
 

Moderbolaget Idrottens Spel har mer än 30 års erfarenhet av spel från bland annat bingo och lotterier. Varje dag, hela året. 
2012 levererade Idrottens Spel nästan 33 miljoner kronor till idrottsrörelsen. Omsättningen är cirka 550 miljoner kronor om 
året och man har cirka 250 anställda. Dotterbolaget Idrottens Bingo är idag Sveriges största bingoarrangör med 22 
bingohallar runt om i Sverige. Idrottens Digital Print (IDP) är specialiserat på print av variabel data och är en av Europas 
modernaste och mest kompetenta leverantörer av skrap- och variabelprint. 
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Pressinbjudan från Idrottens Spel till utdelningen av det första Idrotts-Loket 

Första Idrotts-Loket på 50 000 kronor går till  
en av svensk damfotbolls stora pionjärer    
 
I samband med UEFA Dam-EM 2013 delar Idrottens Spel för första gången ut det årligt 
återkommande priset Idrotts-Loket som är på 50 000 kronor. Idrottens Spel, som förra året 
delade ut 32,9 miljoner kronor till idrottsrörelsen och som ägs av Västsvenska Idrottsförbundet, 
vill på detta sätt hylla Leif ”Loket” Olsson och någon eller något som förtjänstfullt engagerat sig 
för svensk idrott. 
I samband med utdelningen har Idrottens Spel nöjet att bjuda in media till mästerskapets 
Fan Zone, vid Storan i Göteborg, lördagen den 13 juli klockan 16.30. 
Leif ”Loket” Olsson kommer att överlämna priset och för underhållningen står Münchausen 
(Marcus Gustafsson och Joel Zandén). 
 
– Vi vill på detta sätt hedra både Leif ”Loket” Olsson och de som synnerligen bidrar eller har bidragit 
till utvecklingen av svensk idrott. ”Loket” har genom hela sin karriär arbetat för att främja idrotten. 
Han har gjort det som handbollsdomare, som sportjournalist och inte minst som hela Sveriges 
spelledare i BingoLotto. Men även utanför sitt yrkesverksamma liv har han brunnit för idrotten, säger 
Matz Wallander, koncernchef på Idrottens Spel. 
  
Årets Idrotts-Loket går påpassligt till en av damfotbollens stora pionjärer. 
– Dam-EM på hemmaplan! Då tyckte vi i juryn att det var ett självklart val. Årets vinnare har 
verkligen bidragit till att vi nu kan njuta av Dam-EM och att Sverige är en medaljkandidat, säger Matz 
Wallander. 
  

Vad: Utdelningen av det första Idrotts-Loket. 
Var: Fan Zone, vid Stora Teatern (Storan), Kungsparken 1 i Göteborg. 
När: Lördagen den 13 juli, klockan 16.30. 

 
Beskrivning: Idrotts-Loket är ett pris som delas ut årligen till en person eller organisation som på ett 
förtjänstfullt sätt engagerat sig för svensk idrott. Pristagaren kan vara en idrottsprofil, en företagsprofil, 
en engagerad förälder, en politiker eller en organisation. 
Juryn: Leif ”Loket” Olsson, ständig jurymedlem, Frank Andersson, ordförande i Västsvenska 
Idrottsförbundet Matz Wallander, koncernchef på Idrottens Spel, Frida Boisen, chefredaktör för 
GT, Åsa Severed, vd Elanders. 
Pris: 50 000 kronor och en glasskulptur tillverkad av glasblåsarna Kerstin Paulsrud och Louise Olsson 
från Göteborg. 
 
För ytterligare information: 
Matz Wallander, koncernchef Idrottens Spel, tfn 010-250 20 01 
mats.wallander@idrottensspel.se  www.idrottensspel.se 


