApiTAL

BundnA
reser-

ver

friA
reser-

ver

åreTs 
resuL-

TAT

Vid årets början 40,0 8,2 638,1 18,9

Vinstdisposition enligt 
beslut vid bolags-
stämma 18,9 –18,9

Årets resultat –125,7

vid åreTs sLuT 40,0 8,2 657,0 –125,7

ModerBoLAg

AkTie-
kApiTAL

reserv-
fond

häsT-
spor-

Tens 
fond 

åreTs 
resuL-

TAT

Vid årets början 40,0 8,0 637,0 18,6

Vinstdisposition enligt 
beslut vid bolags-
stämma 18,6 –18,6

Årets resultat –125,8

vid åreTs sLuT 40,0 8,0 655,6 –125,8

noT 19 ÖvrigA skuLder

konCern ModerBoLAg

12-12-31 11-12-31 12-12-31 11-12-31

Vinstskuld 66,1 63,9 66,1 63,9

Samlingskonton 18,5 48,2 18,5 48,2

Terminalpartner 65,0 49,5 65,0 49,5

Totoskatt 124,4 124,8 124,4 124,8

Övriga poster 43,3 53,2 42,2 52,2

suMMA 317,3 339,6 316,2 338,6

noT 20 uppLupnA kosTnAder oCh fÖruTBeTALdA inTäkTer

konCern ModerBoLAg

12-12-31 11-12-31 12-12-31 11-12-31

Uppfödarpremier 17,6 18,1 17,6 18,1

Upplupna löner och 
arbetsgivaravgifter 14,2 15,9 14,2 14,1

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

Övriga poster 54,7 58,7 51,4 56,4

suMMA 90,5 96,7 87,2 92,6
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revisionsBeräTTeLse

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

raPPort oM Årsredovisningen  
och koncernredovisningen
vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Aktiebolaget Trav och Galopp för räken-
skapsåret 2012. bolagets årsredovisning och koncernredo-
visning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 36–51.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

revisorns ansvar
vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen på grundval av vår revision. vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncern-
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-

visningen och koncernredovisningen. revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller på fel. vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. en revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktören uppskattningar i re-
dovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande pre-
sentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-
bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 de-
cember 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen.
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raPPort oM andra krav enligt lagar  
och andra författningar
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Aktiebolaget Trav och Galopp för räkenskapsåret 2012.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

revisorns ansvar
vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om för-
slaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av vår revision. vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållan-
den i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseleda-

mot 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 de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm den 13 mars 2013

ernst & Young Ab

Åsa lundvall
auktoriserad revisor
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ekonoMisk fÖrdeLning

Atg omsatte 12,4 miljarder kronor 2012, vilket är den fjärde 

högsta siffran hittills men en minskning med 5,3 procent. När 

vinster och skatt har betalats ut och driften av Atg täckts går 

allt överskott från Atgs verksamhet tillbaka till hästnäringen. 

Hästsporten tilldelades 1,7 miljarder kronor under 2012.

A  Merparten av ATGs omsättning går tillbaka till spelarna. 

Under 2012 betalades 8 721 miljoner kronor ut i form av 

vinster, vilket motsvarar cirka 70 procent av den totala 

omsättningen.

B  ATG bidrog under 2012 med 1 369 miljoner kronor till 

statskassan i form av totalisatorskatt.

c  Nettokostnaden för driften av ATG uppgick till 784 

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 2012,  

94 miljoner kronor.

 E  Under 2012 delade ATG ut 1 456 miljoner kronor till 

landets banor. Pengarna ska täcka kostnader för tävlings-

dagarna, drift och underhåll av anläggningarna samt kost-

nader för ekonomi och administration. Banorna har även 

intäkter i form av sponsorpengar, entréavgifter, överskott 

från restaurangverksamheter och aktiviteter i samband 

med tävlingsdagarna.

 f  En stor del av de medel som banorna erhåller går vidare 

till de aktiva i form av prispengar. 2012 uppgick beloppet 

till drygt 891 miljoner kronor.

