
GC83KGR – Brevet från IOK (SOS 19) 

Bara när några dagar återstod innan vi fick svar på om vinter-OS 2026 kommer att arrangeras i 

Sverige, kommer det ett brev från IOK. 

I brevet har IOK synpunkter på Stockholm-Åres ansökan. Enligt brevet som nyhetsbyrån AFP tagit del 

av saknas det garantier för att budgeten ska hålla. Internationella olympiska kommitténs (IOK) högsta 

OS-chef, Christophe Dubi, uppger att Sveriges ansökan måste kompletteras med ytterligare 

information. 

”Vi har mottagit flera brev med avsikter och garantier som inte är bindande. Dessa representerar inte 

bindande förpliktelser och utsätter därmed färdigställandet av OS-byn för risker”, står att läsa i brevet 

som Sveriges olympiska kommittés (SOK) OS-bolag mottagit, enligt AFP. 

 IOK vill ha klargörande 

Med bara några dagar kvar tills värdland ska utses vill alltså IOK ha ett klargörande från Stockholm-

Åres ansökan om att den angivna budgeten håller för att arrangera ett olympiskt vinterspel. 

Hur skulle ert klargörande se ut med följande uppgifter: 

Budget 

OS Arenor                                              180 miljoner kronor 

OS Byn                                                      20 miljoner kronor 

OS Kläder                                                       8 miljon kronor 

OS Beredskap och säkerhet                       7 miljoner kronor 

 

Förpliktelser 

OS Ishockey arena                                   29 miljoner kronor 

OS Hoppbacke                                         13 miljoner kronor 

OS Short track & speed skating bana        9 miljoner kronor 

OS Curling arena                                        9 miljoner kronor 

OS Bob och rodel bana                              5 miljoner kronor 

  

Anteckningar: 

Olympiska Spelen (SOS 19) 

 Info 

Vid frågor rörande eventet, kontakta Kjell “mtekla” på tfn 072 717 14 07 

 
Välkomna önskar Team SOS 19! 

6wyn, CacheMySoul, grönvit, Hörnfeldt, Magu01, mbis, mtekla, OneMatchFox, Reyals68, 

smnollxmx, Suddigumman 

 

 

 

 
  
 

Event del 1 – Startskottet 
 
09:00 Vi träffas vid de angivna koordinaterna. Vi pratar om Geocaching, byter travel bugs med 
varandra, och delar våra Geocaching-erövringar av olympisk mästerklass med varandra. 
Förslagsvis tar man med sig någon form av energidryck och en proteinbar som uppladdning inför 
dagens utmaningar. 

10:00 Första delen av eventet är slut och därefter släpps ett flertal nya cacher med OS-tema. Det 
kommer att finnas möjlighet att ladda sin GPS eller Smartphone med de nya cacherna. 

Event del 2 – Halvtid 

12:00 Vi samlas igen vid ovan angivna koordinater för att avnjuta en kort rastpaus. Vi ska 
försöka se till att det finns grillar, och i så fall kommer de att vara varma. Men, i år finns det 
tyvärr ingen garanti för det eftersom eventplatsen är lite av en byggarbetsplats just nu (borde vara 
klart under våren), så håll utkik efter eventannonseringar lite närmare eventtiden.. 

13:00 Eventet är slut, och därefter kommer det att släppas några till cacher i eventets tema. 

Avslutning - Efterfest 
 
17:30 Precis som de tävlande i OS gör: när spelen är klara så firar man! Det blir säkert inte i 
närheten av de legendariska OS Village partys, men vi träffas på O'Learys i Farsta Centrum iaf - 
för att äta middag, dricka kalla drycker och prata om vadsomhelst. 
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GC83KGH – Olympiska ringarna (SOS 19) 

De Olympiska ringarna består av fem sammanlänkade ringar, en vardera av färgerna blått, gult, svart, 

grönt respektive rött. Dessa fem färger tillsammans med den vita bakgrunden symboliserar färgerna i 

alla nationers flaggor. 

De olympiska ringarna förekommer för första gången i ett brev skrivet av Pierre de Coubertin 1913 

och han beskrev sedan symbolen i Revue Olympique samma år. Han presenterade sedan ringarna och 

flaggan vid den olympiska kongressen i Paris där godkändes den 15 juni 1914. Ringarna var 

ursprungligen sammanlänkade i en rad, men redan 1914 var "W-designen" den nuvarande. 

Flaggan användes för första gången i samband med de olympiska spelen den 1 maj i Olympiska 

sommarspelen 1920 i Antwerpen, men hade dessförinnan använts vid Pan-egyptiska spelen i 

Alexandria den 5 april 1914 (det vill säga drygt två månader innan den godkänts av IOK), vid en 

utställning i San Francisco 1915 och vid IOK:s möte i Lausanne 1919. 

Ringarna har förkommit på medaljerna i Paris 1924, Stockholm 1956 och alla sommarspel sedan 

Montreal 1976. I vinterspelen har de förekommit sedan 1928 i S:t Moritz. 

Ringarna har funnits på vinterspelens affischer sedan 1928 och på sommarspelens sedan 1932. 

De Coubertin skrev i L’emblème et le drapeau de 1914 ("1914 års emblem och flagga") publicerat i 

Revue Olympique (augusti 1913): 

"Dessa fem ringar symboliserar de fem världsdelarna, som nu har vunnits över till Olympismen och är 

klara att ta emot dess fruktsamma tävlan. De sex färgerna kombinerar alla nationers, utan undantag. 

Sveriges blå och gula, Greklands blå och vita, de franska, engelska [sic!], amerikanska, tyska, belgiska, 

italienska, ungerska trikolorerna, Spaniens röda och gula, med de ny på funna brasilianska och 

australiska, med det gamla Japan och det nya Kina, Det är i sanning ett internationellt emblem." 

Uppgiften 

Inför det stora OS Kongressen i Paris 14 juni 1914, då symbolen skulle presenteras av Pierre de 

Coubertin, hade han för berett en modell som skulle med till utställningen för att visualisera de tre 

dimensionellt. 

Veckan innan konferensen hade Pierre klurige son skapat ett pussel till sin far av det överblivna 

materialet. Pusslet han hade ordnat var info om vart han hade gömt pappas modell. Kan ni även lösa 

problemet? 

  



GC83N8 Mikhail Potapych Toptygin (SOS 19) 

Björnen Misha, eller Mikhail Potapych Toptygin som hans fullständiga namn är, var maskot till 

sommarspelen i Moskva 1980, och hör till de mest kända. Den första OS-maskoten dök upp i 

Grenoble 1968, och sedan dess har nästan varje spel haft en egen figur som fått symbolisera 

värdstaden eller -landet. De flesta känner man nog igen till utseendet, men har du koll på deras 

namn? Para ihop namnen med rätt OS-stad för att få fram rätt koordinater. 

GC83YTH Warm up, Cool down (SOS 19) 

USB Power Pack krävs. 

GC83QE7 Sopa, sopa, sopa (SOS 19) 

Code: 112 (SOS) 

GC83QED När då då ? (SOS 19)  

Special tool: Smartphone / Code: 112 (SOS) 

GC83KH3 Orientering (SOS 19)  

UV-lampa krävs 
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