Nyhetsbrev April 2017 – Blodomloppet Örebro
Välkomna till det 20:e Blodomloppet i Örebro!
Blodomloppet genomförs torsdagen den 24 augusti på
Trängens IP i Örebro.
Planeringen av årets blodomlopp pågår för fullt och
anmälningar börjar nu strömma in. Det lönar sig att
anmäla sig tidigt!
Klasser
Du kan anmäla dig i följande klasser:
 5 km löpning
 10 km löpning
 5 km Promenad
 Individuellt eller i lag (5 personer)
 Lilla Blodomloppet (ca 750 m) för alla barn
upp till 12 år)
Gå in på www.blodomloppet.se och anmäl dig.
Är du blodgivare får du rabatt på startavgiften!

Årets picknickkasse
Alla lag får varsin picknickkasse att dela på efter
loppet. Fullproppad med godsaker står den och väntar
i målområdet för att låta festen fortsätta tillsammans
med lagkamrater och alla andra deltagare.

Årets blodgivargåva
Blodomloppets syfte är att uppmärksamma och
manifestera behovet av blodgivning och att främja en
hälsosam livsstil. Tack vare alla blodgivare kan
tusentals operationer, transplantationer och
sjukdomsbehandlingar genomföras varje år på
människor i alla åldrar.

Storbildskärm
Nu tar Blodomloppet ytterligare ett steg för att vara
ett modernt motionsarrangemang genom att sända
från alla lopp på storbildsskärm och på
blodomloppet.se

Årets blodgivargåva är passande nog en picknickfilt!

Kontakt
Om du har frågor om Blodomloppet så skicka gärna
ett mail till orebro@blodomloppet.se.

Årets tröja
Alla deltagare får en funktionströja som även i år går i
rött.

Du får regelbunden information på
www.blodomloppet.se/vara-lopp/orebro/ och på
Facebook.
Har du frågor om blodgivning eller vill bli blodgivare,
besök www.geblod.nu för att fylla i en
intresseanmälan eller ring direkt för att boka en tid
019-602 1180.
Är ditt företag eller organisation intresserad av att
marknadsföra er under Blodomloppet, kontakta
tävlingsledare Per Almkrantz via mail till
per.almkrantz@gmail.com.
Är du är intresserad av att börja träna med IF Start,
besök vår hemsida www.ifstart.se eller skicka ett mail
till ifstart.friidrott@gmail.com
Hälsningar