g  Utöver prispengarna från banorna erhåller de aktiva 

ytterligare 169 miljoner kronor i form av tränar- och 

uppfödarpremier Totalt fick de aktiva dela på cirka 1 060 

miljoner kronor. Vidare satsades också 50 miljoner kronor, 

i enlighet med avtalet mellan staten och trav- och ga-

loppsporten, direkt på hästnäringen genom Hästnäringens 

Nationella Stiftelse (HNS).    
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12 419 616 645 kr
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sTATisTik
v75-oMgångAr 2012

                  7 rätt                   6 rätt                   5 rätt

OMG DATUM BANA
ANTAL 

SYSTEM OMSÄTTNING RADER UTDELN. kr RADER UTDELN. kr RADER UTDELN. kr
1 20120107 Vermo 2 057 652 81 584 802 - - 54 188 640 6 447 3 174
2 20120114 Åby 3 350 195 101 226 650 1,00 53 195 326 77 151 984 4 219 5 518
3 20120121 Bergsåker 1 364 254 78 998 649 1,00 21 379 097 114 87 462 5 920 3 374
4 20120128 Jägersro Trav 1 382 521 88 055 645 1 642,00 14 498 51 473 216 783 929 28
5 20120204 Mantorp 1 347 880 83 141 617 170,20 132 121 8 134 1 293 185 620 113
6 20120211 Halmstad 1 347 619 79 846 152 491,68 44 382 30 769 325 664 623 30
7 20120218 Bergsåker 1 326 262 79 734 673 5,90 3 661 706 677 14 891 45 530 442
8 20120225 Solvalla 1 444 774 87 212 633 3 321,00 7 218 150 390 72 2 515 308 -
9 20120303 axevalla 3 577 041 104 293 253 1 366,00 38 583 57 599 213 954 440 25
10 20120310 Kalmar 1 382 379 83 680 368 16,00 1 421 007 2 176 4 847 149 231 141
11 20120317 Momarken 1 842 889 105 013 550 4,53 6 292 717 642 20 630 32 758 809
12 20120324 Eskilstuna 1 388 947 84 329 504 1 540,00 14 842 86 181 123 1 480 641 -
13 20120331 Jägersro trav 3 077 308 101 976 451 179,36 288 236 13 933 858 519 619 46
14 20120407 Romme 1 573 440 84 150 016 1 539,00 14 887 49 824 212 684 963 30
15 20120414 Solvalla 1 442 613 79 208 133 195,09 111 222 6 741 1 472 122 172 162
16 20120421 Åby 2 181 128 115 918 186 45,01 703 522 9 077 1 604 501 345 58
17 20120428 Umeå 1 516 156 84 149 552 2 072,00 11 306 95 605 109 1 736 627 -
18 20120505 örebro 3 189 926 97 949 473 18 160,00 2 805 509 448 21 5 314 683 -
19 20120510 Åby 12 658 454 60 925 919 103,14 437 202 2 689 2 091 90 376 124
20 20120512 Dannero 1 224 018 76 811 338 608,41 34 328 28 680 337 467 869 41
21 20120513 Bjerke 708 768 34 927 723 5 369,00 1 860 175 924 24 1 747 763 -
22 20120519 gävle 1 454 364 83 967 280 22 142,00 1 341 424 093 24 3 427 828 -
23 20120526 solvalla 3 648 891 143 060 806 3,00 20 911 444 527 32 224 27 213 1 247
24 20120527 Solvalla 1 012 337 55 439 892 1 807,00 8 965 81 100 81 1 176 182 -
25 20120602 Mantorp 2 887 548 87 106 024 20,50 1 820 344 1 319 7 795 51 198 401
26 20120609 Östersund 1 553 914 74 649 216 1 495,00 14 364 70 409 127 1 370 185 -
27 20120616 Boden 3 293 969 90 946 776 6 896,00 6 619 222 261 47 2 673 108 -
28 20120624 kalmar 3 016 415 89 747 218 716,92 67 738 26 670 384 421 856 48
29 20120630 Färjestad 1 410 637 75 018 460 1 127,00 18 447 66 723 139 1 140 045 16
