
Sveriges skickligaste dealers gör upp om SM-titeln i Malmö 
 
Den 8 april är det dags. Då koras Sveriges bästa dealer på Casino Cosmopol i Malmö. I år är det 
tioårsjubileum för det Svenska Mästerskapet, då det avgörs vem av Casino Cosmopols drygt 600 
dealers som är den mest yrkesskickliga. Då får vi också veta vilka två som i mitten av maj 
representerar Sverige i Europamästerskapen för dealers, som i år avgörs i Belgrad.  
 
Startfältet består av 8 dealers – två från vart och ett av Sveriges fyra internationella kasinon. 
Deltagarna har efter lokala kvaltävlingar för en knapp månad sedan gått vidare till SM-finalen i 
Malmö 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 de måste vara oerhört snabba 
i huvudräkning. Dealern är också värd vid spelbordet och Casino Cosmopols representant 
gentemot gästerna, vilket ställer höga krav på värdskap och social kompetens, säger Robert 
Jonhag, kasinochef i Malmö och värd för årets tävling. 

 
Under tävlingen, som pågår från lunch till ca 18.30, kommer deltagarna att bedömas i olika moment 
vid Black Jack- och Rouletteborden. Vid varje moment har den tävlande 20 minuter på sig att visa upp 
sitt gästbemötande, sin kommunikativa förmåga, teknik och kontroll över spelet. Juryn består av åtta 
personer och bedömningen följer den europeiska standard som slagits fast av European Casino 
Association (ECA). 

- De fyra som får den högsta poängen går vidare till en final där det sedan avgörs vilka två som 
ska representera Sverige i EM i mitten av maj. Vinnaren offentliggörs under middagen på 
tisdag kväll, berättar Yared Gabretensaye som är Gaming Manager (Spelchef) på kasinot i 
Malmö och den som håller i själva arrangemanget. 

 
Under dagen kommer även fem sidotävlingar att genomföras, som inte påverkar resultatet i själva 
SM-tävlingen. Samtliga moment utförs på tid: 

 Best chipper – så snabbt som möjligt sortera marker, stapla dem och placera staplarna på 
angiven plats. 

 Best card handler – hur korten delas ut i Black Jack. Sker på ett visst sätt. 

 Best cutting chips – snabbhet i att dela upp markerna i jämna högar (”stackar”), samt placera 
ut dem på roulettebordet. 

 Best pushing stacks – förmågan att skjuta ett samlat antal högar med marker runt bordet. 

 Best mathematician – skickligast/snabbast på huvudräkning, en komplicerad utbetalning vid 
roulettebordet. 

Media välkomnas att följa tävlingen  
Tävlingen inleds klockan 12.00 och vinnaren tillkännages ca 19.30.  
Representanter för media som önskar närvara vid tävlingen är välkomna efter anmälan till Casino 
Cosmopols kommunikationschef, Nina Ehnhage, 010-120 75 42, 070-568 72 20.  
Registrering och uppvisande av giltig legitimation krävs. Minimiålder 20 år. 
Frågor om tävlingen och dess upplägg besvaras av Yared Gabretensaye, 010-120 19 24. 
 
Fakta om dealeryrket: 

- Casino Cosmopol har sammanlagt ca 1400 medarbetare, varav drygt 600 arbetar som 
dealers. Medelåldern bland medarbetarna är 30 år. 

- Dealern ansvarar för att leda spelet vid ett spelbord och ser till att spelet utförs enligt 
gällande riktlinjer. Dealern ansvarar för att hålla god ordning på insatser och 
vinstutbetalningar samt att bjuda gästerna på ett förstklassigt värdskap. 



- För att söka arbete som dealer hos Casino Cosmopol krävs gymnasieutbildning, att man har 
fyllt 20 år och gärna några års erfarenhet från servicebranschen. Säkerhetskontroll 
genomförs av all personal 

- Vid antagning till dealerutbildningen genomförs prov i bland annat huvudräkning och 
problemlösning. Sökanden som antas till utbildningen inleder med en utbildning i kortspel, 
som till exempel Black Jack, i tre till fyra veckor. Utbildningen inleds med en veckas 
introduktion och spelutbildningen innehåller flera tester som måste genomföras med 
godkänt resultat.  

- Casino Cosmopols utbildningar i Black Jack och Roulette är internationellt godkända och 
dealern får en internationell certifiering. Som dealer får man dock räkna med att det kan ta 
ett par år innan man till fullo behärskar yrket. 

- Roulette betraktas som det svåraste spelet att lära sig. 


