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Om du inte kan läsa detta mail, klicka här.

Hej alla Olympier!
Det var ett år sedan det gick ut ett brev från Svenska Olympier.
Vi har avverkat ett vinter OS med ett resultat som var det bästa medaljmässigt genom tiderna. 15 medaljer
fördelat på 2 härliga guld i damernas och herrarnas skidstafett, samt 7 silver och 6 brons.
Nu är det bara drygt 750 dagar kvar till Rio 2016. Förberedelserna är igång hos många. Kan Rio bli vårt mest
framgångsrika sommar-OS sedan 1984 med 19 medaljer?
Sällskapet Svenska Olympier har sedan februari i år utökats med 57 nya olympier som gjorde sin olympiska debut
i Sotji 2014. Välkomna till den grupp bestående av totalt 3.663 svenskar som någonsin har tävlat för Sverige
under ett olympiskt spel sedan starten 1896. Ungefär 1900 lever och över 1700 är medlemmar i Svenska
Olympier.
Det var femton olympier som besökte Världscupen i Åre i mars. Om någon av er har några bilder därifrån så får ni
gärna lägga upp dem på Svenska Olympiers Facebookgrupp!
Det kommer att hända mer under hösten, vilket vi kommer att återkomma till.
Avslutningsvis vill vi önska alla en fortsatt varm och trevlig sommar med mycket bad och sand mellan tårna.
En gång olympier – alltid olympier
Hälsar Agneta Andersson, Pernilla Wiberg, Jonas Bergqvist och Gunnar Larsson

Beställ Svenska Olympiers jacka
Nu kan du beställa H&M:s jacka för Svenska Olympier. 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
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Uppmaning till Idrottsambassadörerna
Hör av er till oss om ni gör någon idrottssamling i sommar och höst så ser
vi till att skicka dit Svenska Olympiers jacka till alla deltagare. Maila in var
och när ni ska samlas, kontaktperson samt storlekar på de som kommer i
god tid innan mötet. De ambassadörer som samlar sin idrott under
sommar/höst kommer att få ett sk hederspris – se det som en tävling!
vilka idrotter får till en olympier träff?.
Maila bilder/information om samlingar till:
linda.sandgren@sok.se

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

Var med på en Olympic Day
Vill du vara med och besöka någon av höstens Olympic Days? 15
Olympic Days är inplanerade runt om i landet från augusti till oktober.
Skicka ett mail till lisa.sund@sok.se
Klicka här för att se vilka orter som är inplanerade i höst:
Turnéplan Olympic Day sommar/höst
En Olympic Day är informell, kravlös och fylld med idrott och glädje. Ett
fantastiskt sätt för lokala idrottsföreningar att visa upp sin verksamhet för
barn och ungdomar. Du kan läsa mer här, www.olympicday.se.

Köp Jubileumsboken
I samband med SOK:s 100 års jubileum tog bokförlaget Strömbergs fram
en Svensk olympisk jubileumsbok där bland annat alla Svenska Olympier
presenteras. Svenska Olympier kan fortfarande köpa boken till förmånligt
pris.
Se bifogat erbjudande här:
Jubileumsboken

Facebookgrupp för Svenska Olympier
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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

Uppropet - mer idrott i skolan!
Uppropet startade på initiativ av coacherna på Rio 2016 seminariet i maj.
Det har samlat 552 Svenska Olympier och 140 olympiska ledare.
Uppropet och namnen på anslutna har vidarebefordrats till våra
beslutsfattare och kommer nu att tillställas samtliga riksdagspartier.
Läs bakgrunden och uppropet i sin helhet här:
Uppropet - mer idrott i skolan

Gratis mailadress genom WOA
WOA - World Olympian Association är det globala sällskapet för
olympiska deltagare. Sverige representeras i den internationella styrelsen
av Pernilla Wiberg.
Om man vill kan man få en mailadress med sitt namn, t.ex
pernilla.wiberg@olympian.org helt gratis.
Hemsidan man ska gå in på för att registrera sig är:
http://olympians.org/olympians/the-olympians-network/

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

