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Kjære deltaker,

29. april arrangeres FJORDKRAFT BERGEN CITY MARATHON for sjette gang.
Det er krevende å arrangere et så langt løp i Bergen sentrum en lørdag formiddag. Vi har derfor 
lagt ned masse arbeid i å planlegge løypen, slik at det skal bli en god opplevelse for både løpere, 
publikum, fotgjengere, bilister og beboere i Bergen.

Alle de nevnte er informert om løpet, om trafikale reguleringer og om løypetrasèen. I listen vi her 
presenterer ønsker vi å forberede deg på hva som møter deg langs traseen sånn at du kan få en 
best mulig løpsopplevelse 29. april. Dette er ment som en orientering, du vil selvsagt også møte 
vakter langs hele løypen. I tillegg er løypen meget godt merket.

Trafikk begrenses ved regulering og omkjøringer. Etter følgende tidspunkter vil reguleringer og 
omkjøringer opphøre og løpere må da forholde seg til vanlige trafikkregler:

-  Passering på Bryggen (for de som løper full maraton) etter kl. 10.45 
 (dvs. kommer du til Bryggen senere enn kl. 10.45 vil du bli stoppet, 
 men du får godkjent løpet som fullført halvmaraton).
-  Passering Søndre Bellevueveien etter kl. 12.00
-  Passering Nordnesparken etter kl. 13.30

I tillegg følger vi internasjonal standard og har satt en makstid for full maraton til 6 timer.

I all informasjon som vi har sendt ut for å informere fotgjengere, bilister og beboere ber vi dem om 
å vise hensyn til våre deltakere. Likeledes ber vi herved deg om å vise hensyn, til de fotgjengere 
som du vil møte langs traséen. Et annet viktig moment er at vi løper forbi brannstasjoner, sykehus 
og kvinneklinikken. Utrykningskjøretøy må slippes frem. Vi ønsker dere lykke til og minner om at  
SMS med startnummer sendes ut til deg 26.04.2017.

Mvh
FJORDKRAFT BERGEN CITY MARATHON
Janne Jensen | Arrangementssjef

I dette dokumentet kan du lese om:

Oversikt løpsmønster  s.2-3
BCM App   s.3
Nabovarsel  s.4
Sportsmesse Vikinghallen s.5
Henting av startnummer s.5
Startider/Program  s.5
Løypekart   s.5
Oppbevaring av tøy  s.5
Drikkestasjoner  s.5
Stafett og vekslingsfelt s.6-7
Tilbud sportsutsalg  s.8-10
Fartsholdere  s. 11
Spise- og drikkeplan under løpet  s. 11
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Løpsmønster side1:

Gate Løpsmønster Vakthold
Start Bryggen Kjørebane stengt – vi løper i veien Politimotorsykkel i front. Vakter 

ved fotgjengeroverganger
Slottsgaten – Festningskaien - Sjø-
gaten

Kjørebane stengt – vi løper i veien Politimotorsykkel i front. Vakter 
ved fotgjengeroverganger og 
utkjørsler

Sandviksveien frem til Gjensidige 
gården

Kjørebane stengt kl. 10:05-10:30 – vi løper i veien 
inn i Sandviksveien i lyskryss. Fra Sandvikstorget 
ledes løperne inn i sørgående kjørebane.
I andre perioder ledes løperne ned mot p-plass 
etter L.H. Båtberge

Politimotorsykkel i front. Vakter 
ved fotgjengeroverganger og 
utkjørsler

Sandviksveien mot Gamle Bergen Vi løper i veien - holder høyre, kan møte bilister og 
fotgjengere

Vakthold ved kryss mot Måse-
skjæret, ved Uno og ved båtsen-
teret og inngang Gamle Bergen.

Gjennom Gamle Bergen
Etter utgangen Gml. Bergen skal 
løperne opp til høyre og krysse 
under motorveien.

Vi løper i høyre kjørebane, holder også høyre felt 
under motorveien

Politiregulering og vakthold

Foran Sandviken sykehus og videre 
i Sandviksleitet

Vi løper i kjørebanen holder høyre side. Vakthold

Munkebotn Vi løper i veien - holder høyre, kan møte bilister og 
fotgjengere.

