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Jesper Jarnsäter framröstad som årets baskethjälte under 
pandemin 

 
Under våren har svenska basketstjärnan och WNBA-meriterade centern Amanda Zahui 
uppmanat Basketsverige att nominera sina hjältar under pandemin. Tillsammans med 
Loka Heroes och Svensk Basket har en av de nominerade dessutom fått chansen att 
vinna ett stipendium på 25.000 kr till lag- eller klubbkassan. Svenska folket har nu 
röstat och utsett Jesper Jarnsäter i Duvbo IK Basket till årets Loka Lockdown Hero. 

 
Genom initiativet “LOKA Lockdown Heroes” har Amanda Zahui tillsammans med Loka 
Heroes och Svensk Basket velat sprida pepp och inspiration då många under pandemins 
“lockdown” varken kunnat träna eller spela matcher som vanligt. Gensvaret blev enormt när 
uppmaningen om att nominera någon som betytt extra mycket eller gjort något särskilt 
kreativt under pandemin gick ut. Därför utlystes en tävling där man mellan 3 och 20 juni 
kunnat rösta på sin favorit bland de 23 nominerade finalisterna. Klubbar från hela Sverige har 
deltagit, från Malbas Basket i söder till BC Luleå i norr - spelare, vaktmästare, ledare, och 
sportchefer har hyllats för sina insatser under pandemin. Men nu står det klart att det är 
Jesper Jarnsäter i Duvbo IK Basket som har fått flest röster i tävlingen och vinner ett 
stipendium på 25.000 kronor till lagkassan.  

- Det känns otroligt roligt och ärofyllt att bli utsedd till Loka Lockdown Hero. Men det finns 
många LOKA Heroes i idrottsvärlden under pandemin. Jag tar emot priset för alla dessa 
som trots alla utmaningar kämpat för att hålla igång verksamheten, säger Jesper 
Jarnsäter, coach i Duvbo IK Basket. 

Jesper Jarnsäter är coach för klubbens Flickor 09 och nominerades av två spelare för sitt 
stora engagemang för laget under det gångna året. De är 46 basketspelande tjejer i laget 
och de pratar så mycket som 19 språk utöver svenska. Jesper fortsätter: 

- I vårt lag skapar vi ambitioner, plockar fram drömmar, gör verklighet av dem och ser till 
att utjämna skillnader. Lokas stipendium kommer att vara ett välkommet bidrag att 
kunna förverkliga att fler spelar basket och under en längre tid. 

Sedan mars 2020 har laget hunnit med 369 olika aktiviteter ledda av Jesper, då den vanliga 
träningen inte har kunnat gå att genomföra inne i baskethallen pga. restriktioner. Några av 
dessa aktiviteter har varit digitala träningar, utomhusbio, höghöjdsbanor och inte minst 
clinicsträningar via Zoom med LA Sparks Te’a Cooper och NY Libertys Sabrina Ionescu, där 
tjejerna fått interagera med basketens världsstjärnor. 

- En bra breddverksamhet med engagerade ledare lockar barn, ungdomar och familjer 
som är nyfikna på basket. Under pandemin har vi lyckats ta in 15 nya spelare i vårt lag. 
Lokas budskap om att förverkliga och göra skillnad har verkligen inspirerat oss. Lokas 
initiativ känns därför helt rätt för framtiden och kan tjäna som exempel för andra aktörer, 
säger Jesper Jarnsäter.  

Loka Heroes har alltid stöttat människor som gör skillnad i samhället med hjälp av basket 
och efter fem års engagemang fortsätter resan: 

- Det har varit ett annorlunda år för oss alla, där barn-och ungdomsidrotten kanske varit 
extra utsatt. Därför hoppas vi på att kunna stötta ännu fler Loka Heroes i höst så att 
arbetet kan fortsätta för hälsa och mångfald, säger Anna-Stina Hallberg, marknadschef 
LOKA.  



Om Loka Heroes  
Loka Heroes är ett initiativ från Loka (Spendrups Bryggeri) och Svenska Basketbollförbundet. Tillsammans hittar, 
peppar och stöttar vi människor som gör skillnad i samhället med basket som verktyg. Basket är Sveriges mest 
jämställda och integrerade sport, därför tror vi på att basket kan göra skillnad inom två av samhällets stora 
utmaningar - hälsa och mångfald. Loka Heroes stöttar Heroes med finansiering, kunskap, utrustning, nätverk och 
kommunikation att nå ut. Loka Heroes strävar efter att inspirera fler till att göra skillnad i samhället med hjälp av 
basket. Sedan starten 2016 har Amanda Zahui B. varit ambassadör för Loka Heroes.  

Läs mer på lokaheroes.se eller på facebook.com/lokaheroes. 

Presschef Spendrups: Rose–Marie Hertzman, Rose-Marie.Hertzman@spendrups.se, 0708-95 25 67  

Marknadschef Loka: Anna-Stina Hallberg, anna-stina.hallberg@spendrups.se, 070 202 92 17  

Projektledare Svenska Basketbollförbundet: Mats Elsnitz, mats.elsnitz@basket.se, 070-676 45 20  

Om Loka  
Loka, som är marknadsledare på smaksatt vatten, kommer från hälsokällan i Bergslagen. Människor har 
vallfärdat till hälsokällan i flera århundraden för att dricka av det mytomspunna vattnet. Innan vattnet tappas på 
flaska, kolsyras det lätt, salter tillsätts för att uppnå ett önskat mineralinnehåll och naturliga aromer tillsätts för att 
ge den goda smaken. Loka innehåller varken socker, sötningsmedel eller kalorier.  
 
Om Svensk Basket  
En gränslös gemenskap där en livslång passion skapar vinnare för livet. Så lyder vår vision och vi ska ta oss dit 
på sättet vi är. Se hela människan, våga ta ställning och se olikheter som nycklar till framgång. I Svensk Basket är 
vi över 100 000 medlemmar och 37 000 spelare som finns över hela landet. Vi är den fjärde mest populära 
sporten i Sverige bland ungdomar.  
 


