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Anmäl dig till det 19:e Blodomloppet i Örebro! 
Nu har 10 lopp i 9 städer genomförts under våren med mycket bra uppslutning och många nya 
blodgivare har registrerats.  
 
6 städer återstår och torsdagen den 25 augusti genomför vi det 19:e Blodomloppet i Örebro på 
Trängens IP. Promenera, jogga eller spring 5 eller 10 kilometer runt Örebros västra delar 
tillsammans med dina arbetskamrater och vänner och avsluta med en skön picknick efter loppet. 
 
Anmäl dig redan idag via Blodomloppets hemsida:  
www.blodomloppet.se/om-blodomloppet/anmal-dig/.  
 
Dessutom kan alla barn upp till 12 år anmäla sig till Lilla Blodomloppet (ca 750 m). 
 
Martin Stenmarck kommer, kommer du? 
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Örebro juni 2016 

Martin Stenmarck är vår lokala ambassadör i 

Örebro och han stödjer Blodomloppet och 

blodgivningen i Sverige 

http://www.blodomloppet.se/om-blodomloppet/anmal-dig/
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Träning och förberedelser 
För att komma igång med träningen och få lite inspiration inför sommaren har vi lagt upp några 
förslag på träningsprogram för att springa 5 eller 10 km på Blodomloppets hemsida 
http://blodomloppet.se/traning-forberedelser/ 
 
Nyheter 2016 
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra arrangemanget så att alla deltagare får en så bra 
upplevelse som möjligt. 
 
Några nyheter 2016: 

 Nytt anmälningssystem som utvärderas 2016 och som ger bättre stöd till både deltagare och 
arrangör 

 Nya bansträckningar för både 5 och 10 km som nu är officiellt kontrollmätta 

 Förbättrat start- och målområde och ny infart till Trängens IP 

 Storbildskärm vid scenen för att alla ska kunna följa arrangemanget bättre 

 Lilla Blodomloppet har i år en ny bansträckning (ca 750 m) med gemensam start och mål 
som för 5 och 10 km 

Ge blod inför sommaren 
Under sommaren är många bortresta men blodbehovet består. Du som är aktiv blodgivare, ge 
gärna en påse blod i sommar. Kontakta blodcentralen för att boka tid 019-602 1180 eller boka tiden 
själv via www.geblod.nu . 

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 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. 
 
 
Välkomna! 
 
   IF Start    Blodcentralerna Region Örebro Län 
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