Politimotorsykkel i front. Vakt ved 
overgang Sandviksleitet/Munke-
botn

Fjellveien Vi løper gjennom hele Fjellveien. På strekkene 
Mulesvingen-Breistølen og fra Fløibanestasjonen 
kan man møte beboere som kjører ut fra sine 
hjem. Obs. fotgjengere. Vi holder høyre.

Politimotorsykkel i front. Vakthold 
ved alle kryssende veipunkt. 
Trafikkregulering ved fløybane-
stasjonen

Ole Irgensvei - Lappen Vi holder høyre - trafikkavvikling i venstre kjøre-
bane. Trafikken stanses tidvis. Vi krysser over 
til venstre side av veien etter Bellevue og løper 
ned Søndre Bellevueveien og inn Lappen. Trafikk 
begrenses ved regulering og omkjøringer.

Politiregulering i krysningspunkt. 
Vakthold på hele strekket som 
viser vei.

Lappen - Stemmeveien Vi løper i kjørebane, vakthold ved alle veikryss. 
Kan møte bilister på vei ut fra sine hjem

Vakthold ved alle veikryss

Stemmeveien – Bjørndalen Vi løper i kjørebane. Kan møte bilister på vei ut fra 
sine hjem

Vakthold ved alle veikryss

Foran Haraldsplass 
Sykehus og videre 
gjennom Ulriksdal

Vi løper på gangvei foran sykehus.
Vi løper i kjørebane gjennom Ulriksdal. Kan møte 
bilister på vei ut fra sine hjem

Politimotorsykkel i front fra 
Ulriksdal

Haukelandsbakken over i Jonas 
Lies vei

Vi holder høyre fortau forbi barneklinikken. Trafikk 
begrenses ved regulering og omkjøringer

Politivakt i Haukelandsbakken

Jonas Lies vei Vi løper på fortau på høyre side av veien. Trafikk 
begrenses ved regulering og omkjøringer.

Politimotorsykkel i front og 
vakthold ved krysningspkt. og 
alle veikryss. Ekstra vakthold ved 
Kvinneklinikken

Klaus Hansensvei Vi løper i kjørebane. Lokaltrafikk stanses tidvis. Vi 
kan møte bilister på vei ut fra sine hjem.

Vakthold ved inn-kjøring og utkjø-
ring Klaus Hansensvei

Møllendalsveien Vi løper i kjørebane til Helikopterplassen. Løperne 
fortsetter inn på Fløenstien. Trafikken stanses 
tidvis. Det åpnes for alternativ gjennomkjøring via 
Fløenbakken.

Politimotorsykkel i front. Vakter 
ved kryssningspkt. Politivakt ved 
innkjøring Møllendalsveien

Strandpromenaden forbi Brannsta-
sjonen videre til HIB under gamle 
Nygårdsbro.

Vi følger gang sykkelvei Vakthold

Thormøhlensgate Vi løper på fortau på venstre side forbi HIB-bygget 
og inn til venstre mot sjøen. Videre på marine-
holmen langs sjøen frem til p-hus, deretter rett 
forbi VILVITE og inn i Nygårdsparken

Politimotorsykkel i front. Vakter 
ved kryssningspkt. Politivakt ved 
innkjøring Thormøhlensgate

Nygårdsparken Vi løper på gangvei gjennom parken. Vakthold
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Løpsmønster side2:

Welhavensgate – Bjerregårdsgate – 
Prof. Hanstensgate – Wolffsgate

Vi løper i kjørebane. Vi kan møte bilister på vei ut 
fra sine hjem.

Politimotorsykkel i front. 
Vakter ved kryssningspkt.

O.J.Brochsgate Gaten stenges for gjennomkjøring. Vi løper på 
fortau og i høyre kjørefelt.

