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Till Internationella Olympiska Kommittén (IOK)
För kännedom till Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) (eftersom Republiken Önneköp 
utgör russinet i kakan Sverige)
För kännedom till Hederspresident Evert, Republiken Jämtland
För kännedom till Önneköps Byalag och Önneköps IF
För kännedom till alla ministrar i Republiken Önneköp
Republiken Önneköp med ansökan om att få arrangera Olympiska spelen 2030

Inledning
Vi har nöjet att presentera en helt unik lösning för ett första OS som innehåller både sommar- och 
vinterspel. OS 2030 kan arrangeras i världens viktigaste, vackraste och vänligaste region. Det mest 
rättvisa, klart billigaste och mest hållbara samt absolut roligaste OS någonsin kan genomföras med 
100 % statliga garantier såväl ekonomiskt som säkerhetsmässigt. Särskilt kommer säkerheten för 
byggarbetarna att garanteras eftersom inga nya anläggningar kommer att byggas. Sommaridrotterna 
genomförs i slutet av oktober och vinteridrotterna i början av november. Deltagarna behöver bara ta 
sig till vår republiks gräns där de får gratis transport, kost, logi och sanna vänner för resten av livet.

Då undrar Ni Bästa IOK-delegater naturligtvis hur vi kan lösa detta praktiskt med arenor, snö, is 
och alla andra omfattande funktioner. Jo det går faktiskt med en sjutusan till vilja och exceptionellt 
positivt tänk och med ett byalag och en idrottsförening som står bakom oss.

Tävlingarna
Sommarolympiadens tävlingar kommer att ske i och kring Önneköps vackra Idrottsplats. Både 
fotboll, friidrott och diverse andra grenar. Bosse Gräv, vår Infrastrukturminister, är ansvarig för de 
olympiska poolerna som redan är anlagda i kräftpölarna hos kulturministeriet. Cyklisterna får de 
mest utmanande banor som någonsin skådats med ett snitt på 20 kurvor och 5 vilda djur per 
kilometer väg, i det vackraste av tävlingsområden.

Skyttetävlingarna sker på Ers Excellens och Ambassadör Heriberts skogsgård i Stänkelösa där även 
seglings-, kanot- och roddklasserna går av stapeln i Heriberts SJÖÖ. Vi uppmanar alla deltagare att 
vara försiktiga med intagandet av sportdrycker hos Ambassadören då minnesluckor kan vara 
frekventa efter ett besök i Stänkelösa.

Vinterolympiaden med grenar som utförsåkning, slalom etcetera genomförs på backarna bakom 
Kannibalmuseet vid Tores Fälad, där också längdskididrotter går av stapeln. Backhoppning förläggs
bakom Enocks lada i den ”rälia” och branta skogsbacken i Långaröd. För att frysa isbanor för 
skridskoidrotter samt för rodel och curling hämtas gratis spillkyla från vår General Jan Sågares 
multirök som kommer gå för högtryck fylld av grisaknorrar och andra viktiga tillbehör till vår 
gemensamma sociala dag enligt senare punkt. Övriga vinteridrotter sker i Sibirien vid Fjällmossen 
nära Buus, Viggarum och Skärhus.
De olika idrotternas utförande kontrolleras med fasta händer av Idrotts-, Fotbolls-, Boll- samt 
Lekministrarna Nygren, Mårtensson, Ottosson och Arvidsson.

Antidoping
Eftersom World Anti-Doping Agency (WADA) vision är att OS på sikt skall vara 100 % dopingfritt 
kommer vi se till att OS 2030 gör denna vision till verklighet. För att nå detta skall alla tävlande 
deltagare inställa sig i OS-byn senast fem dygn före invigningen. Istället för att bara dopingtesta 
medaljörer och slumpmässigt utvalda kommer alla atleter att dopingtestas i ett batteri omfattande 
blod och urin.  Dopingkontrollerna sker i General Sågares kylhus för djurkroppar.

