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Om du inte kan läsa detta mail, klicka här.

Hej alla Olympier!
Det händer mycket under det olympiska paraplyet just nu. Vi gör ett försök att starta upp en sluten grupp på
Facebook. Ni som inte har något konto, logga in nedan och läs instruktionerna noga.
Nu när det börjar bli vår är det nog många av oss blir sugna att gå en och annan golfrunda. Ställ upp på
Olympiagolfen och förbättra er fysik, det är aldrig för sent.
Många av guldolympierna har varit med på Olympiatravet genom åren, nu får alla olympier chans att uppleva en
annorlunda sport tillsammans med SOK:s största sponsor genom tiderna.
I december så var det ett antal olympier som tog chansen att besöka Världscuptävlingarna i Åre. I vår får vi
möjligheten att träffas och se på VM i ishockey tillsammans på Globen i Stockholm den 8 maj.
SOK fyller hundra år 2013 och under året kommer det att vara många olika aktiviteter runt om i landet. Olympic
Day är ett projekt som ger barn och ungdomar en chans att prova på olika idrotter. Här behövs ett antal
inspiratörer, tveka inte att anmäla Ditt intresse.
Volvo är första Olympiska sponsor som erbjuder ett riktat erbjudande till alla svenska olympier. Vi hoppas att det
kommer fler efterföljare.
Detta är en del av vad som är inplanerat den närmsta tiden, du läser mer nedan.
Och så var det här med nästa vinter...... Efter senaste veckans medaljframgång i längdskidåkning så ska det bli
spännande att följa 2014 Olympiska vinterspel.
Lev väl och glöm inte att röra på Er.
Hälsar Agneta Andersson, Pernilla Wiberg, Jonas Bergqvist och Gunnar Larsson

SOK söker olympier...
…som har intresse och kvalifikationer att arbeta med våra sponsorer.
De två senaste åren har SOK:s kommersiella samarbeten varit
framgångsrika och ökat kraftigt.
Det innebär förstås större krav och mer arbete med sponsorrelationer och
kommunikationen runt partnerskapen.
Annika och Lotta, som idag arbetar hårt för SOK med detta, behöver
förstärkning.
Vi tror att rätt personer kan finnas bland Er Olympier!
Är Du intresserad så kontakta peter.reinebo@sok.se
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Facebookgrupp
Nu har vi skapat en Facebookgrupp för Svenska Olympier. Här lägger vi
upp alla erbjudanden och nyheter från centralt håll men det är lika mycket
en plats på nätet där alla kan prata med varandra och hålla kontakten.
Du går med genom att ansöka om medlemskap på nedanstående länk.
Gruppen är stängd, vilket innebär att enbart de som är medlemmar i
sällskapet Svenska Olympier kan se innehåll som foton, inlägg m.m.
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

Olympic Day 2013
SOK planerar årets Olympic Days – prova-på-dagar för barn och
ungdomar – för fullt just nu. Vi har fått in intresse att närvara som
inspiratörer på plats från ungefär 200 olympier! Er kommer vår
projektledare Lisa Sund kontakta personligen när det börjar bli dags med
en närmare förfrågan.
Följande platser är inplanerade så här långt:
Maj – ett antal dagar i Uppland, Småland och Stockholm
Augusti – två dagar i Stockholm
Hösten – ett antal dagar i Västerbotten och på Västkusten
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. Har du
inte anmält intresse men är intresserad av att närvara? Skicka ett mail till
lisa.sund@sok.se

ATG bjuder in till Olympiatravet

ATG bjuder dig som svensk olympier på entré och tilltugg till
deltävlingarna av Olympiatravet i vår.
Läs om hur du anmäler dig här:
Inbjudan Olympiatravet

Biljetter till Hockey-VM
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Organisationskommittén för Ishockey-VM 2013 bjuder in Sveriges
Olympier till Stockholm. 100 biljetter till matchen Sverige-Norge den 8
maj finns till de första olympier som anmäler sig. Du får din biljett men har
också möjlighet att köpa till ytterligare en biljett till en anhörig eller kompis
till rabatterat pris. Först till kvarn gäller.
Läs mer här:
Erbjudande Hockey-VM

Spela Olympiagolfen i år!

Du som spelar golf, passa på att spela Olympiagolfen i år och var med
och stötta Sveriges golfsatsning mot OS i Rio 2016! SGF och SOK bjuder
Svenska Olympier på anmälningsavgiften.
Läs mer om hur du anmäler dig här:
Inbjudan Olympiagolfen

Erbjudande från Volvo
SOK och Volvo har skrivit ett nytt sponsoravtal. I samband med det vill
Volvo gärna erbjuda Svenska Olympier möjligheten att hyra bil till ett
förmånligt pris. Avtalet gäller 2013-års modeller.
Ett separat utskick har gått ut om detta men du kan också läsa om det
här:
Erbjudande Volvo

SOK 100 år

Den 27 april 2013 har SOK 100-årig födelsedag. Det blir inte något
firande på själva födelsedagen. Istället kommer vi from maj månad 2013
och resten av året att genomföra flera Olympiska aktiviteter med koppling
till Jubileum 100 men med tydligt budskap och riktning Framtid!

Stöd SOK:s arbete
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Stöd vårt arbete för att inspirera unga i det olympiska Drömprojektet
SOK driver Drömprojektet och Talangstödet utan offentliga bidrag. Våra
sponsorer är viktiga för finansieringen, men vi vill att många ska vara
med på banan och få en chans att bidra. Vi kommer att genomföra
kampanjer med våra sponsorer där en del av försäljningen går till 90kontot och pröva med olympiska produkter där överskottet går via 90kontot till våra projekt.
Och vi vill ge möjlighet till direkta gåvor och donationer, stora som små.
Kontonumret är plusgiro 90 02 74-2. När du ger ett bidrag så ge oss
också dina kontaktuppgifter så vi kan informera dig om hur våra projekt
utvecklas.
Sveriges Olympiska Kommitté är kontrollerad av Svensk
Insamlingskontroll och har ett s k 90 konto. Svensk Insamlingskontroll
övervakar insamlingen av medel för humanitära och välgörande ändamål
för att säkra trovärdighet och effektiv användning av insamlade medel.

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

