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Jonny Blixt är 
landslagskanotisten med 
siktet inställt på OS 2020. 
Heltids atleten med en klar 
målbild av att stå med medalj 
i Tokyo. 

Jonny är med i landslaget i 
kanot och deltagit i 
Världscup, EM och VM. 
Förra året blev det en 10:e 
plats på EM i Moskva (inget 
VM då det var OS-år). Detta 
året ska klivet tas till absoluta 
toppen. VM är det stora målet 
i år som går i augusti. På 
vägen dit är det tävlingar runt 
om i Sverige  där eliten och 

bredd är samlad med ca 500 
deltagare med stor publik 
från hela Sverige. Självklart 
följer även världscuper och 
EM som stora internationella 
tävlingar. 

Jonny syns ofta i 
lokaltidningar som NT och 
Folkbladet inför både 
utlandsläger och tävlingar.  
På hemsidan 
www.jonnyblixt.com går det 
att följa hans träning med 
uppdateringar några gånger i 
månaden. På Instagram ökar 
just nu följare med ca 50st i 
veckan. Startade nyligen med 

att få många fler följare och 
arbetet fortsätter i hög takt 
med ca 1100 följare i 
skrivande stund.  

Ett mål med företagsnätverk 
som sponsrar Jonny är under 
uppbyggnad där fler och fler 
företag ansluter. Målet är att 
få ett nätverk som gynnar 
sponsorerna. 

Hur svårt är det att sitta i en 
tävlingskanot? Med 
föreläsning om elitsatsning 
inom idrott och målsättning 
med motivation får du även 
chansen att försöka ta dig 10 

meter i Jonnys kanot och se 
om du klarar det.  
Föreläsning som är  riktad till 
företag om motivation, 
disciplin och att hårt arbete 
ger resultat.  

Tryck på träningskläder, 
tävlingskläder, utrustning 
(kanot, paddel m.m.) med 
företagets logga för att synas 
i samband med tävlingar, 
artiklar och sociala medier är 
ett sätt att visa sponsorn.  

Gör som många andra företag 
Följ med på vägen till OS i Tokyo 2020! 

www.jonnyblixt.com 

IG: jonnyblixt / Facebook: @BlixtJonny
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http://www.instagram.com/jonnyblixt
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Meriter 
10:e plats EM 2016  

20:e & 15:e Världscup 2016  
Semifinal på VM 2015 (15:e plats)  

20-talet SM-guld och mer än 50-SM medaljer
Flertalet NM-medaljer  

U23-EM 4:a 2008 

Uppsatta mål för säsongen 2017 
Topp 8 på EM & VM 
SM-guld K1 500m 

Snyggt med logga på utrustning!



Logga på tävlingslinne!
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Logga på flagga som sätts upp på tävlingar!



Tavla till kontoret för att visa att ni är med på vågen!

önskar Jonny Blixt lycka till i sin 
satsning mot OS 2020 i Tokyo




