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Høringsuttalelse:Forslagom Poker NM og private pokerlag

Det vises til høringsbrev av 3. juni 2014, med referanse 13/3763.

Rational Group er verdens største tilbyder av online pokerspill, som eier av både PokerStars og

FullTiltPoker. Totalt har Rational Group over 85 millioner registrerte spillere online. Rational Group

eier også Global Poker Tours Ltd, som er verdens største tilbyder av live pokerturneringer. Selskapet

arrangerer European Poker Tour (EPT), Asia Pacific Poker Tour (APPT), Latin American Poker Tour

(LAPT), UK and Ireland Poker Tour (UKIPT), Estrellas Poker Tour (ESPT), Eureka Poker Tour, Italian

Poker Tour (IPT), Czech-Slovak Poker Tour (CSPT), Australia & New Zealand Poker Tour (ANZPT),

France Poker Series (FPS), Belgian Poker Series (BPS), og Brazilian Series of Poker (BSOP).

Vi sitter på betydelig kompetanse om hva som skal til for å få en pokerturnering til å gi flere positive

effekter ut over det å bare avholde en mesterskapsturnering for turneringens egen skyld.

Vi velger derfor å avgi høringsuttalelse i denne saken.

Vi ser med glede på at departementet åpner for at det skal arrangeres NM i poker i Norge.

Slik vi ser det har et legitimt pokerarrangement i Norge mange fordeler:

Et NM i poker er langt på vei en anerkjennelse av poker som et ferdighetsspill, heller enn et

lykkespill. Med nok øvelse og god sannsynlighetsforståelse, sammen med enkelte

menneskelige/psykologiske evner kan man opparbeide seg kompetanse og bli en god

pokerspiller. Dermed kan man også avholde mesterskap hvor alle deltakerne er innforstått

med at det er ferdigheter som måles. Dette deler poker med f.eks. sjakk.

Et innenlands arrangement vil føre til at flere vil spille poker i former som er akseptert av det

norske samfunnet. Det vil kunne avholdes et Norgesmesterskap med god kontroll og

ansvarlig spill.

En godt organisert turnering og et attraktivt arrangement, gjør også at landets pokerspillere

verdsetter regjeringens beslutning om å avholde mesterskapsturnering i Norge. Blant de

fleste norske spillere vil det være prestisje knyttet til å spille i NM. Det kan hindre at spillerne

prioriterer arrangementer i utlandet med langt mindre kontroll.

Et poker- NM som settes opp riktig vil også kunne gi gode ringvirkninger for næringslivet. Vi

ser at de vertsbyene for pokerturneringer rundt omkring Europa får svært mye igjen for

arrangementet. Det er blant annet svært gode muligheter for reiselivssektoren. I en

pokerturnering vil deltakere slås ut etter hvert som turneringene går. Disse deltakerne vil

ofte se etter tilbud som restauranter, utflukter og turistaktiviteter. I tillegg kommer økt

omsetning på hotellet der turneringen arrangeres. Som eksempel genererer et European

Poker Tour- event en inntekt til den lokale økonomien, utenfor det direkte pokerrelaterte, på

mellom 5 og 10 millioner Euro, i turneringer som varer i 10 til 12 dager.

Et poker-NM vil gi en humanitær eller samfunnsnyttig organisasjon viktige inntekter.



Et attraktivt arrangement

I dag arrangeres flere turneringer for norske deltakere i utlandet, og vi ser det som avgjørende at et

innenlands arrangement blir attraktivt for de beste spillerne i Norge, slik at det blir oppslutning om

arrangementet.

I Sverige har man sett at det arrangeres to konkurrerende arrangement: Et SM som holdes i Sverige i

regi av Svenska Spel, og et annet SM som holdes på Malta av SvePof (det svenske pokerforbundet). I

fjor var det 260 deltakere på Svenska Spel sitt arrangement, og 236 på arrangementet på Malta.

