Om du inte kan läsa detta mail, klicka här.

Upplev OS. Hur du vill.
Viaplay låter dig uppleva OS hur du vill och som medlem i sällskapet Svenska Olympier har vi ett exklusivt
erbjudande till dig  1 månad gratis av Viaplay Total. Titta i sommarstugan, på båten eller på väg till jobbet  allt
du behöver är internetuppkoppling. Se via din dator, mobil, surfplatta, spelkonsoll eller smarttv.
Du kan se två grenar samtidigt, pausa i direktsändning och spola tillbaka till ögonblicken du missade, upp till 48
timmar efteråt. Sortera enkelt i tablån efter grenarna du gillar, om du vill se tävlingar med svenska deltagare
eller matcher och event med medaljutdelning.
Med oss är du ständigt uppdaterad med sammandrag eller genom att se hela sändningen i efterhand.
Så här gör du
1. Klicka på länken i detta mail (om din rabatt inte kommer fram automatiskt ange kod: C9ZG6T)
2. Fyll i dina uppgifter
3. Börja titta!
Börja uppladdningen till Rio 2016 redan nu  gå in på www.viaplay.se/Rio2016 för att hitta dokumentärer och
intervjuserier!
Erbjudandet gäller till 11/8  2016 till ett värde av 449 kr. Efter att din gratismånad tar slut fortsätter ditt
abonnemang Viaplay Total för 449 kr per månad  utan bindningstid.
Länk till erbjudanden: https://checkout.viaplay.se/register/1232?voucher=C9ZG6T

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