Politimotorsykkel i front. Vakter 
ved kryssningspkt. Politivakt ved 
rundkjøring Torborg Nedreåsgate

Torborg Nedreaasgate/ 
Dokkeskjærskaien

Vi løper på fortau i begynnelsen av T. Nedreaas-
gate og inn gjennom jernbaneporten på havne-
området, gjennom havneområdet og ut igjen ved 
terminalbygget til Fjordline, tvers over oppstillings-
plass, gangbro og Nøstetorget.

Politimotorsykkel i front. Vakter 
ved kryssningspkt.

Nøstegaten Vi løper i sørgående kjørefelt. Fotgjengere henvi-
ses til fortau på høyre side. Trafikk ut fra Kloster-
garasjen ledes inn i Nøstegaten.

Politimotorsykkel i front. Vakter 
ved kryssningspkt.

Skottegaten Vi løper i kjørebane, vakthold ved alle veikryss. 
Kan møte bilister på vei ut fra sine hjem

Politimotorsykkel i front. 
Vakter ved kryssningspkt.

Nedre Stranghagen – Verftsbakken 
– Strangehagen – Galgebakken

Vi løper i kjørebane og gatetun, vakthold ved alle 
veikryss. Kan møte bilister på vei ut fra sine hjem

Politimotorsykkel i front. Vakter 
ved kryssningspkt.

Haugeveien Løper på fortau på venstre side. Kan møte fotgjen-
gere. Haugeveien blir enveiskjørt mot nord.

Politimotorsykkel i front. Vakter 
ved kryssningspkt.

Nordnesparken Vi løper på gangvei gjennom parken Vakthold

Nordnesveien/Strandgaten Vi løper på fortau på venstre side Politimotorsykkel i front. Vakter 
ved kryssningspkt.

Tollbodalmenningen/ C. Sundtsgate Vi løper på fortau og i venstre kjørefelt. Enveiskjørt 
biltrafikk fra Nordnes mot sentrum i høyre felt.

Politimotorsykkel i front. Vakter 
ved kryssningspkt.

Strandkaien Vi løper i veibanen, veien er stengt for all trafikk i 
arrangementsperioden. Vær obs på publikum fra/
til hurtigbåtterm. 

Politimotorsykkel i front. Vakter 
ved kryssningspkt.

Torget Vi løper i venstre kjørefelt, nærmest Torget. 
Trafikken begrenses til et spor nordover (kun for 
busser). Publikum krysser løypen ved Lidohjørnet 
og Rundetårnet etter behov. 

Politimotorsykkel i front. Vakter 
ved kryssningspkt.

Bryggen Vi løper inn på Bryggen i veibanen. Traseen av-
grenses med beachflagg hele veien fra Lidohjør-
net til målportal midt på Bryggen. 

Politimotorsykkel i front. Vakter 
ved kryssningspkt.

     

           Last ned vår RaceONE app!

Del ditt løp LIVE
I år kan alle deltakere laste ned RaceOne appen som gir mulighet for LIVE-tracking, LIVE-video 
og offisielle resultater under hele løpet ditt. Ved hjelp av GPS i din mobil kan familie og venner 
følge deg gjennom hele løypen. 

Sånn gjør du:

1.  Last ned RaceONE appen  
  (Finnes for Iphone og Android. Les mer på raceone.com)

2.  Registrer deg   
  Start appen, velg løpet BERGEN CITY MARATHON og registrer deg.

3.  Del  
  Fortell din familie og dine venner om RaceONE så de kan følge løpet ditt LIVE.

4.  Start  
  Aktiver løpet i RaceONE før start. Ta med mobilen under løpet. 
  Tracking starter automatisk når du passerer startlinjen.

RESULTATER - LIVE TRACKING - LIVE VIDEO 
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Nabovarsel:

29. april 2017 arrangerer Turn- og Idrettsforeningen Viking BERGEN CITY MARATHON. Vi ønsker at dette skal bli en god opplevelse 
for både deltakere, fotgjengere, bilister, publikum og byens befolkning for øvrig. Ettersom løpet går gjennom byens gater må vi foreta en 
del trafikale inngrep. Vi ønsker med dette brevet å informere om disse reguleringene slik at flest mulig kan være forberedt. Vi oppfordrer 
på det sterkeste å begrense bruk av bil i tidsrommet for reguleringene, dette vil være til stor hjelp for avviklingen av arrangementet.

