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Har du anmält dig till årets viktigaste lopp? 
Det är nu hög tid att anmäla sig till Blodomloppet i Örebro, torsdagen den 25 augusti på Trängens 
IP. Anmäl dig redan idag via Blodomloppets hemsida: www.blodomloppet.se/om-
blodomloppet/anmal-dig/. Sista anmälningsdag till ordinarie pris är söndagen den 14 augusti. 
 
Blodomloppets syfte är att uppmärksamma den livsviktiga blodgivningen samt främja en hälsosam 
livsstil. 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.  
 
Preliminärt tidsprogram 
15.00 Nummerlappsutdelning och efteranmälan öppnar (utanför Trängen) 
16.30 Uppstart Blodomloppet 2016 från scenen inne på Trängen 
16.30 Blodbussarna öppnar för information och provtagning 
16.55 Friskis & Svettis leder uppvärmning av Lilla Blodomloppet från scenen 
17.15 Start Lilla Blodomloppet (startgärdet utanför Trängen) 
17.50 Friskis & Svettis leder uppvärmning av Blodomloppet från scenen 
18.15 Start 10 km (startgärdet) 
18.22 Start 5 km grupp 1 (förväntad sluttid under 27 min) (startgärdet) 
18.27 Start 5 km grupp 2 (förväntad sluttid över 27 min) (startgärdet) 
18.30 Start Promenad 5 km (startgärdet) 
18.30-20.30 Målgång och picknick inne på Trängen 
19.30 Prisutdelning från scenen 
20.45 Avslutning 
 
Besök blodcentralens tält eller någon av de två blodbussarna som finns på plats. Här kan du ställa 
frågor om blodgivning eller anmäla dig som ny blodgivare.  
 
Vi erbjuder musikunderhållning under kvällen både längs banan och runt Trängen. 
 
Våra sponsorer och samarbetspartners kommer finnas på plats på Trängen under hela kvällen. 
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Träffa oss på Krämaren på lördag 13/8 
Ni träffar oss på Krämaren i Örebro på lördag 13/8 kl 10-14. Vi informerar om blodomloppet och 
blodgivning. Ni kan även passa på att anmäla er direkt på plats! 
 
Startavgifter: 5 och 10 km: 250 kr, lag (5 personer): 1250 kr, Lilla Blodomloppet: 75 kr 
40 kr rabatt om ni är blodgivare. Betalning via Swish (123 13 26180) eller jämna pengar! 
 
Nummerlappsutdelning 
Utdelning av nummerlappar och tröjor genomförs följande tider: 
Torsdag 18/8 kl 13-18 
Fredag 19/8 kl 11-16 
Måndag 22/8 kl 11-18 
 
Plats: USÖ, Gallerian, följ skyltning! Vi tar även emot efteranmälningar dessa dagar. 
 
Resterande nummerlappar delas ut på tävlingsdagen 25/8 från kl 15 på Trängens IP. 
 
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 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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