Tyske toppkusken Wilhelm ”Wim” Paal vann Elitloppet 2018 med hästen Ringostarr Treb. Under årets Elitloppshelg guidar han och
Julian McLaren tittarna i ATG:s internationella sändning. Foto: Maria Holmén/TR Bild
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Elitloppet direktsänds i 17 länder
Elitloppet på Solvalla är långt ifrån bara en svensk angelägenhet.
I inte mindre än 17 länder på fyra kontinenter kommer travintresserade att
titta på och spela till elitloppshelgen.
- Man blir verkligen inspirerad av att veta att intresset ute i världen är så stort
för att följa Elitloppet via våra sändningar, säger Julian McLaren,
programledare för elitloppshelgen i ATG® Swedish Racing (ASR), som är
ATG:s internationella tv-sändning.
Julian McLaren, till vardags galopptränare på Bro Park och expert i ATG Live®

och TV12, programleder hela elitloppshelgen i engelskspråkiga ASR,
tillsammans med tyske toppkusken Wilhelm ”Wim” Paal, som vann Elitloppet
2018 med hästen Ringostarr Treb. Loppen kommenteras av Harry Cheadle
och som reporter ger Mikael Laudon senaste nytt från stallbacken.
- Wim är klockren att ha vid sin sida. Han kan hästarna, kuskarna, tränarna
och vet precis hur det känns där ute på banan. Han är dessutom bra på att
bedöma ekipagens chanser i förhållande till odds. Harry är en rutinerad
kommentator och det är kul att se hur våra aktiva skiner upp när de förstår att
de ger intervjuer till vår reporter för hela världen, beskriver Julian McLaren.
Länderna, utöver Sverige, som spelar till och tittar på sändningarna från
Solvalla är: Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kanada,
Malta, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sydafrika, Tyskland, Ungern,
USA och Österrike.
- Vi har förberett oss för att kunna erbjuda våra internationella kunder och
travfans runt om i världen en spännande och fartfylld digital upplevelse hela
helgen med en internationell live-studio både lördag och söndag, säger Ylva
Svensson, Head of International på ATG®.

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi
erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1
700 butiker, på digitala plattformar samt på trav- och galoppbanor runt om i
landet. Koncernen hade en nettospelintäkt 2021 på 5,3 miljarder kronor. ATG
tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och
galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till
hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk
Galopp med 2,5 miljarder kronor 2021. Läs mer: omatg.se
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