
 

  
1 

 
  

 

 

 
Tack alla 5471 deltagare, varav 904 blodgivare, för ett fantastiskt 2016. Vi slog nya deltagarrekord 
både för Stora och Lilla Blodomloppet, antalet deltagande blodgivare och antalet nya blodgivare. 
 
Planeringen är redan igång för Blodomloppet 2017 som genomförs torsdagen den 24 augusti på 
Trängens IP i Örebro. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra arrangemanget och göra upplevelsen 
ännu bättre för alla deltagare och samarbetspartners. 
 
Anmälan till Blodomloppet öppnar den 2 januari 2017. Gå in på www.blodomloppet.se och anmäl 
dig. Det lönar sig att anmäla sig tidigt! 
 
Musikhjälpen i Örebro 
I samband med Musikhjälpen 12-18 december på Stortorget i Örebro kommer blodgivare ha 
möjlighet att upprepa tidigare års succéer och dubbla sina goda insatser. När de ger blod kan de 
välja att skänka sin blodgivargåva till Musikhjälpens insamling. 
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Presentkort – Den perfekta julklappen 
Har ni svårt att komma på julklappar till nära och kära? Köp ett presentkort till Blodomloppet i 
Örebro 2017. 
 
Gör så här: 

 Skicka ett mail till orebro@blodomloppet.se och ange namn, mailadress, tel nr och värde 
(belopp) på presentkortet 

 Betala via Swish (123 13 26180) eller sätt in pengarna på Bankgiro (5663-0015) 

 När vi har erhållit betalning så skickar vi presentkortet via mail. Presentkortet innehåller en 
värdekod som används vid anmälan 

 Anmäl dig via www.blodomloppet.se och ange din värdekod vid betalning. Om du behöver 
hjälp med din anmälan kontakta oss på orebro@blodomloppet.se 

 
Startavgifter 2017 (tidig anmälan) 
5 km/10 km (löpning eller promenad) – 220 kr 
Lag (5 personer) – 1100 kr 
Lilla Blodomloppet (upp till 12 år) – 60 kr 
Blodgivare får 40 kr rabatt på anmälan! 
 
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 
(Blodomloppet i Örebro 2017). 
 
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, 
kontakta tävlingsledare Per Almkrantz via 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. 
 

God Jul & Gott Nytt år! 
 
   IF Start    Blodcentralerna Region Örebro Län 
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