ÅRETS VIKTIGASTE LOPP

Örebro
24 augusti
5 km | 10 km | Lilla Blodomloppet

IF Start och Blodcentralerna i Region Örebro län hälsar dig välkommen
till det 20:e Blodomloppet i Örebro på Trängens IP. Vill du springa fort,
utmana dig själv, få en skön promenad med dina vänner eller helt
enkelt delta för en god sak? Blodomloppet är både ett motionslopp
och en folkfest där alla kan delta.
Välj vilken sträcka som passar dig bäst, promenera 5 km eller spring
5 eller 10 km. För de minsta finns även Lilla Blodomloppet (ca 750 m).
Ta med dig släkt, vänner eller jobbarkompisar och bilda ett lag på 5
personer, och avsluta med en härlig picknick efter loppet.

Träningstips

Dag: Torsdag 24 augusti
för just dina mål,
hittar du på
Tid: Klockan 16.30
blodomloppet.se
Plats: Trängens IP, Karlsgatan 62, Örebro
Sista anmälningsdag: 16 augusti
Anmälan och mer info på: blodomloppet.se/orebro

GRUNDARE

HUVUDPARTNER

Vi stolta över att presentera vår lokala
ambassadör för 2017!
Emilia stödjer Blodgivningen i Sverige och
kommer medverka under Blodomloppet den
24 augusti.
Emilia har varit proffscyklist i över 10 år och
tävlar nu för stallet Wiggle High5. Hon är från
Örebro, men bor numera i Spanien. Hon
har flera SM-guld och har deltagit i två OS i
London 2012 och Rio 2016.

Startavgifter
Anmälan senast 31/5

Anmälan 1/6-16/8

Efteranmälan

Individuell deltagare

220 kr

260 kr

300 kr

Lag (5 personer)

1100 kr

1300 kr

Ej möjlig

60 kr

80 kr

100 kr

Lilla Blodomloppet
Alla blodgivare får 40 kr rabatt!

Företag.

Vill ni synas lite extra under Blodomloppet och samtidigt stödja blodgivningen i Sverige?
Vi erbjuder er sponsorpaket där ni har möjlighet att marknadsföra er under loppet.
Om ni vill sätta upp ett eget tält till era deltagare, kan ni göra detta på en särskild anvisad
plats inne på Trängens IP. Ni kan även hyra tält, bänkar och bord av oss.
Skicka ett mail till orebro@blodomloppet.se så berättar vi mer!

Trängens IP
Örebro
24 augusti

Sveriges största och viktigaste lopp.

Blodomloppet arrangeras för att uppmärksamma den livsviktiga blodgivningen.
2017 går det av stapeln för 25:e året i rad med 17 lopp på 16 orter – och med
över 110 000 deltagare är det Sveriges största motionslopp.

Var med och uppmärksamma den livsviktiga blodgivningen.

Anmäl dig till årets viktigaste lopp på blodomloppet.se
LOKALA PARTNERS