Engasjementet rundt begge arrangementene er lavere enn ønsket, og det er konflikt blant spillerne

basert på hvilket arrangement de dedikerer seg til. En slik situasjon bør Norge forsøke å unngå. Få

deltakere og høyt konfliktnivå skaper for det første mindre inntekter for det humanitære /

samfunnsnyttige formålet, og undergraver også ønsket om et kontrollert innenlands arrangement.

Lengre arrangement stiller økte krav til ferdigheter

Kravene til ferdighet øker med lengden på turneringene. Det vil alltid finnes varians, men med god

struktur og nok sjetonger spiller man flere hender og kan ta avgjørelser basert på strategi og

forventet avkastning. Med andre ord blir flaks mindre avgjørende når en turnering har god struktur.

For at det skal bli plass til flest mulig spillere anbefaler vi også å ha flere startdager, noe som er

normal praksis i store pokerturneringer. Basert på våre erfaringer anbefaler vi at det legges opp til at

poker-NM sin hovedturnering spilles over 4 spilledager, der første spillerdag deles i flere dager for å

få plass til nok spillere. I tillegg anbefaler vi å inkludere flere pokervarianter i et poker-NM. På denne

måten vil man tilby et fullgodt poker-NM, samtidig som at spillere som deltar har et godt daglig

tilbud under «NM-uka». Et slikt poker-NM vil være attraktivt for seriøse spillere og sikrer at det er

ferdigheter og ikke flaks som avgjør hvem som vinner.

Om hovedarrangementet, NM i Poker

Departementet sier i høringsbrevet at «Det vil således være opp til arrangøren å velge hvilken form

for turneringspoker det ønskes å avholde (..)». Som departementet selv sier, eksisterer det svært

mange former for poker. Internasjonale pokerturneringer er alltid lagt opp over flere dager, og med

et bredt turneringsprogram i flere pokervarianter. For eksempel har et European Poker Tour eventer

mellom 30-50 turneringer over 10-12 dager. Det er ulikt hvilke former for poker spillerne behersker

best. Det kan sammenliknes med ski - VM i nordiske grener. Deltakerne har ulik sannsynlighet for å

vinne på ulike distanser, og enkelte disipliner er så forskjellige at utøverne stiller i hver sin gren.

Imidlertid velger man å holde VM for alle former for nordiske grener i samme arrangement, fordi det

skaper et attraktivt event, hvor det er attraktivt for deltakere å være med, samtidig som det er

publikumsvennlig, og kommersielt riktig. Det er avgjørende for deltakelsen i NM i poker, at det kan

arrangeres turneringer for mer enn en form poker på det samme arrangementet. Departementet bør

med andre ord ikke slå fast at det bare skal holdes turnering i en form for poker. Det bør åpnes for å

holde turneringer i flere former for poker samtidig, selv om hovedturneringen er i en gren.

Om kravene til arrangør

Departementet legger frem en rekke krav til en arrangør av poker- NM. Rational Group ser ingen

utfordringer med de kravene som blir foreslått, men er av den klare oppfatning at departementet

bør sette flere og strengere krav, også ut over hva forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret

sier. Vi legger til grunn at departementet ønsker et vellykket arrangement, med mange og engasjerte

deltakere. Å arrangere et stort pokerarrangement er både organisatorisk og økonomisk krevende.



Norske toppspillere deltar på mange utenlandske eventer i løpet av et år, og vil ha forventninger til at

NM fremstår som et profesjonelt arrangement. For at arrangementet skal bli vellykket bør

departementet blant annet stille flere krav til entreprenøren som skal samarbeide med den

humanitære organisasjonen. Entreprenøren bør kunne vise at de har økonomisk og organisatorisk

troverdighet til å holde et så stort arrangement. Dette kan for eksempel dreie seg om krav til erfaring

fra tilsvarende arrangement, sannsynliggjøre tilgang på utstyr til arrangementet, krav til sikkerhet på

arrangementet, krav til datasystemer som sikrer god nok oversikt over hvem som slås ut og som

sikrer mot juks. I tillegg bør arrangøren vise fagkunnskap nok til å ha troverdighet på at de kan

utarbeide turneringsoppsett, lede et stort lag av turneringsledere og kortdealere, holde orden på

blindestrukturer, og ha god nok sikkerhet rundt sjetonger.

