
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINGOLOTTO 
 

Leif ”Loket” Ohlsson är riksbekant genom Bingolotto. Det påstås att han var 

erbjuden en krona per försåld Bingolott i bonus då verksamheten var ung, men han 

tackade nej. Han påstår att han inte grämer sig över det beslutet. Är beredd att tro 

honom för han skapade ju Bingolotto, denna fantastiska inkomstkälla för Idrotts-

Sverige under många år. Han finns inskriven i idrottshistorien! 

 

För Hertzöga BK sammanföll storhetstiden med Kjell Eråkers tid som ansvarig. Han 

såg till att ha en vältrimmad försäljningsorganisation och han var själv garant för att 

alla försäljare underhölls med bingolotter oavsett tid på dygnet. Vi hade fasta 

försäljningsställen i Edsvalla och i Konsum- och ICA-butikerna i Skåre samt 

bakluckeförsäljning på Bergvik. 
 

År Period Antal sålda lotter Utdelning/lott Utdelning totalt 

              

1995 v 01 - v 20 15 136   12,89 195 103   

  v 35 - v 51 18 556   12,46 231 208   

  Hela året   33 692     426 311 

              

1996 v 02 - v 21 18 278   12,67 231 582   

  v 35 - v 52 14 082   14,69 206 865   

  Hela året   32 360     438 447 

              

1997 v 02 - v 21 17 490   14,86 259 901   

  v 35 - v 52 19 224   14,83 285 092   

  Hela året   36 714     544 993 

              

1998 v 02 - v 21 22 006   14,36 316 006   

              

Summa   124 772     1 725 757   

              

I snitt per 
vecka   931     12 879   

              

Försäljnings-
veckor     134       

 



 

Statistiken ger en god bild av omfattningen. Vi var 3:a i försäljningsstatistiken i 

Värmland. Se särskilt genomsnittstalen, vi sålde nästa 1 000 lotter i veckan (under 

våren 1998 inträffade vår peak med 1 100 lotter per vecka) vilket gav en avkastning 

på nästan 13 000 kronor brutto under samma tid.  

 

Om inte minnet sviker den gode Kjell, så lyckades Hertzöga BK sälja en lott som gav 

en bil i vinst. 

 

Tiderna förändras och succéer ersätts med nya succéer. Även om Bingolotto lever 

kvar så har det blivit stark konkurrens av Postkodmiljonären bl a. Vi kan inte heller 

bortse från de snabba förändringar (kvalitet och kvantitet) som skett vad gäller 

programutbud över huvud taget. För att riktigt hamna i nutid så är det inte troligt att 

någon för 10 år sedan kunde föreställa sig den show som vi fick se från Baku i 

Aszerbadjan sista helgen i maj då Eurovision Contest avgjordes. Som sagt, vi lever i 

en annan tid nu! 

 

Idag säljer vi ca 50 bingolotter i veckan. 
 

 


