
 

 

 

 

Nyhetsbrev maj 2017 – Blodomloppet Örebro 
 

Välkomna till det 20:e Blodomloppet i Örebro! 
 
Blodomloppet genomförs torsdagen den 24 augusti 
på Trängens IP i Örebro.  
 
Rabatt för tidig anmälan 
Anmäl dig senast 31 maj så får du rabatt på 
startavgiften: 

 5 och 10 km och Promenad: 220 kr (260 kr) 

 Lag (5 personer): 1100 kr (1300 kr) 

 Lilla Blodomloppet: 60 kr (80 kr) 
 
Gå in på www.blodomloppet.se och anmäl dig.  
Är du blodgivare får du ytterligare 40 kr rabatt! 
 
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 

 

Partnerskap med ÖSK och KIF! 
Vi är väldigt glada och stolta över att kunna presentera 

två nya partners till Blodomloppet! Två av stadens 

stoltheter, som knappast behöver någon närmare 

presentation - de allsvenska fotbollsklubbarna ÖSK 

Fotboll och KIF Örebro DFF! ⚽ 

 

Kom och träffa dem på gröngräset den 24 augusti. 
 

 
 

http://www.blodomloppet.se/
https://www.facebook.com/oskfotboll1908/?fref=mentions
https://www.facebook.com/oskfotboll1908/?fref=mentions
https://www.facebook.com/KIForebroDFF/?fref=mentions


 

 

 

Ge blod - få en startplats! 

Just nu kan du som ger blod i Örebro län se till att få fart 

på ditt blodomlopp genom att byta din ersättning mot en 

startplats i Blodomloppet Örebro!  

Kontakta din blodcentral för mer info! 

Bauhaus-galan 18 juni 
Passa på att ta del av erbjudandet till Bauhaus-galan den 

18 juni i Stockholm med friidrott i världsklass! 

 

 
 
 
 
 

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