Det er vanskelig å forstå ordningen hvor en entrepenør går sammen med en organisasjon, og at det

foretas loddtrekning mellom «teamene». Det sikrer ikke kvalitet på arrangøren. Det er grunn til å tro

at det kun finnes noen få aktører som kan opptre som entreprenør for et så stort pokerarrangement

som Norgesmesterskapet.

Samtidig er det noe underlig at en entreprenør skal velge seg ut en favorittorganisasjon, og søke

sammen med denne. Da blir entreprenørens preferanse for de ulike organisasjonene viktig, samtidig

som mange organisasjoner hindres fra å kunne bli formålsorganisasjon. Vi foreslår en ordning hvor

humanitære organisasjoner uten tippemidler kan melde sin interesse til departementet, og

loddtrekningen foregår mellom dem. Når det kommer til valg av entreprenør velges denne utenom,

basert på kvalitetskrav. Med andre ord får entreprenøren med den beste søknaden arrangementet

tildelt. Ved kvalitetslikhet kan det eventuelt foregå loddtrekning.

Om de økonomiske oppsidene for humanitær/samfunnsnyttig organisasjon.

Under gevinster omtaler departementet et regnestykke som estimerer brutto omsetning ved 5 000

deltakere. Rational Group vil påpeke at plass- og tidsaspekt tilsier at det ikke vil være reelt å

mobilisere så mye som 5 000 deltakere. VM i poker som arrangeres i USA, har vanligvis rett i

overkant av 6 000 deltakere (6 683 i juli 2014). European Poker Tour tiltrekker seg vanligvis rett over

1 000 deltakere i hovedøvelsen (1 496 i EPT Barcelona i august 2014), hvor 3-400 har kvalifisert seg i

nettklienten. På en 11-dagers event, vil det være over 3 000 unike deltakere som deltar på de

forskjellige turneringene. Det uoffisielle NM i Dublin mønstret 1 246 deltakere i 2014. Som tidligere

nevnt har hvert av de to svenske mesterskapene rundt 250 deltakere hver. Vi vil derfor oppfordre

departementet til å være nøkterne, og ikke bidra til å skru opp forventingene til inntekter hos

eventuelle humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner som skal søke om å avholde

arrangementet.

Om de innledende rundene

Vi foreslår herunder et eksempel på program for regionale satellitter, samt et program og

turneringsstrukturer for «NM-uka». I vårt forslag har vi estimert med 2 000 til 2 500 spillere i

hovedturneringen, samt foreslått at poker-NM spilles i 3 forskjellige øvelser til en total innkjøpspris

på rundt 10 000 kr. Vi vil også påpeke at vi anbefaler å arrangere enda fler turneringer, som både gir

Norgesmestere i fler pokervarianter og øker tilbudet til spillerne som deltar på arrangementet.



Regionale Satellitter

Vi vil foreslå å holde regionale satellitter i Tromsø/Bodø (16.-18. oktober), Trondheim (23.-25.

oktober), Bergen (30. oktober-1. november), Stavanger (6.- 8. november), og Oslo (13. november-15.

november).

Hver regionale turnering har 25 bord og 2 startdager. Turneringene har dermed maksimalt 500

spillere til start, med muligheter for ekstra reserver etter turneringen har startet. Ved en full satellitt

vil 50 spillere vinne seter til Norgesmesterskapets hovedturnering (Main Event).

Innkjøp i de regionale satellittene blir 1 150 kr, hvorav 1 000 kr går til premiepott, 100 kr til arrangør

og 50 kr til veldedighet. Spillere vinner seter til Norgesmesterskapets Main Event av 5 750 kr (5 000

kr + 500 kr + 250 kr).

Dag 1A spilles på fredag kl. 17:00-01:45, Dag 1B lørdag kl. 17:00-01:45, og Dag 2 søndag fra kl. 14:00

til setevinnerne er kåret. Alle spillere starter med 15 000 sjetonger, og turneringen har 30 minutter

blindenivåer.

