
                                                              

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. 

Pressmeddelande                Göteborg 2013-07-13 
Att: Nyhetschefen 
 

 

Ebba Andersson från Öxabäck får  
första Idrotts-Loket på 50 000 kronor 
 
Första Idrotts-Loket går till en av svensk damfotbolls stora pionjärer, Ebba Andersson från Öxabäck. 
Idrotts-Loket är ett återkommande pris och delades ut av Idrottens Spel i samband med UEFA Dam-EM 
2013 i Göteborg idag.  
– Det känns ofattbart. Jag är överraskad och väldigt rörd. Prispengarna kommer jag att skänka till en 
ungdomsverksamhet för tjejer, säger Ebba Andersson.  

 
Idrottens Spel ägs av Västsvenska Idrottsförbundet 
och delade förra året ut 32,9 miljoner kronor till 
idrottsrörelsen. Genom Idrotts-Loket vill man hylla 
Leif ”Loket” Olsson och någon eller något som 
förtjänstfullt engagerat sig för svensk idrott. Ebba 
Andersson blev den första som fick ta emot priset, i 
mästerskapets Fan Zone vid Stora Teatern i 
Göteborg idag, lördagen den 13 juli.  
 
– Jag är oerhört hedrad och det var jättekul att få 
träffa Leif ”Loket” Olsson som har betytt mycket för 
Öxabäck. Nu hoppas jag att det går bra för tjejerna i 
EM och att de slipper skador, säger Ebba Andersson.  

 
Ebba spelade i Öxabäcks damfotbollslag som skördade 
stora framgångar under 1970- och 1980-talen. Damlaget startades 
1966 som ett av de första i Sverige och spelade över hundra matcher 
utan förlust. Vid 38 års ålder debuterade Ebba Andersson i 
landslaget och var lagkapten då den första officiella landskampen 
för damer spelades 1973.  
 
– Att Ebba Andersson får det första Idrotts-Loket samtidigt som vi 
spelar EM är perfekt och mycket välförtjänt. Ebba var med och lade 
grunden till det som idag är ett av världens bästa landslag och som 
vi nu har förmån att se på hemmaplan, säger Matz Wallander, 
koncernchef Idrottens Spel. 
 
Juryns motivering:  
Idrotts-Loket 2013 tilldelas en person som med sin glädje, sitt 
engagemang och sin envishet haft en stor del i den svenska 
damfotbollens födelse och genombrott. Hon var lagkapten och 
mittback i pionjärlaget Öxabäck IF och förde sitt lag till tre SM-
guld. Hon var också lagkapten i den allra första damlandskampen, 
på Åland mot Finland den 25 augusti 1973. 
Idrotts-Loket 2013 tilldelas den kvinna som brukar kallas den 
svenska damfotbollens urmoder, Ebba Andersson. 
 
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. 

Ebba Andersson 
 
Född: I Gunnarsjö och bor numera i 
Överlida.  
Ålder: 78 år  
Familj: Döttrarna Mary och Lise-Lotte 
samt fyra barnbarn.  
Tidigare yrke: Lantbrukarhustru i 
Öxabäck. Har även arbetat inom 
hemtjänsten och på postorderföretag i 
Överlida.  
Meriter: En landskamp och tre SM-
guld. 
Gör idag: Håller sig aktiv genom 
cykling och gillar att vara ute i naturen. 
Tycker om att baka och hjälper till i 
kyrkan och på äldreboendet i Överlida. 
 

För ytterligare information: 
Matz Wallander, koncernchef Idrottens 
Spel, tfn 010-250 20 01,  
epost: mats.wallander@idrottensspel.se  
www.idrottensspel.se 
Ebba Andersson, tfn 0702-15 90 44 
 
 

 
          Leif ”Loket” Olsson och Ebba Andersson 


