
Blodomloppet – en stor folkfest

Över 5000 startande
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Det blev precis som vanligt.
Den åttonde upplagan 
av Blodomloppet i KA 2 
IF:s regi blev en magnifik 
folkfest.Förutsättningarna 
var de allra bästa.

Det rådde underbart 
försommarväder runt Västra 
Mark.
5093 kom till start.

Alla fick en härlig tur i stadens 
utkanter, oavsett om de valt 
rundan på 10 km eller den på 
5 km. Många sprang, åtskilliga 
sprang väldigt fort.
Många valde att promenera.

Att strosa runt med 
arbetskamrater och samtidigt 
få ett bra motionspass var 
motivation tillräckligt för 
åtskilliga.
Gvetvis lockade också 
picknickkassen.
Blodomloppet är en social 
företeelse som saknar 
motstycke.
Och alla gjorde en insats 
för den goda saken – 
blodgivningen.
En stor skara av de startande 
var redan blodgivare.
114 nya anmälde sitt intresse.
Det betydde att Blekinge 
nu passerade gränsen 5.000 
blodgivare.
Ännu flera behövs.
Varje dag behövs minst 20-25 
blodpåsar i Blekinge. 
Under ett år blir det cirka 8.000 
blodpåsar.

Starten har gått på 10 km. Långt fram syns bl a de tre herrar som var-
först i mål: 204 Kenny Meijer (etta), 230 Johan Tärnhuvud (tvåa) och 
2581 Pontus Pettersson (trea).
Foto: ROLAND ANDERSSON.

Full aktivitet i målområdet, där det delades ut bananer, vatten och med-
aljer. Foto: ROLAND ANDERSSON.
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De vana tävlingslöparna var 
inte oväntat snabbast i loppen.
På 10 km blev det samma 
segrare som 2016 i både 
manliga och kvinnliga klassen.
Kenny  Meijer vann manliga 
loppet på 35,15, nio sekunder 
före Johan Tärnhuvud.
Sandra Södergren upprepade 
sin seger och var långt före 
tvåan Jannike Åkesson.
På 5 km hävdade sig KA 
2-löpare väl. 
17-årige Abdi Khader vann 

manliga klassen på tiden 16,47, 
49 sekunder före klubbens 
veteran Nicolas Odehammar.
Kvinnliga klassen vanns av 
rutinerade Rebecca Arnesson, 
IFK Växjö på 19,34. Hon 
fick tufft motstånd från KA 
2-löpare. 13-åriga Alma 
Svennerud gjorde ett mycket 
imponerande lopp och blev 
tvåa, elva sekunder efter  
Rebecca och elva sekunder före 
tre år äldre klubbkamraten 
Ebba Berglin.

För barn mellan 6 och 10 år 
genomfördes Lilla Blodomlop-
pet.
En sträcka på ungefär 800 m 
avverkades.
Vid målet väntade medalj och 
en påse med nyttigheter.

Nedan: Full aktivitet över hela 
planen.
Foto: 
ROLAND ANDERSSON
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Damsegrarinnan på 10 km Sandra Södergren, Gnistan,  
i kamp med Johannes Knoll (489) och Jonatan Anders-
son (478), båda Team Blekinge.
Nedan: Ebba  Berglin, trea på 5 km. 

Ovan: Abdi Khader, vinnare på 5 km.
    
Nedan t h: Anders Palm, målvaktstränare i Karlskrona 
HK.
                                            Bilder: HÅKAN ERWING
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Topptrion på 10 km. Kenny 
Meijer, omgiven av Johan 
Tärnhuvud och Pontus Pet-
tersson.

Populära ambassadörer för KA 2 IF:s Blodomloppet 
var KHK-stjärnorna Filip Cruseman och Joel Kellman 
samt stavhoppsstjärnan Angelica Bengtsson. Här med 
topptrion på 5 km: Abdi Khader, Nicolas Odehammar 
och Edvin Ek. 

BILDER: ROLAND ANDERSSON.

Sandra Södergren (etta 
på 10 km) och Sofia Gård-
mo (trea på 10 km) med 
prisutdelaren Angelica 
Bengtsson.

Rebecca Arnesson, Växjö, vann tje-
jernas 5 km men fick tufft motstånd 
av de unga KA 2-tjejerna Alma 
Svennerud, tvåa (t h)  och Ebba 
Berglin (trea).
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