
Blodomloppet Umeå 22 maj 2018

Skeppsbron centrala Umeå

Vi promenerar, joggar och springer tillsammans för att 
uppmärksamma den livsviktiga blodgivningen och främjandet
av en hälsosam livsstil. Häng med på årets viktigaste lopp!
Information och anmälan: www.blodomloppet.se
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Korpen Umeå Korpen Västerbottens Veteraner



Anmälan
Anmälan görs via www.blodomloppet.se
Välj Umeå och Anmäl dig till loppet.
Fyll i formuläret enligt anvisningarna.

OBS! Anmälan är bindande men det finns 
möjlighet att byta sträcka och person på 
startnumret.  

Klasser
5 km tidtagning dam/herr
10 km tidtagning dam/herr
5 km promenad utan tidtagning

Anmälningsavgifter
2 januari-21 april
Lag (5 personer): 1250 kr.
Individuell deltagare: 250 kr
22 april-11 maj
Lag (5 personer): 1500 kr
22 april-21 maj.
Individuell deltagare: 300 kr
22 maj
Individuell deltagare: 400 kr

Rabatt för blodgivare: 40 kr
Extra picknick-kasse: 250 kr

OBS! Sista anmälningsdag för lag och möjlighet 
att köpa extra picknick-kasse är 11 maj.

Ingår i anmälningsavgiften
Funktionströja
Picknick-kasse (Lag 5 personer)
Vätskekontroll
Medalj och frukt vid målgången
Gåva till blodgivare
Priser till 1:an, 2:an och 3:an i 
tidtagningsklasserna

Start och mål
Skeppsbron, centrala Umeå
10 km löpning på asfalt.
5 km löpning på grus och asfalt
5 km promenad på grus och asfalt. 
Första start sker kl. 18.30.

Nummerlappsutdelning
Team Sportia, Bruksvägen 6 Ersboda
Lördag 19 maj 10.00-16.30
Söndag 20 maj 12.00-16.30
Måndag 21 maj 10.00-18.30
Sekretariatet på arenan
Tisdag 22 maj 12.00-18.00

Lilla Blodomloppet
Öppet för alla barn upp till 12 år
Mer information finns på vår hemsida

Bli blodgivare
Är du mellan 18 och 60 år, väger minst 50 kg och 
känner dig frisk kan du bli blodgivare. Anmäl ditt 
intresse redan idag på www.geblod.nu eller kom till
Blodcentralen Norrlands Universitetssjukhus (drop
in). Blodgivare får en gåva som hämtas i tältet vid 
blodbussen på arrangemangsdagen. 

Information
Information hittar du på vår hemsida
www.blodomloppet.se
Kansli: Korpen Umeå Gammlia IC, Umeå
Tel. 090-77 80 85 
E-post: umea@blodomloppet.se
Följ oss på Facebook: Blodomloppet Umeå

Blodomloppet i Umeå 22 maj 2018

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