Nyhetsbrev december 2017 – Blodomloppet Örebro
Vi vill passa på att ännu en gång tacka alla deltagare
och samarbetspartners för årets blodomlopp i Örebro.
Se Blodomloppets tackfilm: Tack för sjutton
Blodomloppet 2018 genomförs torsdagen den 23
augusti på Trängens IP.
Vi har redan startat upp planeringen inför
Blodomloppet 2018 och vi arbetar kontinuerligt för att
förbättra arrangemanget.
Anmälan till Blodomloppet öppnar den 2 januari. Gå
in på www.blodomloppet.se och anmäl dig. Det lönar
sig att anmäla sig tidigt!
Startavgifter 2018
Ni får rabatt om ni anmäler er senast 30/4!
5 och 10 km (löpning och promenad): 220 kr (270 kr)
Lag (5 personer): 1100 kr (1350 kr)
Lilla Blodomloppet: 100 kr
Extra VIP-rabatt för blodgivare: 40 kr

Julklappstips – Presentkort till Blodomloppet 2018
Har ni svårt att hitta julklappar till era nära och kära?
Varför inte köpa ett presentkort till Blodomloppet
2018. Ni kan välja ett valfritt belopp från 50 kr och
uppåt.
Länk till presentkort:
anmalmig.nu/presentkort/

Tagga bästa julgåvan – Rädda liv
Se filmen #Bästajulgåvan
Har du möjlighet att ge blod eller bli blodgivare inför
jul? Du som besöker en blodcentral eller blodbuss passa på att sprida budskapet om bästa julgåvan. Ta
en bild till dina sociala medier och tagga den
med #bästajulgåvan. Då är du med och inspirerar fler
att ta steget att ge blod.
I samband med Musikhjälpen kommer blodgivare
kunna upprepa tidigare års succé och dubbla sin goda
insats. När man ger blod kan man välja att skänka sin
blodgivargåva till Musikhjälpens insamling.

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

Läs mer på geblod.nu
Du får regelbunden information på
blodomloppet.se/orebro/.
Har du frågor om blodgivning eller vill bli blodgivare,
besök geblod.nu för att fylla i en intresseanmälan eller
ring direkt för att boka en tid 019-602 1180.
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
God Jul & Gott Nytt Blodomloppsår önskar
På bilden syns vår lokala ambassadör Emilia Fahlin!

