Om du inte kan läsa detta mail, klicka här.

Bästa Svenska Olympier!
Här kommer några biljettchanser till dig som har förmånen att vara en del av den Olympiska arvet!
Fri entré till ishockeymatchen Tre Kronor  Finland, Hovet i Stockholm, den 13 februari
Svenska ishockeyförbundet bjuder oss som medlemmar i sällskapet svenska olympier på fri entré till
klassikermötet mellan Tre Kronor – Finland på Hovet i Stockholm den 13 februari kl. 15.30.
Maila din beställning till jesper.bjorck@swehockey.se senast den 11 februari klockan 12.00. Erbjudandet gäller
en biljett/person. Möjlighet finns att köpa till ytterligare biljetter om så önskas.
Biljetter till parallellslalom, Hammarbybacken i Stockholm, den 23 februari
Svenska Olympier får 50 st biljetter till Hammarbybacken den 23/2 och parallellslalomtävlingen som pågår där.
"Först till kvarn" gäller. Skicka ett mail till gustaf.lingmark@sok.se med ämnet "Jag vill se parallellslalom". De 50
första kommer få sina biljetter utskickade elektroniskt inom några dagar och som sagt. Endast de 50 första!
Simbiljetter, Eriksdalsbadet i Stockholm, 30 mars  2 april
Simförbundet bjuder på 68 st biljetter varje dag som simtävlingarna pågår. Maila till
annika.gardell@svensksimidrott.se om du är intresserad av en biljett. Tävlingen är på Eriksdalsbadet i
Stockholm den 30 mars2 april.
Vill du inspirera en ny generation idrottsutövare?
Sveriges Olympiska Kommittee håller i Olympic Day  en kostnadsfri dag då barn och ungdomar får prova på
idrotter, träffa olympier och utmana sig själva. Dagen ska vara enkel, avslappnad och glädjen ska stå i fokus.
Vill du som Olympier intresserad av att vara med och vara en förebild för en ny generation är det bara att
kontakta Nathalie Larsson. Här nedan kan du se datum för vårens dagar. OBS. Man behöver inte vara med
som "olympier" utan det går även bra att bara komma förbi och hälsa på.
Nathalie Larsson
Projektledare, Olympic Day
Mobil: +46 (0) 72238 00 14
Epost: nathalie.larsson@sok.se
Spånga 24feb skoldag
Spånga 25feb skoldag
Kungsan 27feb öppen dag
Kungsan 28feb öppen dag
Botkyrka 01mar öppen dag
Botkyrka 02mar öppen dag
Järfälla 03mar öppen dag
Åre 04mar öppen dag
Åre 05mar öppen dag
Hassela 07mar öppen dag
Sälen 08mar öppen dag
Sälen 09mar öppen dag
Uppland 09maj skoldag
Mölnlycke 14maj öppen dag
Timrå 17maj skoldag

Halmstad 20maj skoldag
Halmstad 21maj öppen dag
Uppland 24maj skoldag
Uppland 25maj skoldag
Uppland 26maj skoldag
Nässjö 02jun skoldag
Malmö 03jun skoldag
Malmö 04jun öppen dag
Malmö 05jun öppen dag
Nynäshamn 18jun öppen dag
Stigtomta 19jun anmälan?
Vi saknar bilder på många olympier till vår hemsida!
Har du bilder på dig själv och kanske även från OSkollegor från dina år som aktiv. Skicka i så fall bilder via mail
eller postalt till vårt arkiv (observera att vi ej har möjlighet att returnera inskickade bilder):
CarlJohan Johansson
Ångloksvägen 3
24165 Harlösa
SWEDEN
Epost: carljohan@harlosa.com

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

