
 

 

 

 

Nyhetsbrev juni 2017 – Blodomloppet Örebro 
 

Välkomna till det 20:e Blodomloppet i Örebro! 
 
Blodomloppet genomförs torsdagen den 24 augusti 
på Trängens IP i Örebro.  
 
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 

 
Vi har nu passerat 2000 anmälda till årets lopp!  
Anmäl dig redan idag via www.blodomloppet.se 
 
Ge blod i sommar 
Nu är sommaren snart här och många av oss tar 
långledigt, njuter av solen och kanske reser bort. Men 
behovet av blod tar inte semester. Blod behövs hela 
tiden, varje dag året runt. Är du inte blodgivare ännu 
är du varmt välkommen att kontakta oss för ett första 
besök.  

På vår hemsida geblod.nu hittar du information om 
blodgivning och våra kontaktuppgifter. 
 
Partnerskap med ÖBO 
 

 
 
Vi är mycket glada över att ÖBO blir en partner till 
Blodomloppet. Våra bansträckningar passerar flera av 
ÖBOs bostadsområden och vi vill gärna få fler 
människor i dessa områden delaktiga i Blodomloppet. 
Vi kommer därför göra ett riktat erbjudande till 
boende i dessa områden som vill prova på att springa 
Blodomloppet.  
ÖBO kommer även medverka på plats under loppet.  
 
 
 

www.blodomloppet.se
http://geblod.nu/


 

 

 

Folktandvården förlänger avtalet med Blodomloppet 
 

 
 
Vi är glada över förtroendet att ha Folktandvården 
som lokal huvudpartner till Blodomloppet ytterligare 2 
år, 2017-2018. 
 
Nya lokala huvudpartners till Blodomloppet 
Vi välkomnar nya huvudpartners till Blodomloppet i 
Örebro 2017. 
 

 

Kontakt 
Om du har frågor om Blodomloppet så skicka gärna 
ett mail till orebro@blodomloppet.se.  
 
Du får regelbunden information på 
www.blodomloppet.se/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 
 
Vi önskar alla en härlig sommar!
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