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För några år sedan startade Rune spel-
bolaget Legolas med säte på Malta, 
efter att länge ha föreslaget Svensk 
Travsport att starta bolag på Malta 

för att minska den orimliga 35-procentiga 
spelskatten på totonettot.

Vid årsskiftet föll spelmonopolet formellt. 
Men inte i praktiken…den befintliga mono- 
polkonstruktionen med ATG som enda 
godkända samarbetspartner för travbanorna 
låstes in i avtal som dels förlängde att staten 
fortfarande har samma inflytande i ATG 
styrningsmässigt som i monopollagstiftning-
en, dels att travbanorna inte ska kunna agera 
själva gentemot spelbolag, utan allt ska gå via 
Svensk Travsport.

– Att staten fått behålla sitt 
inflytande i ATG är för mig 
obegripligt. Det avtalet hopp-
as jag verkligen att Svensk 
Travsport säger upp utan att 
ha några planer på att för-
länga det. Att staten har sty-
relsemajoritet i det trav- och 
galoppsportägda spelbolaget 
på en licensmarknad som sta-
ten genom sina myndigheter 
reglerar är kanske inte ens lagligt om någon 
vill börja driva den frågan, säger Rune An-
dersson.

Han anser att risken är stor att perspektivet 
blir för litet och smalt. Frågan handlar egent-
ligen inte om ATG:s position mot andra spel-
bolag som erbjuder spel på svenska travlopp 
utan om travet som sport och spelobjekt mot 
”allt annat”.

– Det är där du har den stora grejen. Travet 
måste förbli starkt gentemot fotboll, ishockey 

och vad det nu är som folk är intresserade av 
och att spela på. Det är där den egentliga kon-
kurrensen finns för hästsportens del, inte från 
om Unibet, Betsson, Legolas eller Bet365, el-
ler vilka det nu må vara, också har odds och 
spel på svenska travlopp. Det behövs kreativi-
tet och plats för nya tankar och det gäller nu 
att de får komma fram. Där tror jag ST har 
fått en bra ordförande i Marjaana Alaviuh-
kola. Ge henne mer tid och kapa banden till 
staten så tror jag det kommer att börja hända 
bra saker, säger Rune Andersson.

För att exemplifiera vad Rune menar 
med svensk travsports egentliga kon-
kurrens från andra sporter och inte 
andra spelbolag tar han fram basketen 

i USA.
– För många decennier sedan när 

travsporten fortfarande var stor där 
borta och publiksiffrorna höga var-
enda tävlingskväll, erbjöd ett par av 
de stora tv-bolagen, de nationella 
networken, basketen och travet att 
det skulle börja sändas från tävling-
ar och matcher. Basketen hoppade 
på, travet gjorde det inte. Se vad 

som hände och hur de två sporterna sedan 
utvecklats. Långsiktigt tänkande vann som 
vanligt över det kortsiktiga.

Ett halvår in i den nya lagstiftningen vän-
tar Rune Andersson fortfarande på att något 
ska hända som löser upp knutarna gällande  
ATG:s beroende av staten – det som han star-
tade Legolas för att försöka bryta.

– Legolas är bara en liten mygga i den stora 
spelbranschen…däremot har jag fått höra, inte 
från travsporten utan från den andra sidan, 

inifrån staten, att Legolas hade inverkan i att 
hästsporten överhuvudtaget kom med i den 
öppna licensierade delen av spelmarknaden. 
Det fanns krafter som ville att ATG fortsatt 
skulle ha monopol och hög skatt, men det 
faktum att vi startat Legolas med tydlig agen-
da att ha spel på svenska travlopp kom med i 
vågskålen att hästspelen skulle vara på licens-
delen av marknaden.

Nu avvaktar alla den pågående stat-
liga utredningen om hästsportens 
finansiering från spelmarknaden, 
i praktiken om det ska bli en 

tvingande marknadsavgift eller inte. Den ut-
redningen ska vara klar först nästa höst. 

– Det är förståeligt att det avvaktas vad 
utredaren kommer ut med, men i min värld 
finns det inte ens som realistiskt alternativ att 
det ska kunna bli tvingande marknadsavgift 
beräknad på omsättningen. En sådan är helt 
orimlig, dels för spelbolagen affärsmässigt, 
men också ur ett rättviseperspektiv mot andra 
idrotter. Ska det vara tvingande marknads-
avgift, baserad på spelomsättningens storlek, 
på att få arrangera spel på hästar, men inte på 
fotboll? Nej, det tror jag inte att det blir, säger 
Rune Andersson tvärsäkert.

Men du vet ju att Svensk Travsport 
driver stenhårt att det ska bli tvingande 
marknadsavgift?

