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Om du inte kan läsa detta mail, klicka här.

Möten viktiga för vår Olympiska historia
Nu är det mindre än 300 dagar till att nästa sommar-OS startar, denna gång i Rio. Den svenska truppen är inne i
sina sista intensiva förberedelser inför denna uppgift. Vi som sitter vi sidan om, hoppas att det kommer att gå bra
för våra olympier.
Under sensommaren och hösten har många intressanta träffar mellan oss gamla olympier gått av stapeln.
Kontaktgruppen träffades i slutet av augusti hemma hos Pernilla i Åkersberga för möte och brainstorming om
framtiden. Mycket givande möte som avslutades med bad och en härlig middag.(Badkrukan Gunnar badade
faktiskt 2 gånger)
I början av september samlades över 40 st på Kviberg i Göteborg i samband med Olympic Day. Vi fick uppleva
glädjen bland ungdomar som fick prova på ett 10-tal idrotter i den nybygga fantastiska arenan i Kviberg. På
kvällen var vi drygt 25 st som samlades för en middag med många intressanta presentationer och diskussioner.
Guldmedaljören från 1952 i Helsingfors i gymnastik William Thoresson 83 år, still going strong, berättade om sin
resa från att inte vara på pallen på SM året innan sitt OS-guld, till att vara gymnastiklärare under 6 år i Venezuela.
Intressant och uppskattat.
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Simmarna från de tre 60-talsolympiaderna träffades på Simförbundet i Stockholm och fick en presentation av
förberedelserna inför Rio av förbundskaptenen Ulrika Sandmark och Thomas Engdahl från SOK. Vi som var med
1960 berättade hur vi förberedde oss då, Ulrika och Thomas kunde inte förstå att det vi berättade var sant. Här
kan vi tala om utveckling.
Olympier i Halmstad med omnejd har samlat drygt ett tiotal för att titta på World Cup i bordtennis och umgås
under enklare former.
Agneta Andersson och Gunnar Larsson kommer att åka till Moskva till World Olympians Associations Forum och
utbytta erfarenheter med andra länder, där över 120 länder kommer att deltaga. Det kommer även att ske ett val
till WOA:s styrelse för nästkommande fyra-årsperiod. Vårt mål är att vi får behålla Pernilla Wiberg i styrelsen.
Med dessa små ord om en del träffar som vi haft på sistone, hoppas vi ska inspirera andra till att skapa liknade
möten landet runt. Tveka inte att kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa till att få till dessa möten.
Ha en bra höst, så hörs vi med nya nyheter i december.
En gång Olympier - alltid Olympier.
Hälsar Agneta Andersson, Pernilla Wiberg, Jonas Bergqvist och Gunnar Larsson

Svenska Olympierträff på Kvibergs Arena den 12 september
44 olympier från 18 olika OS var med på träffen för Svenska Olympier i samband med Olympic Day på den
nybyggda multiarenan i Kvibergs Park, Göteborg den 12 september. På programmet stod invigning av Olympic
Day, lunch, föreläsning och visning av Idrottsmuseet samt middag på kvällen. Ett härligt evenemang med högt i
tak. Vi hoppas kunna erbjuda fler liknande träffar i framtiden. Du hittar fler bilder på Svenska Olympiers
facebookgrupp.
Läs mer
Dåtidens stjärnor möter framtidens
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SOK har ny hemsida!
SOK har smyglanserat en ny hemsida i betaversion. Sidan har fått en helt ny design där olympier och historiska
och kommande OS har lyfts fram mycket mer än tidigare. Gå gärna in och titta på ”din sida” genom att söka fram
dig bland Idrottare. Kontrollera gärna att den information som finns om dig stämmer. Är det så att vi saknar en bild
på dig och du har någon hemma ifrån din OS-tid så blir vi jätteglada om vi får använda den på hemsidan. Maila till
Linda Sandgren om du har bilder eller vill rätta dina uppgifter.
Läs mer
www.sok.se
Maila synpunkter eller rättningar till:
linda@sok.se

Beställ en olympisk Volvo
Det går fortfarande bra att beställa leasingbil från Volvo för modellår 2016. Det är ett urval av modeller, alla vita
med SOK:s logotyp och en diskret devis för Volvo.
Volvo är officiell billeverantör till SOK och 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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Se alpina världcupen i Åre 12-13 december
Organisationen för Världscuptävlingarna i Åre bjuder Svenska Olympier till Åre i december för att fira den 100:e
alpina världscuptävlingen! Inbjudan avser entrébiljett till helgen samt VIP-lunch i målområdet mellan åken.
Anmälan senast den 1 november, se mer information i inbjudan!
Läs mer
Inbjudan VC-Åre

Erbjudande från Apollo
Är du sugen på en träningsresa till Apollos träningsresort Playitas på Fuerteventura i början av 2016? Apollo är
officiell leverantör till SOK och Playitas är platsen där den kommande svenska OS-truppen tränar inför OS i Rio.
Här kommer några prisvärda erbjudanden från Apollo!
Läs mer:
Klicka här för att gå till Apollos erbjudande
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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.
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)

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

