
20:e Blodomloppet i Örebro 2017 
 

Det är med glädje och stolthet som IF Start och Blodcentralerna i Örebro Län genomför det 20:e Blodomloppet i 

Örebro torsdagen den 24 augusti på Trängens IP. 

Men hur började det? 

1993 sa grundarna:  

”Framtidens blodgivare finns bland motionärer.  

Vi startar ett lopp och kallar det Blodomloppet” 

Blodomloppet startade 1993 i Göteborg och Stockholm, 1995 följde Malmö efter, 1997 kom Linköping och Umeå, 

och 1998 blev Jönköping och Örebro nya orter i blodomloppsfamiljen. 2017 är vi 16 orter som arrangerar 

Blodomloppet som idag är Sveriges största motionslopp.  

Det första Blodomloppet i Örebro genomfördes den 20 augusti 1998 i Stadsparken med ca 250 deltagare. Vi mätte 

upp en 5 km bana: Wadköping-Slussen-Å-promenaden-Stora Holmen-Hamnbron-Stadsparken. 10 km löparna sprang 

2 varv.  

Blodomloppet blev snabbt populärt, 2002 hade vi över 1500 anmälda och Stadsparken blev för trång. 2002 blev ICA 

huvudsponsor för Blodomloppet och tog fram en central picknickkasse som delades ut till alla lag. 2003 flyttade vi 

Blodomloppet till Grenardjärvallen och 2004 ökade vi till 2900 anmälda och vi bedömde även Grenardjärvallen 

började bli för trång. Då arrangemanget började bli för stort för en liten förening som IF Start behövde vi en ny 

samarbetspartner och via kontakter med BK Forward påbörjade vi ett långsiktigt samarbete. 2005 flyttade vi 

Blodomloppet till BK Forwards hemmaarena Trängens IP, där vi har varit sedan dess. 2005 och 2006 gjorde vi ett 

försök att tidigarelägga Blodomloppet till juni istället för augusti, men vi tappade många deltagare under dessa år 

och 2007 flyttade vi åter Blodomloppet till augusti. Blodomloppet i Örebro har därefter haft en positiv 

deltagarutveckling, 2009 passerade vi 3000 anmälda, 2012 passerade vi 4000 anmälda och 2014 5000 anmälda. 2016 

var vi 5471 anmälda, varav ca 900 blodgivare!  

Blodcentralen har under åren värvat många nya blodgivare under Blodomloppet och har idag två blodbussar som 

finns på plats under Blodomloppet där man kan få information, göra provtagning och lämna intresseanmälan att bli 

blodgivare. Alla blodgivare är våra VIP-deltagare och får en särskild blodgivargåva! 

2012 gjorde vi ett försök att genomföra ett lopp för barn upp till 12 år som vi kallade för Lilla Blodomloppet. 74 barn 

sprang första året. Barnen fick en egen uppvärmning före loppet och sprang en egen bana på ca 800 m. Vi fick 

mycket positiv feedback så vi fortsatte att utveckla loppet och 2016 sprang 300 barn Lilla Blodomloppet, vilket är 

mycket glädjande. Alla barn får medalj, tröja och något gott att äta. 

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra Blodomloppet. 2016 ändrade vi bansträckningarna något, som är 

kontrollmätta, och vi gjorde en ny infart till Trängen. Vi förbättrade start- och målområdet och använde 

storbildsskärm inne på Trängen för att förbättra upplevelsen. Vi utvecklar loppet tillsammans med övriga orter och 

partners. 2016 tog Blodomloppet fram nytt marknadsmaterial, ny logga och vår egen picknickkasse. 

Välkomna till det 20:e Blodomloppet i Örebro den 24 augusti! 


