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Sandgren Linda
Nytt från Svenska Olympier juni 2017

Om du inte kan läsa detta mail, klicka här.

Bästa Olympier
Vi vill med detta nyhetsbrev skicka en sommarhälsning till alla i sällskapet Svenska Olympier. Kontaktgruppen har
haft ett bra år med flera möten både fysiskt och via Skype. Vi brinner för att det ska fungera så bra som möjligt
och att det tillför mervärde för oss gamla svenska kämpar. Känner ni att ni bär på en bra idé eller tanke som ni vill
dela med er av, hör mer än gärna av er.
I detta brev kan ni läsa om möjligheten att beställa en Volvo, en Olympierjacka eller beställa biljetter till EM i
ridsport m.m. Vi letar hela tiden efter erbjudanden som kan vara till gagn för oss Svenska Olympier. Vi lovar att
jobba på i sann idrottslig anda och att vårt sällskap ska fortsätta att utvecklas.
Njut nu av en riktigt skön sommar. Vi ska vara ute i sommarvädret och försöka träna och håll oss i bra form inför
det fortsatta arbetet i höst.
En gång Olympier, alltid Olympier
/Gunnar Larsson, Agneta Andersson, Pernilla Wiberg och Jonas Bergqvist

Beställ din OS-loggade Volvo!
Här kan du beställa leasingbil från Volvo för modellår 2017. Det är ett urval av modeller, alla vita med SOK:s
logotyp och en diskret devis för Volvo.
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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 (ange lösen: 1896)

Olympier i Hammarbybacken
Här kommer några bilder från i vintras när det var Världscupen i Parallellslalom i Hammarbybacken. 15-20
olympier var på plats och en hel del annat folk också. Härlig stämning! Här kommer bilder från Armi Båveryd och
Kristin Bengtsson!

Beställ en Olympierjacka
Det finns fortfarande att beställa H&M:s specialgjorda jacka för Svenska Olympier. Den är uppsydd just för
olympier och du får möjlighet att beställa den mot en frakt/administrationskostnad på 170 kr inkl. moms.
Betalningen sker via kort i samband med att man lägger sin beställning i webshopen.
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Beställ jackan här:
SOK:s webshop

Biljetter till EM i Ridsport den 23 augusti
Den 21-27 augusti är det EM i Ridsport i Göteborg. Ridsportsförbundet bjuder på 10 biljetter till olympier den 23
augusti. Först till kvarn gäller och en biljett per person.
Europamästerskapen genomförs vartannat år och i augusti 2017 samlas 300 av Europas bästa ryttare och kuskar
för att göra upp om medaljerna i hoppning, dressyr, körning fyrspann och paradressyr (dressyr för
funktionsvarierade). Förutom tävlande från ett trettiotal länder medverkar 590 hästar, 4000 ackrediterade och
1000 volontärer. På onsdagen den 23 augusti börjar dagen med första omgången i laghoppningen och senare går
lagfinalen i dressyr av stapeln . Till körningen och paradressyren på Heden är det fri entré hela veckan.
Vi vill med glädje bjuda in till en spännande tävlingsdag med rundvandring onsdagen den 23 augusti på Ullevi!
Anmäl intresse genom att maila till linda.sandgren@sok.se senast den 15 juni.
Läs mer
EM i Göteborg, officiell 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!
Team Topspin, bordtennis, står för systemen under juni månad och är förstärkt två framgångsrika
travtränare/kuskar från Halmstad. 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!
3

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

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 mer
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
Sällskapets egna sida på SOK:se hemsida är:
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www.sok.se/svenskaolympier
Inloggningsuppgifter:
Anv.namn: svenskaolympier
Lösenord: svenskaolympier
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

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

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

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

Internet:
www.sok.se

