Pressrelease från Folkspel, Göteborg 10 november 2021

Över två miljoner till Sveriges simklubbar
Ideella Folkspel, föreningslivets eget lotteribolag, har summerat överskottet från försäljningen av
Bingolotter, Sverigelotter och Julkalendrar det senaste verksamhetsåret. Simklubbar runt om i Sverige, som
sålt Folkspels lotter, har tjänat ihop hela 2 152 000 kronor.

–

Vi är glada över vårt samarbete med Folkspe,l som hjälper till att skapa intäkter till våra
föreningar genom överskottet som går tillbaka till Sveriges föreningsliv. Att så många av
Svensk Simidrotts föreningar nu har fått ta del av Folkspels överskott är naturligtvis glädjande,
säger Mikael Jansson, förbundschef på Svenska Simförbundet.

Genom försäljningen av Folkspels lotterier; BingoLotto, Sverigelotten och Julkalendern, får
föreningslivet en möjlighet att tjäna pengar till sin verksamhet. De senaste fyra åren har inneburit en
rejäl utveckling och ökning av det överskott som delas ut till föreningar och organisationer.
2017/2018: 177 miljoner.
2018/2019: 189 miljoner.
2019/2020: 232 miljoner.
2020/2021: 352 miljoner.
–

Vi har ökat med 99 procent sedan verksamhetsåret 2017/2018 och med 52 procent jämfört
med föregående år. Vi vet att många föreningar haft det tufft – inte minst under den pandemi vi
levt med under ett och ett halvt år. I den kontexten vet vi att vårt överskott gjort och gör stor
skillnad för många, säger Hans Sahlin, vd för ideella Folkspel.

Totalt har överskottet sedan starten av Bingolotto 1991, genererat över 17 miljarder till det föreningsliv
som Folkspel representerar.
Hans Sahlin:
– Jag är mäkta stolt över det överskott vi bidragit med till landets föreningar och organisationer
under 30 år. Vi är som bekant en ideell organisation som ägs av våra medlemmar. Det innebär
att inga privata aktörer har ekonomiska intressen i vår verksamhet och att vi därmed kan låta
allt överskott gå direkt tillbaka till dem vi verkar och finns till för.
Topp 15 idrotter som tjänat mest
Idrotter
Fotboll
Ishockey
Innebandy
Handboll
Ridsport
Bandy
Bowling
Gymnastik
Bordtennis
Skidor
Orientering
Friidrott
Sportskytte
Simning
Konståkning

För mer information:
Hans Sahlin, vd Folkspel.
Mobil: 073-818 12 00.
Mail: hans.sahlin@folkspel.se

Johan Lindqvist, försäljningschef, Folkspel.
Mobil: 0702-11 53 67.
Mail: johan.lindqvist@folkspel.se

Totalt överskott
120 125 000
25 364 000
18 288 000
16 125 000
5 401 000
4 525 000
4 507 000
3 379 000
2 936 000
2 813 000
2 476 000
2 444 000
2 205 000
2 152 000
1 842 000

Henrik Lindroth, marknads– och kommunikationschef, Folkspel.
Mobil: 0730 91 44 22.
Mail: henrik.lindroth@folkspel.se
Folkspel är en ideell organisation som har 72 riksorganisationer som medlemmar i Sverige. Folkspel
erbjuder svenskt föreningsliv möjligheten att sälja lotteriprodukter och på så sätt dra in pengar till sin
verksamhet. Sedan starten 1991 har Folkspel genererat 17 miljarder kronor till svenskt föreningsliv,
bland annat genom att föreningarna sålt Bingolotto och Sverigelotten. Folkspel har 140 anställda och
huvudkontoret ligger i Göteborg.
Läs mer på www.Folkspel.se

