Sandgren Linda
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

SOK [svenskaolympier@sok.se]
den 24 september 2015 10:42
Sandgren Linda
Nytt från Svenska Olympier juni 2015

Om du inte kan läsa detta mail, klicka här.

Dags att träffas!
Häromdagen såg jag en bra kommentar av en bild på en mysig brasa, 2/6 eller 6/2?
Ja, vi får verkligen hoppas att sommaren är på väg. Sommaren brukar innehålla många träffar med gamla
bekanta. Vi har slagit in på denna linjen och erbjuder regionala träffar, där alla olympier är välkomna.
Titta nedan och anmäl er redan nu. Kom gärna med tips om vad ni vill att våra regionala träffar till hösten ska
innehålla. Friidrotten kommer i samband med Finnkampen i höst att bjuda in alla fridrottsolympier till en träff.
Svenska Olympier har nu varit igång några år och jag vet att vissa tycker att det går för långsamt med
utvecklingen. Detta kommer att ta tid, men det känns idag att vi börjar få struktur på det vi vill göra tillsammans.
Jag hoppas att vi kan komma med fler intressanta erbjudande under hösten och framöver, som gynnar den
svenska olympiska rörelsen.
Vi passar på att önska alla en trevlig sommar med många varma dagar med sol och bad.
En gång Olympier - alltid Olympier.
Hälsar Agneta Andersson, Pernilla Wiberg, Jonas Bergqvist och Gunnar Larsson

Svenska Olympierträff på Kvibergs Arena den 12 september
Olympic Day genomförs den 11-12 september vid Göteborgs nya multiarena Kvibergs arena vilken också har
öppet hus. I samband med detta vill vi passa på att bjuda in till en träff med Svenska Olympier på Kviberg den 12
september.
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Programmet innefattar på förmiddagen en invigning av Olympic Day som traditionsenligt består av inmarsch och
fackeltändning, sedan lunch på Idrottsmuseet som ligger bredvid arenan och därefter en guidad visning på
museet samt en föreläsning ”Träningsutveckling under 1900-talet” av historikern Daniel Svensson. Dagen
avslutas med en middag till självkostnadspris på First Hotel som även erbjuder boendepaket till subventionerade
priser. Du som deltar får även en olympier-jacka på plats (du anger storlek i anmälan). För anmälan samt se
hotellpaketen, klicka på länken nedan.
Anmäl dig nu under juni så är du säker på att få ett bra paket!
Klicka här för anmälan och mer info
Storleksguide Olympierjackor

Svenska Olympier på SM-veckan
För dig som planerar att ta en tur till SM-veckan så kommer Svenska Olympier även här att erbjuda ett träfftillfälle.
Lördagen den 4 juli kl. 15-17 kommer Gunnar Larsson finnas på plats på Simarenan Himlabadet där möjlighet
finns att titta på eftermiddagens finalsimningar tillsammans. Även här kan du få en olympierjacka utdelad om du
anmäler intresse i förväg.
För att veta din jackstorlek hittar du vår storleksguide här: Storleksguide Olympierjackor
Maila intresse samt jackstorlek till:
guldgunnar@telia.com

Nya beställningslistor från Volvo
Äntligen har vi fått de senaste beställningslistorna med priser från Volvo för hyra/leasing av bilar modellår 2016.
Det är ett urval av modeller, alla vita med SOK:s logotyp och en diskret devis för Volvo.
För varje bil som hyrs får SOK 10 000 kronor per år av Volvo för att satsa på nya talanger! Det är
Volvos sätt att bidra. Du löser ditt bilbehov och bidrar därmed via Volvo till att fler får chansen att
leva sin olympiska dröm.
Läs mer:
Länk till Volvos erbjudande
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Stötta nästa generation olympier genom Svenska Medaljlotteriet
Svenska medaljlotteriet – ett initiativ vars överskott går till satsningar inom olympisk idrott. Förhoppningen är att
initiativet ska leda till att vi får bättre förutsättningar att satsa på aktiva så att fler tar sig till världstoppen och kan
kämpa om internationella medaljer.
Självklart ska ni passa på att gå med i lotteriet! Läs mer på Medaljlotteriets hemsida.
Läs mer:
Länk till www.medaljlotteriet.se

