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BLODOMLOPPET
KA 2 IF, i samarbete med Blodcentralen,
arrangerar för 9:e året i rad Blodomloppet.
Boka in den 7/6 2018! Det är ett fantastiskt
roligt evenemang med idel glada människor
på Västra Mark som alla bidrar till ett bättre
samhälle genom sitt deltagande.

2017 hade Blodomloppen i Sverige totalt 112 054 deltagare och 2 422 nya blodgivare registrerades! I Karlskrona var vi 5 093
anmälda 2017 där 159 personer tecknade sig som nya blodgivare, detta vill vi givetvis toppa 2018. Just nu råder blodgivarbrist på
flera håll i landet vilket innebär att sjukvården blir haltande och fler människor kan komma att mista livet till följd av det. Syftet
med Blodomloppet är just att lyfta fram allas vårt gemensamma behov av blod. Genom alla nya blodgivare kommer ett antal liv att
kunna räddas och andras liv att förbättras.
Arbetet är i full gång inför 2018 års arrangemang och för att ytterligare befästa vikten av detta betydelsefulla samarbete med
Blodcentralen introducerar vi Enkronan Blodomloppet. Utan blod har vi ingen sjukvård alls, så stort är värdet av detta och varje år
räddas ca 100 000 liv i Sverige av blodgivarna!
CSR, Corporate Social Responsibility, har blivit ett vedertaget begrepp där företag tar en del av ansvaret för utvecklingen i samhället i samband med det egna varumärkesbyggandet. KA 2 IF erbjuder därför ert företag att göra detta tillsammans med oss och
delta i Enkronan Blodomloppet där upplägget är följande;
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För varje start totalt i Karlskronas Blodomlopp skänker
företaget 1 krona
Bidraget går oavkortat till vår ungdomsverksamhet
och till att utveckla Blodomloppet.
Ert företag kommer att presenteras på www.blodomloppet.se/karlskrona med logotyp och länk till egen
hemsida
Er logotyp kommer även att finnas med på KA 2 IF:s
hemsida under 1 år
Ert företag tar ett viktigt ansvar för vårt samhälles
utveckling (CSR)
Ett företagslag om 5 deltagare startar i loppet och får
en picknick kasse efter målgång.
Ert företags anställda får gratis medverka i vår löparskola ledd av våra mycket kompetenta ungdomar.
10 tillfällen med start under mars månad.
10 000 träffar på er företagslogga via 24Blekinges
olika sajter
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För varannan start totalt i Karlskronas Blodomlopp
skänker företaget 1 krona
Bidraget går oavkortat till vår ungdomsverksamhet
och till att utveckla Blodomloppet.
Ert företag kommer att presenteras på www.blodomloppet.se/karlskrona med logotyp och länk till egen
hemsida.
Ert företag tar ett viktigt ansvar för vårt samhälles
utveckling (CSR)
10 000 träffar på er företagslogga via 24Blekinges
olika sajter

För mer information eller frågor, vänligen
kontakta: Erik Andersson på 0739-356345 eller
via e-post till kansli@ka2if.se

KA 2 IF Friidrott
Medvind i steget

