Nyhetsbrev juni/juli 2018 – Blodomloppet Örebro
Välkommen till årets viktigaste lopp torsdagen
den 23 augusti på Trängens IP.
Efter årets första tio lopp har Blodomloppet lockat
nästan 85 000 deltagare. Drygt 1 600 personer
har i anslutning till loppen anmält sig som nya
blodgivare.
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!

Örebro City Sport Festival
IF Start och Blodomloppet kommer medverka i
Örebro City Sport Festival, som genomförs den
16-19 augusti i centrala Örebro.
Läs mer på:
visitorebro.se/evenemang/evenemang/orebrocity-sport-festival/
Vi återkommer med mer information i augusti.

Miljömärkt Event
Blodomloppet i Örebro 2018 är nu ett Miljömärkt
Event!
Detta innebär, förutom att vi tillsammans
uppmärksammar den livsviktiga blodgivningen
och uppmuntrar till motion och hälsa, även
arbetar aktivt för att minimera vår miljöpåverkan,
inte bara nu utan även i framtiden. Miljömärkt
Event är en märkning från Håll Sverige Rent.
Läs mer på hsr.se/miljomarkt-event

Lokala partners 2018
Vi vill passa på att hälsa våra lokala partners
välkomna till Blodomloppet:
 Folktandvården
 Försvarsmakten
 Brunner
 ÖBO
Vill du engagera dig mer?
Vill du bli Lokal Partner eller VIP-kund till
Blodomloppet?
Kontakta tävlingsledare Per Almkrantz,
per.almkrantz@gmail.com, så berättar vi mer.
Kontakt
Om du har frågor om Blodomloppet skicka gärna
ett mail till orebro@blodomloppet.se.
Har du frågor om blodgivning eller vill bli
blodgivare ring 019-602 1180 eller maila
blodcentralen@regionorebrolan.se

Vi samarbetar 2018 med Stena Recycling för
återvinning.
Ge blod i sommar
Sommaren är här och många blodgivare går på
semester medans behovet av blod kvarstår. Det
är därför viktigt att blodbanken får påfyllning av
nytt blod varje dag för att undvika blodbrist i
sommar. 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.

Du får regelbunden information på vår hemsida
blodomloppet.se/orebro/.
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

