
	  

	  

 

Pressmeddelande 29 April, 2013 

Sveriges Olympiska Kommitté har besökt 
Sotji, ser nu fram emot Vinter-OS 2014 
Sotji, Ryssland – Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) gjorde i förra veckan ett 
besök till Sotji för att med egna ögon skåda tävlingsområdena, arenorna och 
förberedelserna där 2014 års vinter-OS kommer äga rum. Hoppet om svenska 
medaljer är stort, därför ville kommittén försäkra sig om att de olympiska 
anläggningarna kommer leva upp till sina löften. 

Under besöket, som ägde rum mellan 24-27 april, fick den svenska kommittén en 
rundtur i OS-byarna och en genomgång kring hur spelen kommer att hållas. Allt för 
att kunna underlätta det förberedande arbetet som nu pågår för den svenska 
truppen som ska till Sotji om mindre än ett år. 

Förutom rundturen fick kommittén närvara vid U18-VM i ishockey vid "Bolshoy" Ice 
Dome stadion, vilket blir det sista av de testeventet som hållits under säsongen 
2012-2013. 

Efter besöket tackade Peter Reinebo, SOK:s truppchef, organisationskommittén 
som ansvarar för Sotji 2014 för deras gästvänlighet samt för den grundliga 
genomgång och rundtur de fick. 

”Det var väldigt inspirerande och intressant att få besöka Sotji, framför allt att få se 
tävlingsområdena och anläggningarna med egna ögon så nära inpå deras 
fullbordande. Det är spännande att gå på de event som pågår och att få se U18 
lagen som på olympisk is tävlar om guldet.” 
 
”Vårt fokus ligger på de svenska idrottarna och vi vill att de ska ha tillgång till allt 
de behöver för att kunna uppnå minnesvärda prestationer på en världsklassig nivå. 
Efter vårt besök till Sotji kan vi med glädje säga att vi tror de kommer ha just de 
förutsättningarna, och vi ser fram emot spelen nästa år.” 

Rundturen som kommittén tog del av vid Sotji 2014 Coastal Cluster – inkluderade 
den olympiska parken, anläggningarna för is-sport och den olympiska byn. Förutom 
att de fick se alla tävlingsområden fick kommittén en närmare titt på ”Bolshoy” Ice 
Dome och ”Iceberg” Skating Palace. 



	  

 

 

Sverige planerar att skicka ungefär 120 idrottare till vinter-OS i Sotji 2014. Under 
vinter-OS i Vancouver 2010 vann Sverige 5 guld och tog totalt hem 11 medaljer. 

Press kontakt: 

Caroline Malm 

McCann Relations 
Telefon: + 46 10 10 414 
E-post: caroline.malm@mccann.se  
 

För mer nyheter, bilder och videos kring Sotji 2014 besök: 

Sochi 2014 Nyhetsarkiv 

Sochi 2014 foton på Flikr 

Sochi 2014 videos på YouTube 

 

För att ta del av de allra senaste uppdateringarna följ oss gärna på Twitter och 
Facebook. 

För mer information kring kommande pressbesök, intervjuer eller annat av intresse 
går det utmärkt att kontakta oss  


