Nyhetsbrev februari 2018 – Blodomloppet Örebro
Välkommen till årets viktigaste lopp – Blodomloppet –
som genomförs torsdagen den 23 augusti på
Trängens IP.
Promenera, jogga eller spring 5 eller 10 km
tillsammans med dina vänner och arbetskamrater och
avsluta med en skön picknick efter loppet.
Gå in på www.blodomloppet.se och anmäl dig redan
idag! Det lönar sig att anmäla sig tidigt.
Klasser
5 och 10 km (löpning och promenad)
Lag (5 personer)
Lilla Blodomloppet (ca 750 m)
Ni får 50 kr rabatt om ni anmäler er senast 30/4!
Extra VIP-rabatt för blodgivare

Blodomloppet 25 år
1993 sade grundarna: ”Framtidens blodgivare finns
bland motionärer. Vi startar ett lopp och kallar det
Blodomloppet.”
Blodomloppet fyller i år 25 år! Därför har vi tagit fram
en särskild jubileumslogga.

Bli VIP-kunder till Blodomloppet
Anmäl minst 5 eller 10 lag till Blodomloppet och bli
Blodomloppets VIP-kunder. Vi erbjuder bl a tillgång till
vårt VIP-tält under loppet med kaffeservering.
Anmäler ni minst 10 lag erbjuder vi även utkörning av
nummerlappar och tröjor samt att ni får en egen
kundsida för anmälningar.

Kontakt
Om du har frågor om Blodomloppet så skicka gärna
ett mail till orebro@blodomloppet.se.
Har du frågor om att bli VIP-kund eller partner till
Blodomloppet, kontakta tävlingsledare Per Almkrantz,
per.almkrantz@gmail.com.
Vill ni bli partner till Blodomloppet?
Vi erbjuder möjligheten att få en egen utställningsyta
centralt inne på Trängen, medverkan på vår
storbildsskärm mm.

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

Ge blod – Rädda liv
Tänk att en halvtimme av din tid och en donerad
blodpåse kan hjälpa upp till tre andra personer varje
gång du ger blod. Tusentals människor behöver få
blodtransfusioner för att överleva, det transfunderas
över tusen blodenheter (röda blodkroppar, plasma
och trombocyter) varje dag. Blod är en färskvara som
inte kan framställas på konstgjord väg utan endast ges
från människa till människa.

Hoppas vi ses på Trängen den 23 augusti!

