Pressmeddelande

Loka Heroes nominerat till Barnidrottspriset 2017
Nätverket för Svensk Barn- och Ungdomsidrott delar för femte gången ut Svenska
Barnidrottspriset. Spendrups Bryggeris initiativ Loka Heroes är ett av de nominerade
bidragen. Prisutdelningen sker på Stockholm Stadion den 18 juni i samband med
BAUHAUS-galan.
”Syftet med Svenska Barnidrottspriset är att uppmuntra barnidrott med ett tydligt
barnperspektiv och ska ges till den eller dem som på ett inspirerande sätt stått upp för barns
rättigheter i idrotten eller i konkret handling bedrivit idrottsverksamhet som kan inspirera
andra,” skriver Nätverket för Svensk Barn- och Ungdomsidrott på sin hemsida. Nätverket är ett
ideellt och obundet nätverk som verkar för att barnkonventionen ska efterlevas och fastställas
inom svensk barn- och ungdomsidrott.
Juryn består av Björn Ferry, Emil Jönsson och Anna Haag. Motiveringen till Loka Heroes
nominering lyder:
”Spendrups visar med sin satsning på Loka Heroes på ett lysande sätt hur företag kan göra
skillnad för barn och ungas idrottande. Deras satsning tillsammans med Basketbollförbundet
handlar om att få fler barn och unga att spela basket. För basket är kul, för att det är bra för
hälsan och för att skapa mångfald. Det gör de genom att peppa och ge resurser till människor
som vill göra skillnad i samhället med hjälp av basket. Det kan vara allt från att starta en klubb
eller ett lag i ett område där det saknas, till att skapa möjligheter för nyanlända svenskar att ta
de första stegen in i samhället med hjälp av basket.”
-

Vi blev mycket glada över att bli nominerade till Barnidrottspriset. Våra Loka Heroes har
snabbt fått igång basketverksamhet på platser i samhället där det verkligen gör nytta,
säger Fredrik Spendrup, vd Spendrups Bryggeri.

Läs mer om Svenska Barnidrottspriset på hemsidan www.barnidrottspriset.com
Mer om Loka Heroes:
Loka Heroes är ett initiativ från Loka (Spendrups Bryggeri) och Svenska Basketbollförbundet.
Tillsammans hittar, peppar och stöttar vi våra människor som gör skillnad i samhället med basket
som verktyg. Vi tror att basket göra skillnad inom två av vårt samhälles största utmaningar - hälsa
och mångfald. Basket är nämligen Sveriges mest jämställda och integrerade sport. Loka Heroes
stöttar Heroes med pengar, kunskap, utrustning, kontaktnät och kanaler att nå ut. Loka Heroes
strävar efter att inspirera fler till att göra skillnad i samhället med hjälp av basket. Hip-hop
artisterna Ison&Fille och WNBA-spelaren Amanda Zahui är ambassadörer för Loka Heroes.
Läs mer här - www.lokaheroes.se
Loka Heroes på Facebook - https://www.facebook.com/lokaheroes/
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