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Blodomloppet – Motionsloppet med ett större mål! 
Blodomloppet är ett motionslopp som äger rum på 15 orter och vars syfte är att 
uppmärksamma den livsviktiga blodgivningen. Promenera, jogga eller spring 5 eller 10 kilometer 
tillsammans med dina arbetskamrater och vänner avsluta med en skön picknick efter loppet. 
 
Blodomloppet genomförs torsdagen den 25 augusti på Trängens IP i Örebro. Du anmäler dig via 
Blodomloppets hemsida www.blodomloppet.se/om-blodomloppet/anmal-dig/.  
Alla barn upp till 12 år kan anmäla sig till Lilla Blodomloppet (ca 750 m). 

 
Blodgivare 
Är du blodgivare får du 40 kr blodgivarrabatt på startavgiften och dessutom är särskild VIP-gåva 
som kan avhämtas vid blodgivartältet på Trängens IP. 
 
Gemensamma träningskvällar 
Vi genomför 5 st träningskvällar under våren för alla som vill ha tips och råd för hur man bäst 
förbereder sig för att springa 5 eller 10 km på Blodomloppet. Vi välkomnar alla åldrar, både 
nybörjare och erfarna motionärer. Vi anpassar träningen efter er och fokuserar på löpteknik och 
intervaller. Träningstiden är ca 1 h. 

 
 
 

Nyhetsbrev nr 3 

Örebro maj 2016 

Följande träningskvällar återstår: 

 Torsdag 12 maj kl 18.00, samling vid stora scenen i stadsparken 

 Torsdag 26 maj kl 18.00, samling vid stora scenen i stadsparken 

 Torsdag 2 juni kl 18.00, samling utanför Trängens IP. Vi springer Blodomloppets 5 km 
tillsammans med Örebro Hockey 

Anmäl er senast 1 juni så får ni 50 kr rabatt på startavgiften (25 rabatt för Lilla Blodomloppet)! 

http://www.blodomloppet.se/om-blodomloppet/anmal-dig/
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Årets tröja 

 
 
 
Årets Picknickkasse 
 

 
 
Nya bansträckor 
För att minska trängseln vid start- och målområdet har vi i år tagit fram nya bansträckor för både 5 
och 10 km samt en ny infart till Trängens IP vid målgången. 
 

 

Nu kan vi visa årets fräcka funktionströja som delas ut till 
alla deltagare i Blodomloppet. Tröjstorlek anger ni i 
samband med anmälan. Det är den röda färgen som 
gäller 2016! 

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. 

10 km löpning 
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Kontakt 
Om du har frågor om Blodomloppet så skicka gärna ett mail till orebro@blodomloppet.se.  
 
Ni får regelbunden information på www.blodomloppet.se/vara-lopp/orebro/ och på Facebook. 
 
Om du har frågor om blodgivning eller vill bli blodgivare, besök gärna vår hemsida www.geblod.nu 
för att fylla i en intresseanmälan eller ring direkt för att boka en tid,  
tel 019-602 1180. 
 
Om ditt företag eller organisation är intresserad av att marknadsföra er under Blodomloppet eller 
hyra ett tält till era deltagare, kontakta tävlingsledare Per Almkrantz, tel 0766-373119 eller skicka 
ett mail till per.almkrantz@gmail.com. 
 
Om du är intresserad av att börja träna med  IF Start, besök gärna vår hemsida www.ifstart.se eller 
skicka ett mail till ifstart.friidrott@gmail.com. 
 
 
Vi ses den 25 augusti! 
 
    IF Start    Blodcentralerna Region Örebro Län 

  

5 km löpning och promenad 
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