30 20120707 Halmstad 1 233 949 72 620 624 166,26 120 680 48 638 185 1 057 728 17
31 20120714 Årjäng 1 307 227 72 441 846 58,70 342 991 3 774 2 380 185 191 97
32 20120721 Axevalla 1 148 226 70 670 145 12,40 1 563 556 1 750 5 054 88 190 200
33 20120722 Axevalla 672 726 31 910 412 81,29 109 301 2 701 1 462 42 777 184
34 20120728 Bollnäs 1 249 826 70 856 276 14 816,00 1 334 375 304 23 4 127 296 -
35 20120731 Jägersro trav 5 840 054 58 135 581 78,04 510 048 12 862 401 369 445 27
36 20120804 Rättvik 1 148 084 67 247 124 68,23 270 141 2 770 3 041 74 143 227
37 20120811 Örebro 1 214 651 67 279 089 92,96 198 022 11 851 712 404 501 41
38 20120815 Solvalla 869 203 37 250 996 20,60 534 456 564 7 807 22 811 385
39 20120818 Gävle 1 228 258 69 993 589 13,70 1 399 796 1 108 7 914 43 417 404
40 20120825 Bergsåker 1 505 851 78 231 834 5,30 4 174 569 291 32 919 13 870 1 380
41 20120901 Jägersro Trav 1 318 131 76 602 525 182,24 114 991 8 697 1 105 185 100 103
42 20120902 Jägersro Trav 900 989 31 168 743 185,28 48 517 7 800 481 146 264 51
43 20120908 Skellefteå 1 226 310 72 817 118 787,40 25 224 26 104 350 448 058 40
44 20120915 Åby 1 295 886 74 783 566 258,60 80 491 11 861 781 266 608 69
45 20120922 Färjestad 1 838 391 102 703 681 383,72 72 209 14 567 893 276 279 94
46 20120929 Solvalla 1 682 430 80 828 618 95 178,00 232 1 505 551 - 9 277 606 -
47 20120930 solvalla 10 328 781 65 173 725 3 534,00 15 885 128 913 42 1 662 322 -
48 20121006 hagmyren 2 093 485 85 350 790 19,04 1 806 133 856 12 039 37 437 550
49 20121013 Åby 1 452 530 76 986 175 1 604,00 13 165 85 685 112 1 479 057 -
50 20121020 Bergsåker 2 945 808 92 936 047 13 542,00 3 497 494 741 21 4 857 320 -
51 20121027 Jägersro trav 5 102 775 132 557 748 142,79 440 225 4 779 3 128 143 914 207
52 20121103 Eskilstuna 1 714 259 80 756 532 9,17 2 442 260 1 144 8 771 59 822 335
53 20121110 Halmstad 1 533 203 79 587 077 - - 261 38 395 10 531 1 903
54 20121117 solvalla 3 680 742 101 956 875 745,25 71 183 47 637 244 908 388 25
55 20121124 Jägersro Trav 2 053 899 84 136 892 223,22 103 371 20 840 505 462 350 45
56 20121201 Bergsåker 1 626 356 78 937 299 16 735,00 1 276 417 927 23 3 677 526 -
57 20121208 Åby 3 687 517 91 966 507 4 727,00 10 203 183 419 57 2 531 510 -
58 20121215 romme 4 251 677 92 546 756 9,50 5 201 538 1 416 7 471 89 697 235
59 20121222 Axevalla 1 479 902 82 250 931 1 200,00 18 789 61 388 167 1 102 084 18
60 20121223 Solvalla 1 400 269 58 825 939 432,35 37 973 16 891 430 284 087 51
61 20121226 Solvalla 1 013 626 44 489 050 61 480,00 205 899 450 - 5 709 585 -
62 20121229 solvalla 4 340 127 101 835 988 400,28 115 287 17 050 687 428 762 54

totalt 142 047 447 4 978 906 057 288 230 6 591 898 68 775 374

Varav svensk omsättning 4 585 177 522

      Fet stil = Jackpot

      –  = Ingen vinnare med sju rätt/ingen utdelning på fem rätt      
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hÖgsTA v75-oMsäTTningAr, TiLL oCh Med 2012