Deltagare med positiva dopingresultat kommer att sättas i en tre dygn lång karantän i Önneköps pub



med gradvis ökande intag av antalet Önnegökar. Önneköps Whiskyanhängare (ÖWA) övervakar 
denna hantering. Behandlingen kommer säkerställa att alla kan delta i spelen eftersom spår av och 
alla vunna fördelar av intagandet av dopingpreparat kommer nollställas till nivån före första dosen. 
Däremot kommer spåren av Önnegökarna göra att samma atlet aldrig mer kommer kunna delta i 
större folksamlingar än en person och aldrig mer kunna framföra någon form av fordon.

All mottagen urin kommer efter OS, i hållbarhetens tecken, att auktioneras ut till traktens bönder för
hållbar gödsling. Behållningen kommer användas till att resa en bautasten i Lanthandelsparken i 
Önneköp med inskriptionen ”- att OS 2030 i Önneköp var det första rena OS någonsin kan tyckas 
vara en pissfråga, men detta är på blodigt allvar 100 % sant”. Vad mottaget blod skall återanvändas 
till är under utredning i vårt kannibalmuseums kansli.

Jury
Behovet av en jury finns inte. Skulle mot förmodan protester lämnas in kommer de att behandlas av 
Överdomare Olofsson som om de vore anmärkningar från det svenska Skatteverket.

Invigning
Under invigningen gör Överdomare Olofsson sitt berömda fallskärmshopp med vår flygande 
kaffegöksflagga. Han landar på torget i Önneköp, där han med en fackla indränkt i kaffegök stegar 
fram och tänder den olympiska elden framför busskuren.  Vår South Pacific Guvernörminister 
Rohde kommer, iklädd en Hawaiiblomsterbikini och bärande Önneköps fana, att biträda med jubel 
och klingande spel. En ny och mycket bättre olympisk hymn kommer givetvis komponeras av 
Trubadurminister Billey Shamrock. Han kommer även framföra samtliga deltagande nationers 
nationella hymner till storartat komp medelst vevlira och hackelnyrpa, varvat med normal 
bonngitarr.  Ett pittoreskt och aldrig tidigare skådat inslag är ett uppträdande av urbefolkningen i 
Huaröd som kommer att upphäva alla fysiska och andliga lagar.

Säkerhet
Vår General Jan Sågare med vår hemliga armé håller ett speciellt öga på vår 
grannterroristorganisation Huaröds activa committe (HAC) under ledning av Chefsterroristen 
Görgen skogare.  Våra Ubåtsministrar Harry och Lave från Musköbasen kommer säkerställa att alla 
inkommande vattendrag är blockerade.
Under spelen kommer all flygtrafik att förbjudas över Önneköp och Huaröd med anledning av 
tidigare luftanfall i området.  Således mobiliserar vi alla våra tre vapengrenar i en samordnad insats.

Sjukvård
På grund av stressen och det massiva tryck som finns på atleter har tyvärr självmordsfrekvensen 
varit hög under tidigare spel. Dessa ”bitar” tas om hand av kannibalmuseiföreståndare Arnold 
Äventyraren som löser upp den frågan på ett adekvat sätt. Dock tycker inte Önneköpare om att få 
kalla handen….

Transporter 
Transporterna kommer att skötas under ledning av Transportminister Dan, Raggareminister Helge 
och Bussreiseleiterminister Westerlind. Traktor och påhängsvagnar, gamla amerikanare, hästskjutsar
och åsnor väntar vid gränsen mot Hörby, under ledning av Fyrspannsminister Rahm och 
Hästminister Per Häst!

Logi
Login som många sett som ett problem är löst sedan länge. Det finns gott med halm på alla golv i 



stallar, lador och logar.

Hygien
Toalettbesöken kommer under städade former ske i plogfåror utmärkta med ett stort T för att även 
här uppfylla högsta nivå av återbruk och hållbarhet.

Förplägnad
Maten är en viktig del av tävlingarna men obligatoriskt är en morgonkaffegök innan man fortsätter 
dagens förpliktelser och tävlingar. Bygdens svin har ställt upp med grisatassar som kan avnjutas 
med Önnegöken.

