Förtydligande om definitionen ”hästägare” i ATG:s nya spelregler
Den 10 december 2021 börjar ATG:s nya spelregler (tidigare vadhållningsbestämmelser) att gälla.
För dig som hästägare och kund hos ATG finns ett viktigt förtydligande i de nya reglerna.
I ATG:s nya spelregler har begreppet ”hästägare” förtydligats. Om du äger en häst till fem (5) procent
eller mer - oavsett om det är som privatperson, via bolag eller annan organisationsform - måste du ta
med din häst på systemet när du spelar hos ATG.
- Femprocentsregeln har funnits sedan 2011, men begreppet ”hästägare” har inte varit riktigt tydligt
definierat. Därför har vi nu uppdaterat den regeln i våra nya spelregler. Det övergripande syftet är att
vårda sportens anseende och integritet; vi vill att du som hästägare vid spel inte ska kunna
misstänkliggöras för att ha valt bort din häst av olika skäl, säger Marcus Wahlman, totochef på ATG.
Varför just fem procent?
- Regeln om fem procent har funnits sedan 2011 och vi ser den därför som vedertagen. Vi har haft en
diskussion med Svensk Travsport, Svensk Galopp och Travhästägarna om nivån på gränsen och har enats
om att behålla fem procent.
Om jag till exempel äger ett bolag till 50 procent som i sin tur äger en häst till 10 procent – vad gäller
då?
- Rent matematiskt äger du fem procent av hästen och måste därför välja din häst på ditt system.
Om jag spelar en vanlig Harry Boy och min häst inte finns med på systemet?
- Att spela en vanlig Harry Boy, utan att välja några hästar, är tillåtet från och med att de nya reglerna
börjar gälla. Väljer du att göra ett system med vissa utvalda hästar och sedan ber Harry Boy fylla i
resterande hästar, så måste din häst finnas med bland dina utvalda hästar.
Vad gäller för Tillsammans-lag eller Butiksandelar?
- Här gäller femprocentsregeln. Du måste alltså säkerställa att din häst finns med på systemet, oavsett
om du själv är spelläggare eller om du köper en andel.
Vad händer om jag upptäcker att jag gjort fel, att jag inte tagit med min häst på kupongen?
- Du kan alltid kontakta ATG:s kundsupport och be att få ditt spel annullerat - 08-620 07 00 eller
kundsupport@atg.se.
Kommer ATG att ha en lista med alla hästägare och jämföra deras spel med ägarandelen?
- Nej, vi kommer inte att ha en lista. Men om vi får tips om att en hästägare med större ägarandel än
fem procent har brutit mot regeln kommer vi att inleda en undersökning av fallet. Och du riskerar då att
förlora din insats och betala tillbaka din eventuella vinst.
FAKTA
Så här lyder definitionen och den nya paragrafen i ATG:s spelregler:
Hästägare: Fysisk person som äger 5 % eller mer av en häst, som äger eller kontrollerar en eller flera
juridiska personer som äger 5 % eller mer av en häst eller som är registrerad som ägare av häst hos
ST, SG eller annan hästsportorganisation. Med juridisk person avses svenska juridiska personer
(såsom aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och andra sammanslutningar
samt stiftelser, dödsbon etc.) och utländska motsvarigheter. Med ”kontrollerar” avses i detta

sammanhang rätt att utöva ett bestämmande inflytande över en juridisk person på grund av
majoritetsägande, avtal eller annat. Hästägares häst kallas i dessa Spelregler ”egen häst”.
§ 15 HÄSTÄGARES SPEL
Hästägare får i lopp eller Klass där egen häst deltar endast delta i spel enligt följande:
Spel på Vinnare eller Plats:
Spelet får endast avse egen häst.
Spel på Komb, Trio och TOP 7:
Hästägare får enbart delta i spel där endast en egen häst deltar och spelet ska då uppta den egna
hästen som första häst.
Spel på Tvilling, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64, V75, V86 och GS75:
Egen häst skall ingå i spelet.
Spel med Harry Boy:
Harry Boy-spel där ATG:s datorer helt tar fram spelet är tillåtet för samtliga spelprodukter.
Vid Harry Boy-spel där kunden anger vissa utvalda hästar ska egen häst finnas med bland de utvalda
hästarna.
Vid användande av reducerade system, för spelprodukter som består av fler än en
avdelning, får systemet endast utformas så att ingen häst har högre insatsandel än insatsandelen på
egen häst inom en avdelning där egen häst deltar.
Hästägare kan, utöver vad som följer av denna § 15, även vara förbjuden att spela på grund av
reglerna i § 14 ovan.
Vid eventuella övriga frågor, kontakta sok@atg.se

