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Mottoet for legene i Beijing er ”One World One Dream”. Til højre er logoet for De paralympiske Lege. 
Til venstre er logoet for De olympiske Lege.



Mange steder i Beijing tælles 
der ned til De olympiske Lege.



Også på Den himmelske Freds Plads tælles der ned til OL.



Her er det kinesiske hovedkvarter for planlægningen af OL i Beijing. 
Den grå himmel skyldes ikke dårligt vejr, men forurening!



En officiel OL-butik i Beijing, hvor man kan købe OL-souvenirs. 
En OL t-shirt koster ca. 90 kroner. Mange kinesere må leve for ca. 12 kroner om dagen! 



OL i Beijing har 5 maskotter, som kaldes ”Friendlies”.
Beibei er blå og står for fisk og vandsport. 

Jingjing er en sort panda. Den repræsenterer vægtløftning og boksning. 
Huanhuan er rød og står for den olympiske ild og boldspil. 



Her lærer Huanhuan kinesiske børn, hvordan man færdes i trafikken.



Huan-Huan 



Maskotten Nini er grøn. Den er symbolet for en svale og for gymnastik. 



Et OL kræver mange, store stadions og idrætsarenaer. 
Her er den mest berømte til OL i 2008 – ”The nest”.



Her er en anden, ny arena. Mange kinesere er blevet tvunget til at flytte, fordi der skulle 
bygges idrætsanlæg der, hvor deres huse lå. 



OL medaljer er altid ens på forsiden, men bagsiden må værtsbyen selv designe. Til OL i Beijing bliver der på bagsiden indsat 
runde jadeskiver. Guldmedaljerne får den fineste jade, sølv den næstfineste og bronzemedaljerne den almindelige, grønne jade. 
Jadeskiverne skal ligne gamle kinesiske offermønter, som kaldes ”bi”. 



Foran boghandleren reklameres der både for OL og Harry Potter!



Coca Cola er sponsor for OL i Beijing. 





Adidas er sponsor for OL.



28 forskellige sportsgrene vil deltage i legene i Beijing.
Her reklamerer en kinesisk maratonløber for et mobilselskab, som er sponsor for OL. 



Bordtennis er en olympisk disciplin. 
Kineserne betragter i dag ping-pong som Kinas nationalsport, 
men spillet blev oprindeligt opfundet  af nogle englændere i Indien



Basketball er også en olympisk disciplin. 



Ca. 100 danske idrætsfolk deltager i OL i Beijing. En af dem er bueskytten Niels Dall. 
Niels er 23 år, og han har skudt med bue, siden han var 12 år gammel. 

Den 9. august 2008 klokken 14 skal han skyde sine første pile ved De olympiske Lege.



Op til OL har Niels trænet 10 timer hver dag på NRGI-Arena i Århus. 
Buen vejer 3,5 kilo, og han skyder cirka 500 pile hver dag. 



Niels bue koster 15.000 kroner. Hver pil koster 500 kroner. De er allesammen lavet specielt til ham. 
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