Svenskarna dominerar online

Den unge supertalangen Viktor Blom tar hem två raka storsegrar och kopplar därmed grepp om
ledningen i en av pokervärldens största tävlingar. Flera svenskar skördar just nu stor succe under
PokerStars SCOOP 2012. Följ rapporteringen direkt med Poker.se.

Just nu pågår en av pokervärldens absolut största turneringsserier, PokerStars Spring Championship of Online
Poker. Under de närmsta två veckorna gör miljontals spelare världen över upp i denna fantastiska serie av event
som tillsammans delar ut minst $30 miljoner, motsvarande över 200 miljoner svenska kronor.
Hittills har cirka 30 event avgjorts och i toppen av resultatlistorna hittar vi ingen mindre än supersvensken Viktor
"Isildur1" Blom. Med två raka segrar och ytterliggare prisplatser har Viktor redan lyckats kamma hem hela $411
257 och toppar därmed såväl den totala poängrankingen som pengalistan.
Viktor är dock inte ensam svensk att göra succe under denna storserie. Bland deltagare från alla länder återfinns
just nu Sverige på sjätteplats över de som kammat hem mest prispengar. $730 165 har svenskarna hittills
kammat hem vilket motsvarar över 5 miljoner svenska kronor.
Nedan finner ni några av de svenskar som hittills skördat stora framgångar under PokerStars SCOOP 2012:
* Viktor "Isildur1" Blom: Dominerar just nu SCOOP's världsranking med två segrar samt en femteplats.
Närmare 3 miljoner har det hittills blivit för den svenske superstjärnan
* SilverSurfR1: Besegrade hela 19 000 spelare och tog hem $26 312
* MrAndreeew: Mycket meriterad svensk turneringsspelare som tog en delad seger och kammade hem närmare
$100 000.
* Sussie Smith: Ett tungt och respekterat namn på borden med hög insats. Slutade fyra bakom Viktor Blom och
belönades med dryga $60 000.
* diggidave: Ännu en svensk high stakes profil som lyckades överlista närmare 6000 spelare och inkasserade
$60 000
Läs mer om svenskarnas miljonjakt. Poker.se håller er ständigt uppdaterade med resultat, nyheter och intervjuer.
För er som själva vill delta finns nu chansen att kvala in till dessa event. Missa inte vår unika tävling med hela 5
biljetter till PokerStars SCOOP 2012.
Mer info om Viktor "Isildur1" Blom
Läs mer om andra kända svenska pokerspelare