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
  6 161 976 648 2011-09-24 Färjestad
  7 145 384 670 2011-05-28 Solvalla
  8 143 060 806 2012-05-26 Solvalla
  9 142 547 000 1996-09-21 Solänget
10 136 599 611 2006-11-04 Färjestad

hÖgsTA v75-vinsTer, TiLL oCh Med 2012

Plac. Belopp Datum Bana
  1 67 312 633 2010-02-27 Axevalla
  2 56 347 408 2012-01-14 Åby
  3 47 360 999 2007-07-07 Halmstad
  4 45 285 093 2007-06-24 Kalmar
  5 34 591 437 2011-12-23 Bergsåker 
  6 33 149 592 1996-08-17 Åby
  7 32 231 761 2004-05-29 Solvalla
  8 26 180 989 2012-01-21 Bergsåker
  9 24 315 984 2005-01-29 Axevalla
10 24 241 282 2011-04-09 Solvalla

MiLJonvinsTer år 2012, 30 i Topp
datum Spelform Kanal insats, kr Vinstbelopp Län Ombud / Bana / E-kanaler
20120114 V75 Ombud 400 56 347 408 Skåne KULLADAL TOBAK
20120121 V75 Ombud Över 1000 kr 26 180 989 Dalarna TRAV IN
20120825 V75 Ombud Över 1000 kr 21 033 493 Stockholm VÄRTAVÄGENS SPEL & TOBAK
20121215 V75 E-kanaler 5 13 003 845 Stockholm E-kanaler
20121017 V86 E-kanaler 1,5 10 898 760 Stockholm E-kanaler
20120208 V86 E-kanaler 44 9 940 445 Stockholm E-kanaler
20120218 V75 Ombud Över 1000 kr 9 154 265 Stockholm TÄBY SPELCENTER
20120317 V75 E-kanaler 32 6 428 632 Västra Götaland E-kanaler
20121031 V86 E-kanaler Över 1000 kr 6 255 073 Västra Götaland E-kanaler
20120218 V75 Ombud Över 1000 kr 5 723 438 Västra Götaland DALABERG SPELBUTIK
20121215 V75 Ombud Över 1000 kr 5 455 239 Dalarna DIREKTEN GEZELIUS
20121215 V75 Ombud Över 1000 kr 5 433 717 Jönköping ICA NÄRA RYDAHOLM
20121215 V75 Ombud Över 1000 kr 5 400 024 Örebro B.J S SPEL OCH TOBAK
20121215 V75 Ombud Över 1000 kr 5 377 092 Gävleborg ICA SUPERMARKET SPEL
20121215 V75 Ombud 162 5 303 645 Stockholm ICA KVANTUM KUNGENSKURVA
20121215 V75 E-kanaler 1,5 5 216 480 Västmanland E-kanaler
20121215 V75 E-kanaler 0,5 5 201 538 Stockholm E-kanaler
20120825 V75 Ombud 288 4 690 836 Uppsala S:T PERSGATANS SPEL & TOBAK
20120602 V75 E-kanaler 8 4 550 860 Stockholm E-kanaler
20120602 V75 Ombud 630 4 550 860 Skåne KULLADAL TOBAK
20120602 V75 E-kanaler 120 4 550 860 Stockholm E-kanaler
20120602 V75 E-kanaler Över 1000 kr 4 550 860 Västra Götaland E-kanaler
20120602 V75 Ombud Över 1000 kr 4 550 860 Stockholm SONJAS KIOSK
20121006 V75 E-kanaler 24 4 515 332 Stockholm E-kanaler
20121006 V75 E-kanaler 324 4 515 332 Stockholm E-kanaler
20121006 V75 Ombud Över 1000 kr 4 515 332 Dalarna DIREKTEN TRAV IN
20121006 V75 Ombud Över 1000 kr 4 515 332 Skåne DIREKTEN ESKILS TOBAK
20120813 V65 E-kanaler 450 4 485 454 Halland E-kanaler
20120421 V75 Ombud Över 1000 kr 4 343 430 Stockholm COOP FORUM VINSTA
20121006 V75 Ombud Över 1000 kr 4 336 682 Västra Götaland ÄLVÄNGENS SPEL&BILJETTSERVICE
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