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Månadsbrev oktober-2013 
 

Onsdagen den 28 maj 2014 arrangeras Blodomloppet i Luleå för femte gången. Ringa in detta 

datum i kalendern och gör redan nu upp ett träningsschema som gör att du kommer väl 

förberedd till de 6 eller 10 kilometerna runt fjärdarna. Vi kommer att behålla samma 

bansträckningar, då de är uppskattade av alla våra deltagare. 

 

Sommaren och den vackra hösten har passerat. De första snöflingorna har också kommit,  

vi vet alla vad vi har framför oss, den vita vintern med de kalla, stundtals bitande kylan.  

Något som tillhör årstiden. Det som också tillhör denna tid på året är inomhusträning, många 

av oss byter träningsform. Till mera gruppträning eller styrketräning, men inte alla. Det finns 

många som löptränar året om och ser en viss tjusning med att springa i naturens vita skrud. 

 

Det viktigaste av allt är att hålla i gång kroppen med allsidig träning, så när det är som kallast 

är det bra att träna inomhus med klassisk styrketräning för alla löpar muskler, ha lite koll på 

bålstabilitet m.m. För att vara väl förberedd för våren och sommarens alla löpartävlingar. 

 

Vi inom Blodomloppet jobbar också för att vara väl förberedda med 2014 års Blodomlopp. Som 

vanligt är vi på Skogsvallen, Luleå, där gräset alltid är grönt. Den nya inbjudan håller på att få 

sin nya layout, likaså annonser i dagspressen. Så håll utkik efter inbjudan. 

  

2013 var det ca 1950 deltagare, med 253 lag från olika arbetsplatser. Hoppas vi blir många fler 

den 28 maj 2014. Framför allt att vi blir fler blodgivare. Gör en hjälpinsats av stor hjärta- bli 

blodgivare- en enkel åtgärd som räddar liv. 

 

Vill du ha hjälp med träningsschema så finner du en här på Blodomloppets hemsida, klicka på 

Träningsschema. Boka in i din kalender och få fart på benen och kroppen. 

 

Du är även välkommen att Gilla oss på Facebook, där kan du följa oss i våra förberedelser. 

Där får du också veta snabbt det senaste om Blodomloppet.  

 

https://www.facebook.com/pages/Korpen-Lule%C3%A5/100105753368817 

 

https://www.facebook.com/blodomloppetlulea 

 

Väl mött på Skogsvallen Luleå onsdagen den 28 maj! 

 

Med vänliga hälsningar, Korpen och Blodcentralen Norrbotten 
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