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Blodomloppet - en stor publikfest

4.500 deltog i loppet

Strålande
sommarväder.
4,500 deltagare.
Över 300 nya blodgivare.
Den nionde upplagan av
Blodomloppet i KA 2 IF:s
regi blev en minnesrik kväll.

Fullt av löpare på upploppet.

Foto: ROLAND ANDERSSON

Ungefär 850 sprang milen,
Betydligt flera valde 5 km. En
stor skara promenerade.
I täten gick det som alltid fort.
Rolígt var det naturligtvis att
så många av KA 2:s löpare
skötte sig så bra.

På damernas 5 km blev det
storslam för KA 2, som tog de
tre främsta platserna.
Alma Svennerud vann på fina
Det var deltagare fyllda av
tiden 19,00. 45 sekunder bakom
sig hade hon Hilda Lindell
energi som ställde sig på
startlinjen.
(19,45). Frida Berglin tog
tredjeplatsen på 20,06.
Också på manliga 5 km blev det
KA 2-seger. Detta genom Abdi
Khader som vann på 16,25, 1,17
före Nicholas Odehammar.
Blekingeseger blev det på
damernas 10 km, där Sandra
Södergren från Ronneby vann
ännu en gång. Nu på tiden
39,31, över två minuter före
närmaste konkurrent.
På manliga 10 km blev det
dubbelseger
för
öländska.
Högby. Love Carlsson vann
på
33,06,
25
sekunder
före
klubbkamraten
Nils
Hammaräng Grip.
Välmeriterade Orion-löparem
Starten har gått på 5 km. I täten bl a Abdi Khader och Alma Svennerud. Måns Sandgren blev trea.
Bilder: ROLAND ANDERSSON.
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VINNARNA. Ovan KA 2--trion som toppade 5
km. Fr v: Alma Svennerud (etta), Hilda Lindell
(tvåa) och Frida Berglin (trea).
T h: Topptrion på 10 km. Jannike Åkesson
(trea), Sandra Södergren (etta), Anna Persson
(tvåa).
Nedan t.v herrar 5 km: Emil Folina (trea,
Nicholas Odehammar (tvåa) och Abdi Khader
(etta).
T h herrar 10 km: Måns Sandgren (trea), Love
Carlsson (etta) och Nils Hammaräng Grip.
Foto: ROLAND ANDERSSON
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FOLKFESTEN. Projektledaren Erik Andersson tackar deltagare
och sponsorer från scenen. T h tävlingsansvarige Göran Lindqvist samtalar med Maria Kvant från Blodomloppets centrala
organisation.
Blodcentralen gjorde god reklam för sig och fick 300 nya blodgivare.
I mitten nedan Peter Rylander och Richard Olsson som höll
igång med sitt snack hela kvällen.
På scenen kunde de som avslutning på kvällen släppa upp
Magnus Carlsson som bjöd på en kavalkad av sina hitlåtar från
25 år i rampljuset.
Spelarna i HIF Karlskronas elitserielag i handboll var ambassadörer för Blodomloppet. De flesta i
A-truppen sprang 10 km. Snabbast
var Linus Fernebrand, som tog sig
i mål på 42,45.
Längst ner fyra andra duktiga
HIF-are: Ian Martin, Emil Lundin, Hampus Dahlgren och Jesper
Granath.
Foto: ROLAND ANDERSSON.
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Full energi i Lilla Blodomloppet

Barnen fick egen dag
Uno Stål satte
full fart från
början. Han behöll ledningen
ända fram till
målet.
Efter målgång
passade han
på smaka äpplet som fanns i
presentpåsen.
Foto:
ROLAND
ANDERSSON

Det sprudlade av energi när
dryga 100-talet barn sprang
Lilla Blodomloppet.

Den som hade allra mest
bråttom iväg var 10-årige Uno
Stål.
Det var full fart från försts
steget ända in i mål för denne
KA 2-talang.
Alla barnen hade före loppet
fått sin röda funktionströja.
Efter loppet var det utdelning
av medaljer och en påse med

diverse intressanta saker.
Det var glada barn som tog
emot sina priser och hyllades av
sina anhöriga.
Det blev en minnesrik dag
för alla som fanns på plats i
natursköna Vämöparken.

Barnloppet hade fått en egen
dag detta år.
I motsats till tidigare år
då
barnen
genomfört
sitt lopp på Västra Mark
före
Blodomloppet,
hade
arrangemanget
denna gång
flyttats till Vämöparken. Och
dagen var nationaldagen.
Tanken
var
att
Lilla
Blodomloppet skulle bli en del
av stadens nationaldagsfirande.
Det blev inte riktigt så eftersom
allt var över en och en halv
timme innan firandet började.
Det var dock gott om föräldrar
och anhöriga på plats när de
entusiatsika barnen släpptes
iväg för att avverka sina 650
meter.
För många var det blodigt
allvar från första stund medan
många andra tog det lite
Det kämpades tappert på vägen mot målet.
lugnare.
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