Om du inte kan läsa detta mail, klicka här.

Glöm inte att gissa antalet OSmedaljer!
Hej alla olympier!
Påminnelse om vår medaljtippning!
OBS. Tipset skall skickas in på mail svenskaolympier@sok.se
OBS 2. Skriv tipset i ämnesraden, inget annat!
Här kommer tävlingen:
Hej Svenska Olympier  I år tänkte vi i kontaktgruppen att anordna en tävling i samband med OS i Rio. Det
gäller att tippa hur många medaljer Sverige tar på detta OS. Först gäller det att tippa hur många medaljer
Sverige tar totalt. Därefter gäller det att fördela totalen på guld, silver och brons. Man gör detta genom att
skicka ett mail till svenskaolympier@sok.se
I ÄMNESRADEN (OBS ej inne i mailet) skriver man först totalen sedan antal guld, silver och brons.
Exempelvis kommer Gunnar Larssons tips vara följande: 9 333
Du får bara skicka in ett tips. Gör du flera blir du diskad.
Vid lika resultat kommer den som först skickat in sin tips att segra.
Vinnarna kommer att utses i samband med vårat möte ( kontaktgruppen) den 26 augusti 2016.
Kontaktgruppens beslut går ej att överklaga!
Priser kommer att vara från den svenska officiella OS kollektion dvs. den som inte säljs i butik.
Tävlingen kan följas på vår FBsida Om du inte har anmält dig till den så ansöker du om det här:
https://www.facebook.com/groups/svenskaolympier/
Tipset ska vara inskickat senast innan invigningen startar 5 augusti.
Kontaktgruppen för Svenska Olympier kommer också delta i tävlingen, men då inte tävla om priserna, utan
endast om äran. Det går därför givetvis bra att gissa samma antal som Gunnar, men det är först till kvarn som
gäller...
Lycka till!
Kontaktgruppen genom Gunnar Larsson

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 Facebookkonto?
Här kan du läsa hur du gör för att skaffa ett:
http://www.facebookfaq.se/facebook_guide/facebook_guide_konto.htm

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)
Erbjudanden och tidigare nyhetsbrev
Sällskapets egna sida på SOK:se hemsida är:
www.sok.se/svenskaolympier
Inloggningsuppgifter:
Anv.namn: svenskaolympier
Lösenord: svenskaolympier

Har du nya kontaktuppgifter?
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
114 33 STOCKHOLM

Telefon:
+46(0)8 402 68 00

Epost:
svenskaolympier@sok.se

Internet:
www.sok.se