Regionala träffar under hösten
Under hösten planeras två enklare regionala träffar. En i Halland som Jonas Bergqvist ansvarar för och en i
Mälardalen som Gunnar Larsson håller i. Olympier som bor i närområdet kommer få en inbjudan under hösten
men ni är välkomna att höra av er för tips och intresse per mail redan nu.
Hallandsträffen:
Maila till Jonas Bergqvist
Mälardalsträffen:
Maila till Gunnar Larsson

Biljetter till OS i Rio
Under maj släpptes biljetterna till OS i Rio 2016 av SOK:s officiella biljettpartner CoSport.
Allt om hur du gör för att beställa hittar du på deras hemsida:
www.cosport.se
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Olympian Reunion Centre i Rio
WOA kommer att anordna ett center för återträffar för olympier under OS i Rio. Olympians Reunion Centre
kommer att ligga på Clube de Regatas do Flamengo (CR Flamengo) som ligger nära Roddstadion vid stränderna
av Lagoa Rodrigo de Freitas mitt i Rio.
Centret kommer hållas öppet under hela spelen och är platsen där gamla olympier från alla generationer kommer
kunna träffas. WOA kommer presentera ett fullt program med events och temakvällar.
Håll utkik på WOA:s hemsida för mer information:
http://olympians.org/

Facebookgrupp för Svenska Olympier
Vi har en Facebookgrupp för Svenska Olympier. Här lägger vi upp erbjudanden och nyheter men det är också en
plats där alla kan prata med varandra och hålla kontakten. Gruppen är stängd, vilket innebär att enbart
medlemmar i sällskapet Svenska Olympier kan se innehåll som foton, inlägg m.m. Ansök om medlemskap på
nedanstående länk.
Gå med i Svenska Olympiers Facebookgrupp här:
https://www.facebook.com/groups/svenskaolympier/
Har du inget Facebook-konto?
Här kan du läsa hur du gör för att skaffa ett:
http://www.facebook-faq.se/facebook_guide/facebook_guide_konto.htm

Har du nya kontaktuppgifter?
Glöm inte att uppdatera dina uppgifter till oss ifall du flyttar eller byter epostadress.
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Maila dina nya uppgifter till:
svenskaolympier@sok.se

Om sällskapet Svenska Olympier
Svenska Olympier (SO) är en kommitté inom Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) som inrättades den 9 mars
2011 genom beslut av styrelsen för SOK. Det är ett sällskap för alla svenska olympier genom tiderna och ska
verka som ett nätverk och kontaktyta mellan olympierna och med SOK.
SOK kan använda, och samtidigt uppmärksamma, SO i såväl sportsliga aktiviteter och stödprogram samt i
kommunikation och marknadsföring. SO har en viktig uppgift som förebilder för aktiva i Topp- och
talangprogrammet samt för andra unga idrottare ex vid Olympic Day och Youth Olympic Camp. SO ska bidra till
att sprida de olympiska värderingarna och stärka den olympiska profilen inom idrotten och samhället i övrigt.
Följande kontaktgrupp för Svenska Olympier är utsedd av SOK:s styrelse:
Agneta Andersson, kanot (OS 1980, 1984, 1988, 1992, 1996)
Jonas Bergqvist, ishockey (OS 1988, 1994)
Gunnar Larsson, simning (OS 1968, 1972)
Pernilla Wiberg, alpint (OS 1992, 1994, 1998, 2002)

Postadress:
Svenska Olympier, SOK
Sofiatornet, Olympiastadion

Telefon:
+46-(0)8- 402 68 00

114 33 STOCKHOLM
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E-post:
svenskaolympier@sok.se

Internet:
www.sok.se

