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Om du inte kan läsa detta mail, klicka här.

Hej alla Olympier!
Svenska Olympiska Kommittén passar också på att önska alla er olympier en god jul och gott nytt år! Vi sparar på
miljön och skickar julkortet elektroniskt istället.
Klicka här för att hämta hem julkortet
En gång olympier – alltid olympier
Hälsar Agneta Andersson, Pernilla Wiberg, Jonas Bergqvist och Gunnar Larsson

Träffas på EM i Konståkning - 1 februari
Svenska Konståkningsförbundet erbjuder Svenska Olympier ett antal
VIP-biljetter till konståknings-EM i Globen söndagen den 1 februari.
Paråkningens fria program, mingel och sedan galauppvisningen. 12
platser finns.! En biljett per person. Och som sagt, först till kvarn gäller!
Maila ditt intresse till:
linda.sandgren@sok.se

Träffas på VM i Falun

Vi har fått ett erbjudande från Skidförbundet och VM-organisationen om
10 st biljetter per dag till Svenska Olympier.
Vi återkommer i början på januari med en kontaktperson för anmälan av
intresse!
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Judoåterträff i Varberg
Olympiska judokas från OS i Los Angeles 1984 och Seoul 1988 hade
återträff i Varberg i mitten av november. Sju av åtta på plats, ingen dålig
uppslutning!
Mycket snygga killar i sina Svenska Olympier-jackor som de fick på
träffen!

Här kan du läsa mer:
Judoåterträff i Varberg

Simåterträff i Eriksdalsbadet

15 olympiska simmare och simhoppare från OS i Tokyo 1964 hade en
återträff på Eriksdalsbadet i måndags, den 22 september. De fick en
genomgång av Svensk simnings nya elitcentrum, NEC på
Eriksdalsbadet. Middag efteråt. Även simmarna är stiliga i sina nya
Olympierjackor som de fick på träffen!

Planerar ni också en återträff?
Är det några fler som funderar på att dra ihop en återträff för olympierna i
sin idrott? Hör av er till mig innan så ordnar vi så att ni också kan få era
jackor på plats. Och jag tar gärna emot bilder efteråt!
Maila in var och när ni ska samlas, kontaktperson samt storlekar på de
som kommer i god tid innan mötet.
Maila bilder/information om samlingar till:
linda.sandgren@sok.se

WOA hade möte på Bosön
Den internationella föreningen för olympier, WOA hade ett styrelsemöte i
Stockholm på Bosön. Då blev bland annat den amerikanska OSmästarinnan i simning Nancy Hogshead-Makar invald i styrelsen.
WOA är imponerade över arbetet som sker i sällskapet för Svenska
Olympier och hävdar att vi är ett föregångsland när det gäller att samla
våra olympier!
Läs mer om WOAs möte här
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Beställ Svenska Olympiers jacka
Du som ännu inte har beställt H&M:s jacka för Svenska Olympier kan
fortfarande göra det. Den är specialuppsydd just för olympier och du får
möjlighet att beställa den mot en frakt/administrationskostnad på 170 kr
inkl. moms. Betalningen sker via kort i samband med att man lägger sin
beställning i webshopen.
Beställ jackan här:
SOK:s webshop

Volvoerbjudande 2014-års modeller
Liksom tidigare så kan man även nu leasa en olympisk bil från Volvo.
Den nya prislistan är klar och bifogat finns info och
beställningsblanketter. Priset motsvarar en tjänstebil och för varje bil som
hyrs så satsar Volvo 10.000kr till SOK:s Topp- och talangprogram.
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?

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

