
Sveriges bästa dealer finns i Sundsvall 

I går samlades åtta av Sveriges absolut skickligaste dealers i i Göteborg för att tävla om vem som är 
Sveriges bästa dealer. Då tävlingen var slut stod det klart att Stefan Frankl från Casino Cosmopol i 
Sundsvall numera kan titulera sig Svensk Mästare. 

- Det är stort! Jag ville så gärna vinna, ville så gärna vara bäst. Det betyder väldigt mycket för 
mig att få ta hem segern för kasinot i Sundsvall. Vi är minst och lillebror i gänget och att 
kunna vinna idag och visa att vi kan hävda oss bland de andra kasinona är väldigt roligt, 
säger en glädjestrålande och mycket stolt Stefan Frankl. 

Stefan är född och uppvuxen i Sundsvall. 2002 inledde han sin karriär som dealer hos Casino 
Cosmopol i Sundsvall. Första gången han besökte ett kasino var i London och då kände han direkt att 
det var på en sådan arbetsplats han skulle vilja jobba. Stefan tycker att det roligaste med jobbet är 
att underhålla gästerna, skapa en show och våga ha roligt tillsammans med gästerna. Han ser 
dealeryrket som en kombination av cirkus och balett, underhållning och skicklighet på samma gång. 
Det tycker han också är det svåraste med yrket, att just hitta den bästa kombinationen mellan teknik 
och underhållning. 

- Det här är inte bara en seger för mig, det är en seger för Sundsvall. Det är frukten av ett hårt 
arbete med hjälp av massor av människor, inte minst vår Shift Manager, Annelie Skoglund, 
som har hjälpt mig på vägen hit. Jag är stolt och glad över att få representera Sverige och 
Casino Cosmopol i Dealer-EM, säger Stefan. 

Ja, för så är det faktiskt. Vinnaren i det svenska mästerskapet går, tillsammans med andrapris-
tagaren, vidare till European Dealer Championship, som går av stapeln 7-8 maj i Campione d’Italia. 
Bakom den europeiska tävlingen står organisationen European Casino Association. 

Casino Cosmopols spelchef och tf Gaming Manager vid kasinot i Sundsvall, Joachim Elm, berättar att 
för de yrkesutövande är det en sporre att tävla och ett sätt att visa upp sin skicklighet både internt 
och externt.  

- Det handlar om ett relativt nytt yrke i Sverige. För oss är det viktigt att visa upp yrkeskåren 
externt och för våra duktiga dealers är tävlingen ett roligt avbrott i vardagen och en morot. 
Europamästerkapet är sedan ett ypperligt sätt att mäta vår kompetens med övriga Europa 
och en enastående chans att bygga nätverk inom den europeiska kasinosfären, säger 
Joachim Elm och lägger också till att av de kriterier som de tävlande bedöms inom, så är 
värdskapet det viktigast.  

Tre bedömningsområden 
De åtta tävlande består av två dealers från vart och ett av Sveriges fyra kasinon, som gått vidare från 
sina lokala uttagningstävlingar. Varje tävlande dealar 20 minuter vid ett Black Jack-bord och sedan 
lika länge vid ett roulettebord. Vid varje bord sitter tre domare som agerar ”gäster” och gör sina 
enskilda poängbedömningar för varje tävlande i de olika bedömningsområdena; värdskap, teknik 
och spelkontroll. När grundomgången är klar, går fyra tävlande vidare till final, där momenten 
upprepas, men med kortare tid vid varje bord. Poängställningen från grundomgången nollställs och 
domarna sätter nya poäng, så att en vinnare slutligen kan utses. 

När Stefan vid middagen håller sitt tacktal säger han att han är väldigt glad och stolt över att få 
representera sundsvallskasinot och målar sina känslor inför detta på följande vis: 

- Vi kom först och vi är minst, men vi kan fortfarande! 

Yrke: Dealer 
 Casino Cosmopol har ca 1400 medarbetare, varav drygt 600 arbetar som dealers. 
 En dealer ansvarar för att leda ett eller flera spel vid spelborden och ser till att spelet utförs i 

enlighet med Casino Cosmopols fastställda riktlinjer. Dealern har ansvar för att hålla god 



ordning på insatser och vinstutbetalningar vid spelbordet och att bjuda gästerna på ett 
förstklassigt värdskap. 

 För att söka arbete som dealer hos Casino Cosmopol krävs godkänd gymnasieutbildning, är 
20 år fyllda och gärna några års erfarenhet från servicebranschen. All personal 
säkerhetsontrolleras.  

 Vid antagning till delarutbildningen genomförs prov i bland annat huvudräkning och 
problemlösning. Sökanden som antas till utbildningen inleder med utbildning i kortspel, som 
t ex Black Jack under 3-4 veckor. Utbildningen inleds med en veckas introduktion och 
spelutbildningen innehåller flera tester som måste genomföras med godkänt resultat. 

 Först när man arbetat som dealer en tid erbjuds utbildning i Roulette, som är 4 veckor lång. 
Roulette betraktas som det svåraste spelet att lära sig. 

 Utbildningarna i Black Jack och Roulette är internationellt erkända och dealern blir 
certifierad internationellt. Som dealer får man dock räkna med att det kan ta ett par år innan 
man till fullo behärskar yrket. 

För ytterligare information, vänligen kontakta Joachim Elm, 070-343 84 11. 

 

 