Trafikale reguleringer under Bergen City Marathon:

• Bryggen stengt
 Stengt for all trafikk: 05:00-15:00. Busser kjører Vetrlidsalmenning/Øvregaten fra sør mot nord.
 Frem til kl. 11:00 via Nye Sandviksvei, fra kl. 11:00 via Bradbenken og Sjøgaten.

• Slottsgaten/Festningskaien/Sjøgaten (frem til Sandviksveien)
 Stengt for all trafikk 07:55-11:00. Busser kjører i Nye Sandviksvei/Øvregaten, fra kl. 11 via Bradbenken og Sjøgaten.  

• Sandviksveien (fra lyskryss ved bensinstasjon til Gjensidigegården, nr.58-65)
 Periodevis stengt for all trafikk: 08:05-08:20 og 09:45-10:25.
 Mellom kl. 07:55-11:00 ledes trafikk fra nord opp i Sandviksveien.

• Munkebotn
 Tidvis dårlig fremkommelighet i perioden: 08:15-08:30 og 10:00-10:30 (i korte perioder stengt for all trafikk). 

• Fjellveien/Søndre Bellevueveien / Bellevuebakken
 Trafikken stanses tidvis. Alternativ kjørerute via Skansemyrsveien-Skansebakken. Det blir forbudt å parkere i
 Fjellveien på strekningen fra Ole Irgens vei og ned til Bellevue. Vil foregå i tidsrommet 08.30-12.00
 Trafikk begrenses ved at trafikk fra Starefossen ledes mot Skansemyren. Fra kryss Fjellveien/Ole Irgensvei til Søndre 
 Bellevuebakken/Svartediksveien stenges veien for trafikk i perioder mellom kl. 08:30-09:00 og kl. 10:30-12:00. Linje
 11 innstilles i perioden 08:00-14:00.

• Bjørndalen
 Redusert fremkommelighet i tidsrommet 08.30-12.00 (i korte perioder stengt for all trafikk).

• Klaus Hanssens vei
 Redusert fremkommelighet i tidsrommet 08.30-12.30

• Møllendalsveien
 Stengt for gjennomkjøring 11:00-13:15. Buss (Linje 12 og 21) kjører som normalt mot øst (inn mot Møllendal). Bussene fra    
 øst utover mot Nygårdsbroen snur ved rundkjøring i Ulriksdal, returner gjennom tunnelen under Haukeland Sykehus og kjører ned Ibsensgate. 
 Fløenbakken åpnes for gjennomkjøring.

• O.J. Brochs gate/Thormøhlensgate / Olav Ryesvei
 Stengt for gjennomkjøring. Alternativ rute er via Nygårdstunnelen-Danmarksplass. Vil foregå i tidsrommet 09.00-13.00. 
 Manuel dirigering for trafikk inn til havneområdet. Olav Ryesvei åpnes for gjennomkjøring fra Møhlenpris mot Nygårdshøyden.

• Torborg Nedreåsgate
 Regulert trafikk i sørgående retning mellom kl. 08:45-14:00. Trafikken mot sør ledes opp på Puddefjordsbroen.

• Nøstegaten
 Regulert trafikk i sørgående retning mellom kl. 08:45-14:00. Manuell dirigering for innkjøring til Fjord Line.  

• Skottegaten/Nedre Strangehagen/Verftsbakken/Galgebakken
 Redusert fremkommelighet i perioden 08:45-14:00

• Haugeveien
 Redusert fremkommelighet, trafikk blir enveiskjørt i ett felt mot nord kl. 08:45-14:00

• Nordnesgaten/Strandgaten
 Redusert fremkommelighet på strekningen fra Nordnesparken til Tollbodalmenningen, trafikk blir enveiskjørt i ett felt mot sør kl. 08:45-14:00. 
 All parkering på høyre side mot Nordnes blir forbudt.

