
Nu ska Sveriges bästa dealer utses 
 
Den 9 april är det dags! Då avgörs årets Svenska Mästerskap för dealers på Casino Cosmopol i 
Göteborg. Då får vi också veta vilka två som kommer att representera Sverige och Casino Cosmopol i 
European Dealer Championship i Italienska Campione senare i vår. Den som segrar där, vinner en 
veckas vistelse för två i Las Vegas. 
 
Dealer-SM avgörs för nionde året i rad och startfältet består av åtta personer – de två bästa från vart 
och ett av Casino Cosmopols fyra kasinon. Deltagarna har efter lokala kvaltävlingar gått vidare till SM-
finalen i Göteborg på tisdag.  

- Dealer-SM är vårt sätt att uppmärksamma en annorlunda och oerhört skicklig yrkeskår, som 
också utgör stommen i vår verksamhet. Våra dealers utför ett krävande och komplext arbete, 
som ställer stora krav på fingerfärdighet och stresstålighet. Och så måste man vara väldigt 
snabb i huvudräkning. Samtidigt är en dealer också värd vid spelbordet och Casino 
Cosmopols representant mot gästerna, vilket ställer höga krav på värdskap och social 
kompetens, säger Jaak Murro, kasinochef i Göteborg och värd för årets tävling. 

 
Under den fem timmar långa tävlingen kommer deltagarna att bedömas i olika moment vid Black 
Jack- och Roulettborden. Juryn består av åtta personer – två från varje kasino, som inte får bedöma 
deltagarna från det egna kasinot. Vid varje moment har den tävlande 20 minuter på sig att visa upp 
sitt gästbemötande, sin kommunikativa förmåga, sina tekniska färdigheter och kontroll över spelet. 
Juryns bedömning följer den europeiska standard som slagits fast av European Casino Association 
(ECA). 

- De som får den högsta poängen går vidare till en final och där utses vilka två som får 
representera Sverige och Casino Cosmopol i de europeiska mästerskapen i Italien, den 7 och 
8 maj. Finalen inleds klockan 16.30 och vinnaren offentliggörs vid 19-tiden, säger Joachim 
Elm, som är Spelchef hos Casino Cosmopol. 

 
Media välkomnas till tävlingen 
Representanter för media som önskar närvara vid tävlingen, som börjar 12.30 den 9 april, är 
välkomna efter anmälan till kasinots operativa säkerhetschef, 031-333 55 27. 
Frågor om tävlingen och dess upplägg besvaras av Joachim Elm, 070-343 84 11, 
joachim.elm@casinocosmopol.se, eller Jaak Murro, kasinochef i Göteborg, 031-333 55 10. 
 
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. Säkerhetskontroll 
genomförs av all personal. 

 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. 
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