Sandgren Linda
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

SOK [linda.sandgren@sok.se]
den 8 juli 2013 14:10
Sandgren Linda
Svenska Olympier_Juli

Om du inte kan läsa detta mail, klicka här.
Klick a här om du v ill hämta bilder. A utomatisk hämtning av den här bilden från Internet stoppades för att sk y dda din integritet.

Hej alla Olympier!
Ni har säkert läst och hört i media att SOK tillsammans med Handikappidrottsförbundet och RF vill utreda
möjligheterna att söka vinter-OS till Stockholm 2022. Ett OS på hemmaplan skulle ge inspiration och energi till alla
idrotter. Det finns knappast bättre ambassadörer för ett OS i Sverige än ni, Svenska Olympier. Vi kommer
naturligtvis att hålla er informerade om vad som händer. Läs gärna under bifogade länk för mer information.
Klicka på länken här för mer information
I våras startade vi upp en Facebookgrupp för Svenska Olympier. Omkring 300 är med i gruppen idag där man på
ett enkelt och snabbt sätt kan kommunicera med varandra. Om du har missat och gå med, gör det genom att
klicka på länken nedan. Ni som inte har något konto på Facebook än, logga in nedan och läs instruktionerna
noga.
I sommar och höst kan vi erbjuda två nya mötesplatser, EM i fälttävlan i Malmö och Stockholm Triathlon. Passa
på att anmäla er, det är begränsade platser och först till kvarn som gäller. Läs mer i erbjudandet nedan.
Lev väl och glöm inte att röra på Er.
Hälsar Agneta Andersson, Pernilla Wiberg, Jonas Bergqvist och Gunnar Larsson

Klick a här om du v ill hämta bilder. A utomatisk hämtning av den här bilden från Internet stoppades för att sk y dda din integritet.

Biljetter till EM i Fälttävlan
Organisationskommittén för EM i fälttävlan 2013 bjuder in Sveriges
Olympier till Malmö lördagen den 31 augusti. Ett begränsat antal
fribiljetter finns för Svenska Olympier. Först till kvarn gäller. Du anmäler
ditt intresse genom att maila till Lotta Olsson på SOK.
Anmäl intresse här:
lotta.olsson@sok.se
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Klick a här om du v ill hämta bilder. A utomatisk hämtning av den här bilden från Internet stoppades för att sk y dda din integritet.

Vattenfall bjuder in till Stockholm Triathlon
Den 25 augusti 2013 arrangeras Vattenfall World Triathlon Stockholm.
En deltävling i VM-serien med bland annat OS-silvermedaljören och
svenska olympiern Lisa Nordén i startfältet. Tävlingens huvudsponsor
och SOK:s partner Vattenfall erbjuder en mötesplats under tävlingsdagen
för Svenska Olympier i deras Mässtält. Tävlingen har fri entré men för att
få en olympisk lunch hos Vattenfall krävs anmälan. 30 platser finns
tillgängliga och det är först till kvarn som gäller. Du anmäler ditt intresse
genom att maila till Lotta Olsson på SOK.
Anmäl intresse här:
lotta.olsson@sok.se

Klick a här om du v ill hämta bilder. A utomatisk hämtning av den här bilden från Internet stoppades för att sk y dda din integritet.

Erbjudande från Lidingöloppet

Tomas Hoszek, generalsekreterare för Lidingöloppet och Svensk
Olympier från Seoul 1988 erbjuder olympier förmånliga starter i
Lidingöloppet.
Läs erbjudandet här:
Erbjudande Lidingöloppet

Klick a här om du v ill hämta bilder. A utomatisk hämtning av den här bilden från Internet stoppades för att sk y dda din integritet.

Sällskapet söker idrottsambassadörer
Svenska Olympier söker personer inom sällskapet som kan vara
ambassadörer för sin idrott. En lämplig ambassadör bör ha ett gott
kontaktnät inom sin idrott och vara beredda på att ställa upp på möten för
att få information/uppgifter att förmedla ut till sin idrott. Det är ett ideellt
uppdrag. För mer information och för att anmäla intresse, maila till
Gunnar Larsson.
Anmäl intresse genom att maila Gunnar:
guldgunnar.gl@gmail.com

Klick a här om du v ill hämta bilder. A utomatisk hämtning av den här bilden från Internet stoppades för att sk y dda din integritet.

Volvoerbjudande 2014-års modeller

Ett hundratal olympier tog tillfället i akt att beställa en olympisk bil via
SOK:s partner Volvo i våras. Missade du den första vågen så finns nu en
andra chans när Volvo presenterar erbjudandet för 2014 års modeller.
Läs erbjudandet från Volvo här:
Erbjudande Volvo

Klick a här om du v ill hämta bilder. A utomatisk hämtning av den här bilden från Internet stoppades för att sk y dda din integritet.

Olympic Day 2013
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Hittills har 15 stycken Olympic Days genomförts under våren— prova-påidrott för barn och ungdomar. Ett antal olympier – utöver de som ingår i
projektets ”normala stab” – närvarande vid dagarna i Uppland. Under
sensommaren och hösten är ytterligare 17 dagar planerade. Har du inte
anmält intresse men är intresserad av att närvara? 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.
Klick a här om du v ill hämta bilder. A utomatisk hämtning av den här bilden från Internet stoppades för att sk y dda din integritet.

Facebookgrupp
Vi har skapat 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

Klick a här om du v ill hämta bilder. A utomatisk hämtning av den här bilden från Internet stoppades för att sk y dda din integritet.

Postadress:
Svenska Olympier, SOK
Sofiatornet, Olympiastadion

Telefon:
+46-(0)8- 402 68 00

114 33 STOCKHOLM
Klick a här om du v ill hämta bilder. A utomatisk hämtning av den här bilden från Internet stoppades för att sk y dda din integritet.
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E-post:
svenskaolympier@sok.se

Internet:
www.sok.se