• C. Sundtsgate
 Redusert fremkommelighet fra Tollbodalmenningen til Strandkaien, trafikk blir enveiskjørt i ett felt mot sør kl. 08:30-14:00.   
 All parkering på høyre side mot Nordnes blir forbudt.

• Strandkaien
 Stengt for all trafikk kl. 07:30-14:00. Publikum til/fra Strandkaiterminalen sluses over etter behov. Linje 2 snur ved Exhibition

• Torget
 Stengt for all personbilbiltrafikk over Torget kl. 07:30-14:00. Busser i rute fra sør mot nord kjører opp Vetrlidsalmenning / Øvregaten. Personbil  
 trafikk fra nord gjennom Øvregaten ledes inn i Lodin Leppsgate / Rosenkrantzgaten og returnerer via Vetrlidsalmenningen mot nord gjennom   
 Øvregaten. Gjennomgående busstrafikk fra nord kjører Fløifjellstunnelen i perioden 08:00 – 14:00, unntak for linje 10 og 18 som sluses forbi   
 Bryggen fra nord mot sør.

 



STARTNUMMER OG SPORTSMESSE:    VIKINGHALLEN:

Ditt startnummer hentes på sportsmessen. 
Messen er åpen torsdag 27/4 og fredag 28/4 kl. 09.00-20.00.
Sted: Vikinghallen, Øvre Dreggsalm. 7, 5003 Bergen. Tlf. + 47 55 36 53 46.
NB! Medisinsk skjema på baksiden av startnummeret MÅ fylles ut!
Onsdag 26.04 vil du motta en SMS med 
ditt startnummer som du oppgir ved henting av 
nummeret i Vikinghallen. 
NB! I SMS’en oppgir vi også din startpulje.
De som har bestilt årets t-skjorte vil også få utdelt din BCM T-skjorte 
på messen. I tillegg stiller våre sponsorer opp med egne sportsutsalg. 
Her blir det masse gode tilbud og et bredt utvalg av alt innen sportsutstyr.
Sportsgalleriet, Ronhill, 2XU & SQUEEZY  m.fl. vil alle stille med egne butikker.
Se alle de gode tilbudene på side 8-9.

DRIKKESTASJONER:
 

PROGRAM

kl. 06.30   Garderober åpner i Vikinghallen
kl. 07.00 -15.00  Oppbevaring av tøy ved Vikinghallen 
kl. 07.45   Fellesoppvarming fra scenen 
kl. 08.00   Start Ronhill Marathon fra Bryggen
kl. 09.00   Underholdning fra Scenen Bryggen 
kl. 09.30   Fellesoppvarming fra scenen 
kl. 09.40   Start Sparebanken Vest stafetten fra Bryggen
kl. 09.45   Fellesoppvarming fra scenen 
kl. 10.00   Start BMW Halvmarathon fra Bryggen
kl. 12.00   Start Thon Run 5km fra Nygårdsparken
kl. 12.15   Premieutdeling fra scenen 
kl. 13.00   Start Vestkanten Barneløp fra Nordnesparken
kl. 14.00   Trafikken åpnes (makstid maraton 6 timer) 

 

   Sandviken Sykehus   3,5 km
   Fjellveien v/ “Hesten trenger hvile”  6,5 km
   Haraldsplass Sykehus   10 km
   AdO-arena   14 km
   Nordnesparken    19 km
   Bryggen (for full maratonløperne) 21,3 km

På drikkestasjonene 
serverer vi vann, sports-
drikk, bananer og mørk 
sjokolade. 

OPPBEVARING TØY:
 

Når du henter ditt startnummer vil 
du få utdelt en oransje bagasjepose. 
Du vil da også få innstruks om bruk 
og innlevering. Ingen andre bager/
poser/sekker kan brukes til opp-
bevaring av tøy i Vikinghallen. 
Kun en pose pr. deltaker! 

© K
ar

ta
ge

na
 / 

St
at

en
s k

ar
tv

er
k

0

3 
km

 

Vikinghallen

START
OG MÅL

START 5 KM 
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Maraton 42 km
De som deltar i maraton løper
halvmaratonløypen to ganger
Start og mål på Bryggen.
Start kl. 08.00.

