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Om du inte kan läsa detta mail, klicka här.

Hej alla Olympier!
Här kommer utlovad kontaktperson för biljettanmälan inför VM i Falun. Vi bifogar också en prislista på Volvobilarna eftersom det råkade smyga in en gammal prislista i förra utskicket.
Dessutom måste vi passa på att berätta den glada nyheten om Svenska Medaljlotteriet - ett samarbete som
förhoppningsvis ska leda till mer resurser till idrotten och också mer medaljer till Sverige!

En gång olympier – alltid olympier
Hälsar Agneta Andersson, Pernilla Wiberg, Jonas Bergqvist och Gunnar Larsson

Träffas på VM i Falun
Skid-VM i Falun pågår den 18 februari till den 1 mars. Vi har fått ett
erbjudande från Skidförbundet och VM-organisationen om 10 st biljetter
per dag till Svenska Olympier. Varje person kan önska biljetter för max 2
valfria dagar.
Först till kvarn gäller! Maila Ulrika Svensson på Skidförbundet på
adressen nedan, ange vilka dagar (max 2st) som du vill ha biljetter samt
vilken postadress som biljetterna ska skickas till.
Maila ditt intresse till:
Ulrika.Svensson@skidor.com

Svenska Medaljlotteriet
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I måndags lanserades Svenska Medaljlotteriet - ett nytt initiativ vars
överskott kommer att gå till satsningar inom SOK, Svenska
Seglarförbundet och Svenska Skidförbundet. 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.
Vi skulle vara glada om så många som möjligt av er - som är våra största
förebilder för framtida olympier - vill vara med och sprida kännedom om
Svenska Medaljlotteriet.
Här är ett enkelt sätt att göra det på.
1. Idag är det torsdag – Throw Back Thursday, på Instagram/sociala
medier.
2. Dela en bild på dig själv som barn/ungdom i dina sociala kanaler
3. Skriv: “Min dröm började i XXX” (ex simbassängen i Handen, skogarna
utanför Orsa, gymnastiksalen i Kalmar eller var din dröm började)
4. Hashtagga enligt följande: #TBT #allaharendröm @medaljlotteriet
Hinner du inte till imorgon kan du givetvis göra detta någon annan
torsdag!
Självklart ska ni också passa på att gå med i lotteriet! Fram till den 29
januari pågår en kampanj där man får två lotter till priset av en när man
prenumererar i fem veckor. Läs mer på Medaljlotteriets hemsida.
Läs mer:
Länk till SOK:s nyhet om Svenska Medaljlotteriet
Länk till www.medaljlotteriet.se

Volvoerbjudande - rätt prislista
I förra utskicket råkade vi bifoga en gammal prislista för leasing av
Volvobilar. Här kommer den som gäller. Priset motsvarar en tjänstebil
och för varje bil som hyrs så satsar Volvo 10.000kr till SOK:s Topp- och
talangprogram.
I samband med att du skriver på ditt leasingavtal så kan Volvo vilja
uppmärksamma detta med ett foto för att lägga upp på Volvo Cars
Facebook och/eller återförsäljarens Facebooksida. Vi hoppas naturligtvis
att du ställer upp på detta!
Läs erbjudandet från Volvo här:
Erbjudande Volvo

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

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

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

