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Sandgren Linda
Nytt från Svenska Olympier februari 2016

Om du inte kan läsa detta mail, klicka här.

Nytt År- Nya Möjligheter - Nya Försök
Just nu är vi mitt i en VM-period för skidsporten. Detta får mig att påminnas att det är mindre än ett år till nästa
Olympiska vinterspel. Är det mindre än nio år innan vi kan få ett olympiskt vinterspel till Stockholm? I detta utskick
finns en länk till en förstudie/utredning om förutsättningarna att anordna ett vinterspel med Stockholm som
huvudort. Klicka in och läs den! När vi anordnade sommarspelen 1912 i Stockholm blev det mallen hur
sommarspel skulle arrangeras. Om vi får spelen 2026 kan det också påverka de framtida vinterspelen?
Gå in på vår Facebook sida och framför dina synpunkter om möjligheterna för Stockholm att stå värd för
vinterspelen 2026.
Apollo har kommit med ett fint erbjudande om rabatt på träningsresor till Fuvertentura. Besökte Playitas under
december och fann den anläggningen mycket fin och inspirerande.
Nytt År-Nya Möjligheter eller hur?
/Gunnar Larsson, Agneta Andersson, Pernilla Wiberg och Jonas Bergqvist

OS i Sverige - Stockholm är positiv!
Stockholm Stad presenterade sin utredning om ett OS i Stockholm 2026 i slutet av januari. Sammanfattningsvis
så är staden positiv till projektet! För dig som vill läsa mer så hittar du information nedan. Vi jobbar också på att ta
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fram mer förenklad information om hela projektet. Vi återkommer med det!
Läs mer:
Länk till Stockholm Stads utredning
SOK:s pressmeddelande den 27 januari 2017
SOK:s sidor om OS i Sverige

Erbjudande från Apollo
Är du sugen på en träningsresa till Fuerteventura? Här kommer ett prisvärt erbjudande från Apollo!
Läs mer:
Klicka här för att gå till Apollos erbjudande

Biljetter till PyeongChang
Den 9 februari släpptes alla biljetter till PyeongChang 2018. Du köper biljetterna via SOK:s biljettpartner
JetSetSport som även erbjuder hotell- och paketlösningar. Som tidigare olympier erbjuds du 8% rabatt på deras
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biljett- och hotellpaket. All information finns på deras hemsida, Cosport.se.
Läs mer
CoSports rabatterbjudande
CoSports hemsida

SOK:s tillsammanslag
Travet och SOK:s Tillsammans-lag rullar på och erbjuder spel till varje V75 omgång med er olympier som
spelläggare. Sedan starten i augusti 2016 har spelet resulterat i ett extra bidrag på 500.000 kr i sponsorpengar
från ATG till Topp och Talangprogrammet utöver den summa som är förknippad med Olympiatravet. Detta har
möjliggjort att ytterligare två talanger kan få fullt stöd för sin satsning!
Till helgen tävlas det på Solvalla och det är Team Topspin (bordtennis) som står för systemen. Om ni och era
nära och kära inte redan är med och tävlar, klicka på länken, köp en andel och var med om en chans på fina
pengar samt bidra till framtida Olympiers satsning!
Vill du vara med som spelläggare? Det går jättebra och du behöver inte alls vara travtokig för att vara med, du
kommer få hjälp av oss! Klicka på länken för att bli spelläggare och läs mer!
Läs mer
Klicka här för att spela med SOK:s Tillsammanslag
Bli spelläggare i SOK:s tillsammanslag

Biljetter till Swim Open i Stockholm
Vi jobbar på att få tag på ett antal biljetter till simtävlingen Swim Open i Eriksdalshallen, Stockholm den 8-11 april.
Allt är inte klart ännu så vi kommer lägga ut mer information på Svenska Olympiers Facebookgrupp när det är
dags. Så se till att du är medlem där och håll utkik för mer information!
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
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Fler sätt att bidra
Vet du att du kan bidra till SOK:s Topp- och Talangsatsningar på flera olika sätt? Bland annat genom att
fondspara i Nordeas Olympiafonden eller att prenumerera på Postkodlotteriet.
Läs nerr
Nordeas Olympiafond
Postkodlotteriet

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?
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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

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

114 33 STOCKHOLM
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E-post:
svenskaolympier@sok.se

Internet:
www.sok.se

