Om du inte kan läsa detta mail, klicka här.

Bästa Svenska Olympier!
Det var inte länge sedan vi skrev en julhälsning och sammanfattning av förra året som gått!
Tiden bara rinner iväg och mycket har hänt. Bland annat har det varit flera olika träffar under 2015 där ni
olympier har fått chansen att spendera tid med varandra. Jonas prövade en lokal träff i Halmstad under hösten
som blev mycket lyckad (läs sammanfattning nedan). Vi hoppas på fler liknande träffar under 2016 runt om i
landet. Är ni intresserade? Ta då kontakt med någon av oss i kontaktgruppen så får ni hjälp med att få till lokala
träffar.
Agneta Andersson och Gunnar Larsson var i oktober i Moskva på WOA:s världskongress. Det var ett
spännande möte med många nyheter. Bland annat antogs nya stadgar som Pernilla Wiberg har varit ansvarig
med att utarbeta. Mer om detta under 2016.
Från 1 januari 2016 kommer det att tillsättas tre heltidstjänster med placering på IOK:s högkvarter i Lausanne.
Dessa tjänster kommer enbart att jobba med att utveckla WOA världen över.
Det skedde också val till WOA:s styrelse där Pernilla var en av kandidaterna. Tyvärr blev hon inte omvald
denna gången, men vi fick dock i dagarna ett glädjande besked om att IOKpresidenten Thomas Bach har
föreslagit Pernilla till en av fem platser som IOK tillsätter. Pernilla blev även förra gången "appointed", denna
gången av WOA presidenten. Grattis Pernilla och Sverige!
Kontaktgruppen har sitt nästa möte den 26 januari 2016. Hör gärna av er om det är något som ni vill att vi ska
ta upp. I övrigt vill vi passa på att önska
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR och ett framgångsrikt OSår!
Agneta, Pernilla, Jonas och Gunnar

 En gång olympier – alltid olympier
Klicka här för att hämta hem julkortet

Ingeborg "Kickan Ingers 19121936
OSlegendaren blev 103 år gammal och var under en vecka, världens äldsta levande olympier. Simhopparen
Ingers, som tävlade under födelsenamnet Sjöqvist, föddes den 19 april 1912 och deltog i OS i Los Angeles
1932, där hon var den enda svenska kvinnan, och i Berlin 1936. Ingeborg Ingers blev 4:a i Los Angeles och 9:a
i Berlin. Hon tog även EMsilver i höga hopp 1931 och 1934. Hon var gift med sin man i över 76 år.
Läs vår intervju med Ingeborg från 2012

Träff i Halmstad
Nio olympier från elva olika OS var med på träffen för Svenska Olympier i Halmstad den 17 oktober. Fredrik
Håkansson, Åsa Carlsson och Jörgen Persson från bordtennis, Karin Ahlström och Peter Pettersson från
simning, Niklas Gudmundsson från fotbollen, Thomas Sivertsson och Tommy Suoraniemi Handbollen, och
Jonas Bergqvist Ishockey.
Det blev en mycket lyckad träff och sällskapet blev väl mottagna av Bortennisförbundet och lokala arrangören.
Olympierna fick tillgång till VIPrestaurangen och bra platser i arenan där de fick se två svenska spelarna gå lös
på tennisborden. Dagens avslutades med utbyte av oförglömliga OSminnen vilket blev till en intim och givande
stund. Fler såna här träffar hoppas vi få se i framtiden!

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

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 OStruppen fick chansen att
träna under november. Här kommer några prisvärda erbjudanden från Apollo!
Läs mer:
Klicka här för att gå till Apollos erbjudande

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 Facebookkonto?
Här kan du läsa hur du gör för att skaffa ett:
http://www.facebookfaq.se/facebook_guide/facebook_guide_konto.htm

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

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

Postadress:
Svenska Olympier, SOK
Sofiatornet, Olympiastadion
114 33 STOCKHOLM

Telefon:
+46(0)8 402 68 00

Epost:
svenskaolympier@sok.se

Internet:
www.sok.se

