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Rickard Olsson blir Bingolottos nya programledare  
 
Nu är det klart att TV-profilen Rickard Olsson blir ny programledare för 
Bingolotto från och med i höst. Den populära programledaren ledde Bingolotto 
under en period redan för 10 år sedan och gör nu comeback i programmet. 
 

- Det känns både stort och hedrande att vara tillbaka och att dessutom få göra 
en insats för svenskt föreningsliv. Varje Bingolottosändning är ju faktiskt som 
en mindre stödgala för föreningslivet, säger Rickard Olsson.  

 
Under våren kommer Bingolotto att ledas av de båda veteranerna Lotta Engberg och 
Agneta Sjödin. När programmet drar igång igen efter sommaruppehållet är det 
Rickard Olsson som står vid hjulet.  
 

- Charmen med Bingolotto är att vad som helst kan hända. Gäster kommer och 
går och man vet aldrig vem som ringer in. Jag hoppas att våra tittare ska 
känna spänningen i just detta och att den ena veckan inte blir den andra lik, 
säger Rickard som kommer att vara med och utveckla programmet under 
våren.   
 

Rickard ledde Bingolotto mellan åren 2005 och 2008. Han kommer senast från SVT:s 
Vem vet mest, men han har även varit programledare för Melodifestivalen och 
Nyhetsmorgon i TV4. Dessutom har han lett program som Wild Kids och 
Sommarkväll med Rickard Olsson. Sitt engagemang för föreningslivet fick han redan 
som liten då han växte upp i Sätra utanför Gävle, där föreningslivet spelade en viktig 
roll för många ungdomar. 
 

- Vi är jätteglada att Rickard har tackat ja till att leda programmet. Han är en av 
Sveriges absolut mest populära programledare. Dessutom har han ett stort 
hjärta och ett engagemang för föreningslivet, vilket är viktigt för Bingolotto, 
säger Folkspels VD Hans Sahlin. 

 
Rickard kommer att arbeta för Folkspel - som står bakom bland annat Bingolotto och 
Sverigelotten -  redan under våren, bland annat med planeringen av Bingolotto, men 
även med andra evenemang som Årets Eldsjälsgala i mars. 
 
Bifogade bilder och filmat inslag https://youtu.be/_Z_UcLgd-78 
med Rickard Olsson och Hans Sahlin får användas fritt. Vänligen ange källa: 
Folkspel 
 



	 	 	
 
 
 
 
Tidigare programledare 
Leif "Loket" Olsson (1991-1999, 2004)  
Lasse Kronér (1999–2004)  
Gunde Svan (2004–2005)  
Rickard Olsson (2005–2008)  
Lotta Engberg (2008–2011, 2017)  
Jan Bylund (2011–2013)  
Marie Serneholt (2013–2014)  
Ingvar Oldsberg (2014–2017) 
 
 
För mer information vänligen kontakta  

Hans Sahlin, VD Folkspel, 031-345 90 04, 073–8181200, hans.sahlin@folkspel.se 
 
John Sarafian, PR-ansvarig BingoLotto, 0733-60 84 80, 
john.sarafian@warnerbrosic.com 
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Om Folkspel 
Folkspel är en ideell organisation som ägs av 73 riksorganisationer i Sverige. Folkspel 
erbjuder svenskt föreningsliv att sälja lotteriprodukter och på så sätt dra in pengar till sin 
verksamhet. Sedan starten 1990 har Folkspel genererat 16,3 miljarder kronor till svenskt 
föreningsliv, bland annat genom att föreningarna sålt Bingolotto och Sverigelotten. Folkspel 
har 104 anställda och huvudkontoret ligger i Mölndal utanför Göteborg. 
 
	


