
 

 

 

 

Nyhetsbrev maj 2018 – Blodomloppet Örebro 
 

Välkommen till årets viktigaste lopp 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 blodomloppet.se och anmäl dig redan 

idag!  

 

Klasser 

5 och 10 km (löpning och promenad) 

Lag (5 personer) 

Lilla Blodomloppet (ca 750 m) 

 

Extra VIP-rabatt för blodgivare! 

 

 

 

 

 

 

 

Väl i mål väntar en härlig picknick! 

Alla lag har varsin picknickkasse som står och 

väntar på dem i målområdet. Fullproppad med 

godsaker för att låta festen fortsätta tillsammans 

med lagkamrater och andra deltagare. 

 
 
Se hela innehållet 
 
 
 
 
 
 

http://www.blodomloppet.se/
http://blodomloppet.se/val-i-mal-vantar-en-harlig-picknick/


 

 

 

Årets tröja 
Förutom att du som deltagare i Blodomloppet är 

med och uppmärksammar vikten av blodgivning 

får du också mycket annat. En populär sak är den 

årliga tröjan, som sedan ett par år tillbaka alltid 

går i en härligt röd design. Så här ser årets tröja 

ut! 

 
 
Miljömärkt event 
Tillsammans med Håll Sverige Rent har 
Blodomloppet Sverige inlett ett arbete med att 
miljömärka alla 17 Blodomlopp runt om i landet. 
Blodomloppet i Örebro är givetvis inget undantag, 
även vi har inlett arbetet med att bli ett Miljömärkt 
Event! 

 
Vill du engagera dig mer? 

Bli Lokal Partner eller VIP-kund till Blodomloppet! 

Läs mer via nedanstående länkar: 

Lokal partner 

VIP kund 

 

Beställning senast 30/6! 

 

 

 
 
Kontakt 

Om du har frågor om Blodomloppet 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. 

 

Du får regelbunden information på vår hemsida 

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 ifstart.se eller skicka 

ett mail till ifstart.friidrott@gmail.com 

 

 

 

Varma sommarhälsningar önskar 
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