
Information till våra funktionärer      

Funktionärsmöte kl. 17.00, för de som inte fått annat besked. Vid 

informationstältet. 

Gratis fika, som funktionär kan du hämta grillad korv, läsk/vatten, bulle och kaffe(Big Lake 

Coffee) vid serveringen. Bär funktionärsväst. 

Kontaktpersoner: 

Tävlingsledare: Peter Bring; 070-220 39 43    Lena Gavelin, 070-667 87 83 

SJUKVÅRD: Röda korset. Finns på plats vid start- och målområdet samt utefter banan.  

VID AKUT FARA/OLYCKSFALL RING 112. 

Röda Korset lokalt: 070 645 53 23(lägg in numret i din mobil) 

Bra att veta(kommer säkert få frågor från deltagare) 

Parkering: På befintlig parkering, intill skidstadion samt grusytan nedanför stadion (ÖFK 

parkeringen). 

Omklädning: Omklädningsrum ”Mediacenter” huset skidstadion, följ skyltning. 

Värdesaker: Värdesaker kan i begränsad omfattning tas emot i informationen, mot 
uppvisande av nummerlapp(Blodomloppet ansvarar ej för värdesaker). 

Överdragskäder: Tas emot vid Informationstältet.  

Toaletter: Finns på start & målområdet, stadionområdet. Omklädningsrum samt läktaren. 

Uppvärmning: Med Friskis & Svettis cirka 10 min före start. Från scenen intill start. 

Starter: 
Lilla Blodomloppet 500 17.45 800 meter ca 17.50 
10 km 18.15 
5 km  18.30 

Blodgivargåva: De som angett i anmälan att de är blodgivare, hämtar sin gåva i 
blodcentralens tält. 

Picknick: Alla deltagare som ingår i ett lag om fem personer har fått en picknickstämpel på 
en nummerlapp. Med den hämtar ni er picknick i picknicktältet(finns även laglista hos dem) 

PRISER: I målet får alla fullföljande Blodomloppets medalj, du väljer själv om du vill ta din 
medalj.  Prisutdelning till de tre främsta i vardera klass för tidtagning ca 19.30 från 
scenen. 
Utlottningpriser från Bauhaus(bland alla som går i mål) och Storytel(rödaste laget)samt 
Norma Jeane blomster(blomstercheckar 4 st. i promenadklasserna) 

EFTERANMÄLAN: Endast individuella direktanmälningar. 400 kr, vid 
nummerlappsutdelningen, inne på Mediacenter 



 
VI ÄR HÄR FÖR DELTAGARNA OCH BESÖKARNA 
Vi vill att alla ska känna sig välkomna och omhändertagna. 
Vi är öppna och tillgängliga för alla slags frågor. 
Vi vill hjälpa med att skapa en folkfest och minnesvärd kväll i Östersund! 

Välkommen till årets viktigaste lopp! 