Halvmaraton 21 km
Start og mål på Bryggen
Start kl. 10.00. (De ulike sluttids-
gruppene løper ut i puljer med 
kort tids mellomrom).

5 km Thon Run
Start i Nygårdsparken med mål 
på Bryggen. Løypen følger halv-
maraton traseen via Nordnes-
parken til mål. Start kl. 12.00.

2 km Barneløp
Start i Nordnesparken med mål 
på Bryggen. Barneløpet følger  
halvmaraton traseen fra Nordnes-
parken til mål. Start kl. 13.00.

Stafett
Stafetten består av 10 etapper og 
distansen tilsvarer en halvmara-
ton. Stafetten går i samme løype 
som halvmaraton. Start kl. 09.40.

Symbolforklaring:

= maraton og stafettløype

= Thon Run

= barneløpet

= veksling stafett

= drikkestasjoner

= toalett

= Røde Kors

= førstehjelpsutstyr

= underholdning

= anbefalte hotel

= sponsorsone

= publikumssone

= møtepunkt

S

N y g å r d s p a r k e n

 © Kartagena / Statens kartverk - Grafikk - TIF Viking / Janne Jensen BCM Løypekart 2017 

S

Bryggen ADO Arena

Welhavens gt.
Pkt.= startlinje 
tidtaking 5 km

Thon hotel Bryggen

Thon hotel Rosenkrantz

Thon hotel Bristol
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Etapper Sparebanken Vest stafetten
 

 

VEKSLINGSFELT

VEKSLINGSFELT

VEKSLINGSFELT

VEKSLINGSFELT

VEKSLINGSFELT

VEKSLINGSFELT

Alle vekslingspunkter vil være merket med en 20 meter lang rød matte i veibanen og beachflagg :

VIKTIG! Deltakerne må selv sørge for å være på plass ved vekslingsfeltene til rett tid.
Vekslingsfeltene er avsperret og merket med røde matter i veibanen. Det vil også være vekslingsdommer til stede på 
alle vekslinger. I løypen vil det bli satt opp store skilt med  teksten ‘200 meter til veksling’ slik at du vil kunne gjøre deg 
klar til å levere vekslingspinnen videre til din lagkamerat. Når du er ferdig med din etappe er det svært viktig at du ikke 
bruker løypetraseen for å returnere tilbake til start-/målområdet.

Nedenfor gjenngir vi bilder fra vekslingspunktene. Rød pil viser løpsretning:

2

3 4

OPPSTILLINGSPLASS
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OPPSTILLINGSPLASS

Etappe: Lengde: Meter totalt:
1 etappe Bryggen - Gamle Bergen 3237m 3237m
2 etappe Gamle Bergen – BKK i Fjellveien 1342m 4579m
3 etappe BKK i Fjellveien – Mon Plaisir 1025m 5604m
4 etappe Mon Plaisir - Slutten av Fjellveien (før utgang til trafikk) 2570m 8174m
5 etappe Fjellveien – Svartediket 1263m 9437m
6 etappe Svartediket – Helikoterplassen/Grønneviksøren 3049m 12486m
7 etappe Helikopterplassen/Grønneviksøren – Nygårdsparken 3230m 15716m
8 etappe Nygårdsparken – Nøstetorget 2097m 17813m
9 etappe Nøstetorgetn - Nordnesparken 1385m 19198m
10 etappe Nordnesparken - Bryggen 1899m 21097m

NB! Viktig endringer fra tidligere år:
 Veksling nr.1 er flyttet 100m lengre frem i løypen
 Veksling nr. 6 ved Helikopterplassen er trukket 50m bakover i løypen 
 Veksling nr.8 er flyttet fra Nøstegaten og inn på Nøstetorget.
 

NB! kun en person 
fra laget henter 
startnummerne.
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I år innføres 
etappetider!
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STAFETTPINNER 
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VELKOMMEN TIL SPORTSMESSE I VIKINGHALLEN:

2XU vil være tilstede 
under sportsmessen i 
Vikinghallen. Her vil du 
både finne gode tilbud på 
utgående modeller, og du 
vil finne en del av vårens 
nyheter fra 2XU. Ta gjerne 
turen innom standen når 
du henter ditt startnummer.