Fredag Dag 1A

17:00-19:00

19:00-19:15

19:15-21:15

21:15-21:30

21:30-23:30

23:30-23:45

23:45-01:45

lørdag Dag 1B

17:00-19:00

19:00-19:15

19:15-21:15

21:15-21:30

21:30-23:30

23:30-23:45

23:45-01:45

Søndag Dag 2

14:00-16:00

16:00-16:15

16:15-18:15

18:15-19:00

19:00-21:00

21:00-21:15

21:15-23:15

23:15-23:30

23:30-01:30

Level 1-4

Pause

Level 5-8

Pause

Level 9-12

Pause

Level 13-16

Level 1-4

Pause

Level 5-8

Pause

Level 9-12

Pause

Level 13-16

Level 17-20

Pause

Level 21-24

M iddagspause

Level 25-28

Pause

Level 29-32

Pause

Level 33-36



NORGESMESTERSKAPET I POKER 15. —22. NOVEMBER:

Mesterskapsturneringene:

#1 —5 750 kr No limit Holdem Main Event 9-max

#2 —1 150 kr No Limit Holdem Re-Entry 8-max

#3 —3 450 kr Pot Limit Omaha 6-max

Søndag 15/11

12:00 #1 —5 750 kr No Limit Holdem Main Event 9-max Dag 1A

14:00 *1 150 kr Regional Satellitt, Oslo Dag 2 Finaledag

18:00 #2 —1 150 kr No limit Holdem Re-Entry 8-max Dag 1A

Mandag 16/11

12:00 #1 —5 750 kr No Limit Holdem Main Event 9-max Dag 1B

18:00 #2 —1 150 kr No Limit Holdem Re-Entry 8-max Dag 1B

Tirsdag 17/11

12:00 #1 —5 750 kr No Limit Holdem Main Event 9-max Dag 1C

18:00 #2 —1 150 kr No limit Holdem Re-Entry 8-max Dag 1C

Onsdag 18/11

12:00 #1 —5 750 kr No Limit Holdem Main Event 9-max Dag 1D

18:00 #2 —1 150 kr No Limit Holdem Re-Entry 8-max Dag 2

Torsdag 19/11

12:00 #1 —5 750 kr No Limit Holdem Main Event 9-max Dag 2AB

18:00 #2 —1 150 kr No Limit Holdem Re-Entry 8-max Dag 3 Finaledag

Fredag 20/11

12:00 #1 —5 750 kr No Limit Holdem Main Event 9-max Dag 2CD

15:00 #3 —3 450 kr Pot Limit Omaha 6-max Dag 1A

Lørdag 21/11

12:00 #1 —5 750 kr No Limit Holdem Main Event 9-max Dag 3

15:00 #3 —3 450 kr Pot Limit Omaha 6-max Dag 1B

Søndag 22/11

13:00 #1 - 5,750 kr No limit Holdem Main Event 9-max Finalebord

15:00 #3 —3 450 kr Pot Limit Omaha 6-max Dag 2 Finaledag

Notat:

Med tanke på logistikk, plassmangel og kostnader assosiert med ansatte, anbefaler vi å arrangere et

mesterskap med rundt 60 bord. I vårt eksempel ovenfor har vi gått ut i fra 60 bord og 4 startdager,

noe som gir oss plass til i overkant av 2 000 spillere. Med 2 000 spillere vil Norgesmesterskapets

hovedturnering få en total premiepott på 10 millioner kroner. Vinneren mottar 2 millioner kroner for

førsteplass. Resten av premiepengene fordeles på de 10% beste spillerne, da altså topp 200 i

turneringen. Kan man ha fler bord tilgjengelig anbefales det å øke antallet turneringer ved å

inkludere en No Limit Hold'em 6-max Turbo, samt en HORSE eller Stud-variant av pokerspillet.

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller om mer informasjon ønskes.
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Rational Group Ltd

Thomas Udness

Rådgiver for Norge, Finland og Island

Epost, thomasu@pokerstars.com


