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Idrottens Bingo går online  
– ger ökade intäkter till idrottsföreningarna 
 
I dagarna går Idrottens Bingo online genom bingosajten idrottensbingo.se, som ska ge idrotten ökade 
intäkter. 
– Idrottensbingo.se, som blir Sveriges modernaste bingoplattform, skapar nya möjligheter för 
föreningarna att på ett enkelt och smidigt sätt finansiera delar av sin verksamhet, säger Matz Wallander, 
koncernchef för Idrottens Spel där Idrottens Bingo ingår. 
 
Idrottens Spel ägs av Västsvenska Idrottsförbundet* och omsätter cirka 
550 miljoner kronor. Varje år delar man ut över 30 miljoner kronor till 
idrotten. Dotterbolaget Idrottens Bingo är Sveriges största 
bingoarrangör med 27 hallar runt om i Sverige. 
– Vi finns till enbart för att skapa resurser till idrottslivet och när vi nu 
går online ökar vi föreningarnas möjligheter till intäkter. Därför hoppas 
vi att riktigt många både ”gamla” och nya bingospelare hittar till 
idrottensbingo.se, som blir Sveriges vassaste bingoplattform, säger 
Matz Wallander. 
 

Så här går det till: 
Pengar från bingospelet fördelas till samtliga föreningar som är med i 
SBFO, (se nedan). 
Varje förening har dessutom möjlighet att själv rekrytera bingospelare 
och får på så sätt pengar för nya ”egna” spelare. Därefter får föreningen även pengar när de nyrekryterade 
bingospelarna spelar på idrottensbingo.se. Alla som spelar på idrottensbingo.se kan också välja vilken förening 
man vill att pengar ska gå till. 
För mer information, se: www.idrottensbingo.se 
 
Hittills är det de cirka 600 föreningar, som genom idrottensbingo.se kan förbättra sin ekonomi. Dessa föreningar 
ingår alla i SBFO, Sveriges Bingoföreningars Organisation. 
– Vårt mål är att nå hela idrotts-Sverige. Vi har redan idag med föreningar i Uppsala, Helsingborg, Linköping 
och Luleå med flera städer runtom i landet.  
 
Den nya spelplattformen har tagits fram i samarbete med Norrköpingsföretaget Proactive Gaming, som är 
ledande när det gäller spelutveckling på nätet. Företaget utnämndes till årets ”Super-Gasell” av Dagens industri 
i december 2012. 
 
*Västsvenska Idrottsförbundet är ett distriktsförbund inom Riksidrottsförbundet. 
 
 
För ytterligare information: 
Matz Wallander, koncernchef Idrottens Spel, tfn 010-250 20 01, mats.wallander@idrottensspel.se  
Jenny	  Jansson,	  projektledare	  Idrottens	  Spel	  tfn	  010-‐250	  20	  05,	  jenny.jansson@idrottensspel.se	  
www.idrottensbingo.se www.idrottensspel.se  
 
Moderbolaget Idrottens Spel har mer än 30 års erfarenhet av spel från bland annat bingo och lotterier. År 2013 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 27 bingohallar runt om i Sverige. IDP (Idrottens Digital 
Print) är specialiserat på print av variabel data och är ett av Europas modernaste och mest kompetenta leverantörer av skrap- och 
variabelprint. 

Med bingosajten idrottensbingo.se vill vi ge 
idrotten möjligheter till nya resurser, säger 
Matz Wallander, vd för Idrottens Spel. 