– Jotack, jag vet ju vad Legolas fått för för-
slag på avtal…inget bolag kommer att skriva 

Ge henne mer tid och
kapa banden till staten
så tror jag det kommer
att börja hända bra saker

SÖSDALA. – Om jag satt i Svensk Travsports styrelse skulle jag 
vara livrädd för att ATG:s konkurrenter på spelmarknaden  
startar skuggspel på ATG:s största spelformer. Det är nästan så 
att jag är förvånad att det inte redan skett.

Det säger Rune Andersson, som driver Mellby Gård som är en 
av landets mest framgångsrika uppfödare och hästägare, och 
dessutom med intressen vad gäller spel på hästar. 
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på det ST vill ha, det är en helt otänkbar kon-
struktion. Det går inte att, som ST vill, basera 
affären på bruttoomsättningen, det måste gö-
ras på vad nettot på spelet är och motsvaras 
av tjänster från ST, till exempel från Kanal75.

Rune Andersson tror att ett trav-
sportsförbund som ser ATG-kon-
kurrenter som fiender istället för 
tänkbara samarbetspartners plöts-

ligt en dag kan finna sig vara frånkörda.
– Det ATG har som är intressant är de stora 

poolspelen. Allt annat, vinnare och plats och 
sånt, är bara service. Det spelbolagen är in-
tresserade av är därför att vara med i de stora 
poolspelen. Det är där hästsportens bästa chans 
att göra intäkter på spelmarknaden finns, med 
att ha spelformer med jättepotter, som genere-
rar intresse för både sporten och spelet.

Nu kommer Runes stora punchline:

– Det många inte verkar riktigt förstå är 
att spelbolagen varken behöver bli insläppta i 
ATG:s pooler, eller starta egna konkurrerande 
poolspel. De kan starta skuggspel på till exem-
pel V75 och V86!

Vad innebär det?
– Att du garanteras ATG:s utdelning, plus 

tio eller kanske till och med plus 20 procent 
om du spelar i skuggpoolen istället för hos 
ATG! Spelavdraget på V75 är så högt att 
spelbolagen kan kalkylera att 
höja utdelningen med den 
marginalen och ändå få ett gott 
spelnetto. Visst, det kan betyda 
att de som står för skuggpoolen 
får göra betydligt större utbe-
talningar än vad de har omsätt-
ning vissa veckor när de som är 
med i skuggpoolerna ”sätter”. 
De stora bolagen har råd att ta 
den risken, och om de vill för-
säkra sig hos försäkringsbolag 
mot höga utbetalningar finns möjligheter att 
göra det också. I det långa loppet gäller alltid 
matematikens lagar.

Det här skulle kunna betyda att ATG 
tappar på den toppdel av omsättningen 
som nu är ren nettovinst när alla fasta 
kostnader för spelet är tagna, till spelbolag 
som står utanför att ha avtal med Svensk 
Travsport, så att sporten förlorar lika 
mycket i överföringar från ATG som ATG 
tappar?

– Precis! Om jag satt i Svensk Travsports 
styrelse skulle jag vara livrädd för just detta, 
att det plötsligt dyker upp ”skuggpooler” på 
förmodligen först och främst V75, med ga-
ranterat högre utdelning än hos ATG. Det 
skulle bli väldigt olyckligt för sportens eko-
nomi. Därför är det bättre för alla om ST 
byter fot och vill börja samarbeta med andra 
spelbolag runt de stora poolerna och erbjuda 
dem något, till exempel direktsändningar via 
Kanal75, säger Rune Andersson.

– Dessutom bör Svensk Travsport och ban- 
orna äga allting som har med 
rättigheter runt tävlingar och 
banorna att göra, inklusive va-
rumärkena runt spelformerna. 
Det är ST som ska sälja rättighe-
ten till spelpoolerna, inte ATG. 
Hamnade Kanal75 dessutom 
fortsatt kvar som dotterbolag 
under ATG från årsskiftet säger 
du?! Kan det verkligen stämma? 

Obegripligt det också i så fall. Sådant Ka-
nal75 gör är verkligen en av de saker ST skulle 
ha möjlighet att kunna sälja till andra spelbo-
lag än ATG och därmed kunna öka sina intäk-
ter. Återigen; långsiktigt tänkande gentemot 
kortsiktigt lönar sig alltid i längden.

Svensk Travsport och ban- 
orna bör äga allting som 
har med rättigheter runt 
tävlingar och banor att göra
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Hästägaren, uppfödaren 
och storföretagaren Rune 

Andersson tycker till i 
speldebatten, där Svensk 

Travsport ännu bara 
skrivit avtal med ett bolag 
efter att licensmarknaden 

trädde ikraft vid årsskiftet, 
nämligen ATG. Han pekar 
på en stor risk för travets 
ekonomi om andra bolag 

startar exempelvis skugg-
pooler mot ATG:s stora 

spelformer.


