
Ditt viktigaste motionslopp i år! 

                                  
Ställ upp för livet       

Blodomloppet 
Månadsbrev maj-14 
 

Nu strömmar det in anmälningar till femte upplagan av Blodomloppet, 

många företag kommer med sina anställda och är med i denna trevliga 
aktivitet, som en kick-off efter ett bra arbetsår. Men även många enskilda 
löpare antar utmaningen, att testa om träningen under vintern gett resultat. 

Vi har 35 st. deltagare som under majmånad varit med på Korpens och 
SISU:s löpskola, examen blir att springa blodomloppet. Lycka till säger vi  
till dem och alla Ni andra som är med och bidrar till att Blodomloppet blir  

så otroligt bra. 
 

De sista förberedelserna är gjorda och den festliga stämningen på 
Skogsvallens arena infinner sig. Nu håller vi tummarna på att solen är  
med oss, även denna gång. 

 
Efteranmälan för individuell start, kan göras fram till kl. 18.00 på 

tävlingsdagen. 
 
Du som anmäler dig, kom ihåg att ange att du är blodgivare då får du en röd 

droppe stämplat på din nummer lapp, som ger dig en speciell gåva. Gör ett 
besök i det röda tältet på arenan, där får du ut din blodgivargåva. 

Om du anmäler dig på Skogsvallen kan du inte få någon gåva. 
 
Nummerlappar finns att hämta på ICA Kvantum, Luleå den 21/5, 22/5 

kl. 15.00–19.00 och den 24/5 kl. 11.00–14.00 men även på Skogsvallen på 
tävlingsdagen kl. 15.00–18.00 

Uppvärmningen, ca kl. 18.10, står ledare från Korpen redo på scen, att få 
igång er löpare på Skogsvallens gröna gräsmatta. 

 
Kom gärna till Skogsvallen med cykel eller åk med LLT:s buss, då bil-
parkeringen är begränsad. Lämna cykeln på vår bevakade parkering och du 

har chans att vinna ett pris, samt att cykeln får en enkel genomgång av 
”Mickes Cykel”, under tiden du springer. 

Nummer lappen kan du använda som biljett på LLT:s buss och åk gratis till 
och från Skogsvallen, mellan kl. 16.00–22.00 
 

Luleå renhållning är med och hjälper oss med sophanteringen, de bidrar med 
kärl för sortering. Den bruna för matrester, grön för brännbart, chipet på 

nummerlappet rivs bort och läggs i metall samt speciell papplåda för 
returburkar. Här kan vi alla hjälpas åt med miljöarbetet. 
 

Väl mött på Skogsvallen Luleå onsdagen den 28 maj 