Media
Önneköps tidning BYA-Nytt med våra eminenta journalister i spetsen kommer att hårdbevaka 
spelen. De skall speciellt vara vaksamma mot Fake News.

Gemensam social dag
I månadsskiftet oktober-november mellan sommar- och vinterspelen hålls ett gigantiskt gille för alla
deltagare. De kan bland annat välja mellan följande inriktningar. Skånsk ål, skånska kräftor, skånsk 
kronhjort eller skånska grisatassar. Det enda som är gemensamt för alla deltagare, och då menar vi 
alla, är att dricka minst två Önnegökar. Kvällsunderhållningen blir under gemensamma former i 
Kagarpsskogen där snart 80-åriga Stripteaseministern Brita i Kagarp underhåller. Vår 
Trubadurminister Billey Shamrock kommer samtidigt att uppföra eggande visor. Då det visat sig att 
idrottare har låg fertilitet på grund av överträning och dylikt har vi gått ut med en gemensam appell 
att alla skall ta det lite lugnare under spelen och kanske kan samkvämen denna kväll ge positiva 
resultat. Alla festligheter är under överinseende av Festministrarna Karolin och Jeanette, 
Diskominister Oscar samt Grisetasseminister Adam Mattsson.

Ekonomi 
Överdomare Olofsson är ansvarig för den ekonomiska biten och våra statliga garantier.  Angående 
ekonomin och inflödet av olika valutor och svarta pengar har vi tagit ett beslut att införa ÖWRO, en
Önneköpsvaluta som bygger på samverkan med Hederspresident Evert och Republiken Jämtland 
och dess valuta ZEWRO!
Eventuella diffusa betalningar mellan Olympiska föreningar och idrottsmän sker sålunda i ÖWRO.
Detta kommer att gynna turismen i bygden framöver då ÖWRO endast kan användas i våra lokala 
affärer, lanthandeln, caféer, restauranger, bageri, woolpack med flera.

Besökare och turism
En gigantisk turistinvasion är väntad och de kommer känna sig väl omhändertagna genom 
Överstepacifisten Tobbes försorg. Dom kommer vänligt men bestämt beredas plats i vårt 
uppgraderade vilthägn som försetts med foderplatser med härproducerat och nationstypiskt innehåll 
som hirs, ris, majs, kaktusar eller buffelpissat präriegräs. För att ge turisterna bästa möjliga hjälp 
kommer Håkan Mopedminister att inkalla Blau Rögare som kommer att skjutsa turisterna på de 
antika och mysiga mopederna.  Skoda Kalle kommer att hyra ut Lador och Skodor till behövande 
och eventuella reparationer sköter Krondahlarna om i Önneköp.
Flaggminister Kerstin kommer att dela ut Önneköps minikaffegöksflaggor som minne av denna 
oförglömliga händelse. Lanthandeln, bageriet och restaurang Lyckan, olika caféer såsom Kagan i 
Kagarp och Gul i Kölleröd kommer att gå på knäna då alla vill avnjuta våra skånska 



specialiteter. Inte minst Spiddekaga och mördegstårta samt olika bonnamackor och morotskagor 
med mera.

För övrigt
Lilla landet Önneköp på ca 250 invånare har i dagsläget cirka 45 ministrar. Ministrar som inte 
nämns här kommer naturligtvis också ställa upp på bästa sätt för att få alla världens OS deltagare att
känna sig som ”Himma”.

Avslutning
Helt enkelt det första kompletta OS som arrangerats i modern tid. Ett utnämnande av Önneköp som 
arrangör av OS 2030 kommer förmodligen skicka IOK och dess delegater rakt in i den mest gyllene
historieboken och rimligen också bidra till en nominering till Nobels Fredspris.

För Republiken Önneköp vänligen
General Jan Sågare Överdomare Olofsson
Kulturminister Arnold Äventyraren Överstepacifist Tobbe


