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Om du inte kan läsa detta mail, klicka här.

Hej alla Olympier!
Hösten är här och vi närmar oss en vinter med ännu ett olympiskt spel, givetvis ett stort mål för många aktiva där
ute. Ta tillfället i akt att aktivera och engagera dig efter din förmåga. Ute i landet i klubbar och föreningar finns
mängder av spirande talanger som befinner sig i startgroparna för sina idrottsliv. Din erfarenhet är guld värd!
Titta igenom våra erbjudanden nedan. Där finns allt från minnesvärda böcker, utbildning, resor och
idrottsevenemang. Vill du dra ihop ett gäng av olympier för att åka så får du gärna göra ett inlägg i vår
Facebookgrupp.
Vi uppskattar det intresse och engagemang som finns för det olympiska hos er alla. Förhoppningen är att ALLA
svenska olympier ska vara aktiva ambassadörer för ett vinter-OS i Sverige!
Lev väl och glöm inte att röra på Er.
Hälsar Agneta Andersson, Pernilla Wiberg, Jonas Bergqvist och Gunnar Larsson

Köp Jubileumsboken till förmånspris
I samband med att SOK fyller 100 år 2013 tar bokförlaget Strömbergs
fram en Svensk olympisk jubileumsbok där bland annat alla Svenska
Olympier presenteras. Svenska Olympier erbjuds att köpa boken till ett
förmånligt pris. Se erbjudandet nedan med information om hur du går
tillväga för att beställa ditt eget exemplar.
Läs erbjudandet här:
Erbjudande Jubileumsboken

Utredningen om OS i Stockholm 2022
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I veckan presenterades utredningen om förutsättningarna för ett vinterOS och Paralympics i Stockholm 2022. Utredningen är gjord av Jöran
Hägglund på uppdrag av idrotten.
Sammanfattningsvis visar resultatet av utredningen att det skulle vara
ekonomiskt, tekniskt och snömässigt möjligt att genomföra ett vinter-OS i
Stockholm. I budgeten krävs inga statliga medel för genomförandet av
spelen. De tillkommande investeringar i vintersportanläggningar skulle ha
ett långvarigt efterbruk för både motions-, bredd- och elitverksamheten i
regionen.
Du kan läsa utredningen i sin helhet på SOK:s hemsida:
Klicka här får att ladda hem utredningen

Idrottsambassadörer
Vi har fått in många intresseanmälningar och förslag på ambassadörer i
många idrotter. Dessa kommer nu kontaktas för mer information.
Vi saknar fortfarande ambassadörer i ett flertal idrotter. Vill du ställa upp
för din idrott? En lämplig ambassadör bör ha ett gott kontaktnät inom sin
idrott och vara beredda på att ställa upp på möten för att få
information/uppgifter att förmedla ut till sin idrott. Det är ett ideellt
uppdrag.
Anmäl intresse genom att maila Gunnar: guldgunnar.gl@gmail.com

Svenska Olympier på EM i Fälttävlan
En härlig blandning av olympier träffades en dag i gröngräset på
Ribersborg för att tillsammans följa de svenska ryttarnas framfart i EM i
Fälttävlan. Landslagsryttarnas hopptränare Maria Gretzer (som också är
flerfaldig olympier) lotsade gruppen mellan hindren och bjöd på
anekdoter och kunskap om sporten. Fälttävlanslegendaren Janne
Jönsson, tvåfaldig olympier och bronsmedaljör samt fanbärare 1971 i
München träffade också gruppen och berättade om banan för dagen.
Se fler bilder på Svenska Olympiers Facebookgrupp:
Svenska Olympiers Facebookgrupp

Prova på Camp på Playitas i vinter
Apollo är SOK:s sponsor och Playitas Resort på Fuerteventura kommer
att vara platsen där den svenska truppen har precamp – Olympisk Camp
inför OS i Rio 2016. Som svensk olympier erbjuds du nu möjligheten att
prova på anläggningarna. Du får 30% rabatt på Playitas Resort med
avresa mellan 7 jan – 19 feb 2014. Erbjudandet gäller under
bokningsperioden 15 oktober - 1 november. Boka på www.apollo.se och
uppge kampanjkod: sport123
Erbjudandet gäller nybokningar vid bokning i ord.bädd. Kan ej
kombineras med andra rabatter. Begränsat antal platser!
Läs mer om Playitas och boka här
www.apollo.se

Utbildning om hållbarhet
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Aktiva inom SOK:s topp- och talangprogram och sällskapet Svenska
Olympier erbjuds en fri utbildning hos ÅF – SOK:s sponsor och Green
Advisor.
Utbildningen handlar om hållbarhet/miljöfrågor och ger dig en möjlighet
att få mer kunskap om det som berör oss alla på alla plan i livet, oavsett
hur din vardag ser ut nu eller i framtiden. Platserna är begränsade och
först till kvarn gäller. Utbildningen genomförs den 21 oktober i Stockholm
och sista svarsdag är den 15 oktober.
Läs mer och anmäl intresse här:
Hållbarhetsutbildning

Olympisk mötesplats: Världscupen i Skidskytte
Organisationskommittén för Världscuppremiären i Skidskytte bjuder in
Svenska Olympier till Östersund för att titta på tävlingarna. De bjuder de
20 första som anmäler sig på Fritt inträde med mat i Eurosport Arena på
premiärsöndagen den 24 november och guidning av värden Göran
Schylander som tar emot vid entrén kl 14.00. Direkt därifrån börjar
vistelsen med en guidad tur runt arenan med besök på inneplan, i OBbussen, vid vallalastbilen och i tävlingssekretariatet.
Anmälan sker till Göran Schylander via email senast den 21 november:
goran.schylander@tele2.se
Läs om Världscuppremiären här:
Världscupen Skidskytte Östersund

Olympisk mötesplats: JVM i Hockey i Malmö
Den 26 december 2013 – 5 januari 2014 arrangeras JuniorVM i ishockey
i Malmö. Organisationskommittén bjuder nu in Svenska Olympier till
premiärmatchen den 26 december. Ett begränsat antal biljetter finns till
de som först anmäler intresse.
Läs erbjudandet här:
JVM Ishockey Malmö

Volvoerbjudande 2014-års modeller

Via SOK:s partner Volvo rullar idag över hundra olympiska bilar ute i
Sverige. Erbjudandet för 2014 års modeller finns nu om du är sugen att
färdas olympiskt.
Läs erbjudandet från Volvo här:
Erbjudande Volvo
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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

