
Inb
jud

an

Motionsloppet med 
ett större mål. 

5 km | 10 km

Foto: Eddie Granlund

Örebro 25 augusti.

Utmana 
familj och
vänner.



LOKALA PARTNERS

Blodomloppet Örebro!

Sista ordinarie anmälan 11 augusti. 

Anmäl dig på blodomloppet.se redan idag! 

Blodgivare får naturligtvis rabatt på anmälningsavgiften.

Besök oss på vår facebooksida.

Blodomloppet Örebro. 
Torsdagen 25 augusti, Trängens IP.

IF Start och blodcentralerna i Örebro län hälsar dig 

välkommen till Blodomloppet! 

Ett lopp, en utmaning som förenar de som vill fort 

fram med de som vill utmana sig själva och de som helt 

enkelt vill en god sak. Här är nämligen målet större än 

din tid och prestation. Blodomloppet är en folkfest där 

alla kan delta, både publik och löpare. 

Välj vilken sträcka som passar dig bäst, gå 5 km eller 

spring 5 eller 10 km. Och för dig upp till 12 år har vi Lilla 

Blodomloppet.



T-shirts 
Alla deltagare får en T-shirt. Antingen vid nummerlapps- 

utdelningen eller i samband med målgång. Använd den  

så fort du kan så färgar vi staden.

Träning
Är det dags att komma igång? Då har du tur, för oavsett 

hur långt det är kvar till nästa lopp eller varför du vill 

börja, så är den bästa dagen att starta – just idag! 

På blodomloppet.se hittar du tips och träningsprogram 

som passar just din nivå och ambition. 

Geblod.nu
Att bli blodgivare är enkelt och viktigt – det räddar liv. 

En halvtimme av din tid kan hjälpa upp till tre personer. 

Gå in på Geblod.nu så hittar du närmaste blodcentral 

och kan läsa mer om hur du ska göra.

Träningstips 
för just dina mål, 

hittar du på 
blodomloppet.se



VIP-GAVA TILL ALLA BLODGIVARE 

Alla blodgivare som deltar i  Blodomloppet
får en extra gåva.

Ange i  din anmälan om du är blodgivare 
och kom ihåg att  besöka blodcentralens tält  

under Blodomloppet för att  hämta ut  din VIP-gåva.

HÖG PRESTATION 
KRÄVER SITT 
LÅGA PRIS.
Nästa gång du och ditt lag är ute på turnering  prova något som enligt 
forskning ökar din idrottsliga prestation – god sömn. Ta farväl av 
gympasalsgolv och välkomna mjuka sängar, tv med fria fi lm- och 
sportkanaler, konferens lokaler och en näringsrik frukost med över 
100 produkter. Som sport medlem bor spelare, coacher och föräldrar 
från 265 kr/natt. En  annan bra sak är att våra hotell brukar ligga 
nära de fl esta turneringar. Det kostar så klart inget att bli medlem. 
Boka på scandichotels.se/sport

FRÅN

265KR/PERS/NATT

scandichotels.se
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Octapharma är Sveriges enda tillverkare av plasmabaserade  
läkemedel och huvudpartner till Blodomloppet.
www.octapharma.se

Likadant är det med blodet. Vissa beståndsdelar  
märks inte förrän den dagen de saknas. Men det  
finns en avgörande skillnad. Ur friska människors 
blodplasma kan vi framställa läkemedel som tillför 
just de faktorer som fattas, så att personer med 
blödarsjuka eller immunbrist kan leva ett aktivt liv. 
Dessutom räddas liv inom intensivvården.

Naturens gåvor är oersättliga.  
Ändå tar vi dem för givna  
och reflekterar inte så mycket  
över dem.

Du får en  
dagkräm från 
Rosenserien!

Beställ på webben www.halsa.prenservice.se
Uppge internetkod 05-0523700Ta del av erbjudandet!

för bara 
nr av

nya

Specialerbjudande till Blodomloppets deltagare:

3 98:-
(+ porto 29:50)

+ dagkräm   
från Rosenserien!

Ett skönare och friskare liv med nya Hälsa 
2016! Nya Hälsa är aktuell och fullmatad 

med bästa maten och kostråden, inspirerande 
vardagsmotion, själshälsa, fördjupningar 

och enkla vardagstips om hur du kan leva 
hälsosamt på ett lustfyllt sätt. Hälsa finns för 
dig som brinner för naturlig hälsa, värnar om 

miljön och vill ha harmoni och balans i livet. 

Totalt värde

   505:-

Du får en 
dagkräm från 
Rosenserien!

Rosenserien är svenskproducerad 
och baserad på högklassiga

ekologiska råvaror.
Värde ca 325:-

   

Värde    325:-
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Läs mer och anmäl dig på blodomloppet.se

Ett lopp som gör gott. 
Blodomloppet arrangeras av Sveriges blodcentraler tillsammans 

med lokala föreningar, för att uppmärksamma och manifestera 

behovet av blodgivning och samtidigt främja en hälsosam livsstil.

Efter starten i Göteborg och Stockholm 1993, har loppet vuxit 

i såväl deltagarantal som arrangörsorter. 2015 arrangerades 

Blodomloppet på 13 orter med över 113 000 deltagare och 

rekordmånga, 2 653, nya blodgivare rekryterades! 2016 tillkommer 

ytterligare två orter och vi siktar på nya rekord. Välkommen.

Karlskrona  16 maj 
Malmö  17 maj
Uppsala  19 maj
Hudiksvall  23 maj
Umeå  24 maj

Linköping  26 maj
Borlänge  30 maj
Göteborg  1 juni
Stockholm  8 & 9 juni
Jönköping  16 aug

Östersund  23 aug
Örebro  25 aug
Västerås  29 aug
Karlstad  30 aug
Visby  1 sep 

Blodomloppet 2016

ARRANGÖRHUVUDPARTNER HUVUDPARTNER HUVUDPARTNER GRUNDARE MEDIAPARTNER


