Informationsbrev från Stockholm
Games AB
Stockholm Games AB är ett evenemangsbolag som ägs av Stockholms Idrottsförbund. Vår
uppgift är att, i breda samarbeten, initiera och driva ungdomsevenemang i Stockholms län.
Genom detta informationsbrev önskar vi informera er några gånger per år, om hur
verksamheten utvecklas. Du som får denna information tillhör en kommun, en förening, ett
förbund, ett företag eller är på något sätt - viktiga för vårt uppdrag.
Kontakta oss gärna om du har frågor. Tack för din uppmärksamhet.

Lyckad premiär
gav mersmak

I januari 2010 hade Stockholm Winter Games premiär. Evenemanget ägde rum på
Stockholmsmässan och samlade drygt 10 000 besök under fyra dagar.
På Stockholm Winter Games skapas ett brett utbud av olika idrotter som arrangerar "provapå-aktiviteter" samtidigt som det arrangeras turneringar för de som gillar att tävla.
På premiären kunde man t.ex. prova på basket, biljard, bob, cheeerleading, cykel,
amerikansk fotboll, golf, e-sport, kampsport, panna, ringette, rodel och samboll. Tävla
kunde man göra i Innebandy. Klicka här och se filmen från premiäråret.
Stockholm Winter Games arrangeras nästa gång 4-7 januari 2011 på Stockholmsmässan.

Ett regionalt
projekt som
växer
Under våren har Stockholm Games
AB besökt nästan samtliga kommuner
inom Stockholms län.
Kommunerna menar att Stockholm Winter
Games är ett utmärkt exempel på hur ett
regionalt projekt ska utformas och man
anser att evenemanget fyller ett behov hos
jullovslediga skolungdomar.
Förutom Stockholm så har nu även
Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka,
Upplands Väsby och Vallentuna anslutit sig
och ytterligare fem kommuner bedöms
ansluta sig under hösten.

Möjligheternas arena - en
mötesplats för ungdomar
Stockholmsmässan är den enda arenan i Sverige som klarar av vår vision - att bli ett av
Nordens största idrottsevenemang för ungdomar. Vi är därför mycket nöjda med det
samarbete vi inlett med Stockholmsmässan.
Tillsammans kommer vi år 2015 kunna presentera en storartad mötesplats för

idrottsintresserade undomar.

Ny partner
Besökare på Stockholm Winter Games som
hittar "sin idrott" vill ofta, så snart som
möjligt, komma i kontakt med den idrott
de fastnat för via lämplig förening i sin
hemkommun.
Stockholm Games AB har tillsammans med
Sofos Card Solutions tagit fram en
kortlösning - Stockholm Games Card - som
gör ovanstående möjligt.
Sofos Card Solutions har ingått ett
långsiktigt avtal med Stockholm Games AB
vilket gör det möjligt att ta fram många
fler smarta funktioner via Stockholm
Games Card.

Planeringsträffar
inför Stockholm
Winter Games
2011
Alla som på något sätt vill vara med och
utforma/utveckla nästa upplaga av
Stockholm Winter Games hälsas
välkommen att delta i planeringen.
Onsdagen den 8 september
Onsdagen den 3 november
Onsdagen den 8 december
Tid samtliga tillfällen: 17.00-19.30.
Plats samtliga tillfällen: Rica Talk Hotell (Stockholmsmässan i Älvsjö).
Lättare mat serveras mellan 16.30 och 17.00.
Anmäl ditt deltagande här.
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Huvudarrangör Stockholm Games AB, Smidesvägen 5, 171 41 Solna
Kontaktperson: Gunnar Svensson, 070-796 13 97 eller
gunnar.svensson@stockholmgames.se
Klicka här för att tipsa någon om detta nyhetsbrev
Klicka här för att avregistrera din adress
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