Vi vil samtidig få ønske alle 
deltakerne i årets Bergen 
City Marathon lykke til, 
håper det blir en fantastisk 
opplevelse uansett mål og 
distanse.

8

BCM

Messetilbud
20% rabatt 
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”Ronhill er løpetøy-spesialisten. På Sportsmessen i Vikinghallen finner du et stort utvalg jakker, tights, shorts, t-shirts, 
løpesingleter pluss mye mer til svært hyggelige priser. Vi har spesialproduktene som du ikke finner i vanlige sportsbu-
tikker. Hilly Socks er løpesokkspesialisten med et stort utvalg løpesokker. Den testvinnende Hilly Twinskin (langdis-
tanse – antignagsår sokk) selges for kr 200,-. Spør oss gjerne om råd – vi har både produkter og lang erfaring.
 
SQUEEZY lanserte verdens første energigel i 1987 og har siden vært ledende på ernæring for utholdenhetsidrett. Vi 
har alt du trenger av ernæring til Bergen City Marathon. I tillegg har merkene Crampfix og Sportique ( bla varmekrem 
og anti-gnagsår krem for lår, bryst, fot).

VELKOMMEN TIL SPORTSMESSE I VIKINGHALLEN:

Windlite Jacket  

Årets løpejakke 2 år på rad i Mens Running!  

Superlett (143g). Vindtett. Materialet 

ActiveLite gir jakken unike pusteegenskaper. 

En suveren jakke til en suveren pris.  

Mulighet for LED lys i rygg. Veil. 999,-

Twinskin  

Twinskin består av 2 lag hudvennlige 

materialer. I stedet for friksjon mellom 

hud og sokk, oppstår friksjonen mellom 

lagene med stoff. De tekniske materialene 

transporterer fukt bort fra huden og  

kombinert med utvendig søm på oversiden 

gir det en unik anti gnagsår effekt.

Aldri mer gnagsår!

Ronhill forhandlere i Bergen:  
Drevelin Aktiv, Bergen  •  Sport 1, Askøy  •  Stadion Sport, Bergen  •  Stadion Sport, Os

Ron Hill var en av verdens beste maraton løpere på starten av 70-tallet. Samtidig tok han sin 
doktorgrad i tekstil kjemi og startet utfra dette sitt eget klesmerke. Ronhill har siden starten 
vært et av verdens mest dedikerte og innovative løpetøymerker.

På 80-tallet ble Hilly Socks grunnlagt av Dr Ron Hill og er idag er kjent som sokkespesialisten 
med stort utvalg tekniske sokker.

www.ronhill-norge.no   • Følg oss på Facebook og Instagram (Ronhill Norge)

RonHill ann A5 04.16.indd   1 17.04.2016   18.55

(Farger kan avvike fra bildet) Messepris: kr 600,-

Messepris: kr 200,-
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VELKOMMEN TIL SPORTSMESSE I VIKINGHALLEN:

 
Merker: 

Nike , Saucony, 
New Balance, Asics, 

Salomon, Inov8, 
Salg av Polar Pulsklokker

Alle 
løpesko  
25/50%
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FARTSHOLDERNE 
LØPER MED FLAGG 
PÅ RYGGEN. 
DE VIL BLI GODT 
SYNLIG I FELTET. 
VI KOMMER TIL Å 
HA FARTSHOLDERE 
PÅ DE TIDER SOM 
VISES HER!

Fartsholdere på hel- og halvmaraton
Fartsholderne vil prøve å legge seg noen få minutter foran skjema slik at det er litt ”å gå på” 
mot slutten. Dessuten vil opp- og nedoverbakker også virke inn. Det er ikke lurt å stå på i 
motbakkene og løpe seg stiv. Det er heller ikke lurt å mørne lårene for mye i unnabakkene. 

Tenk på dine egne styrker og svakheter underveis. Om du slipper flagget fordi du går noen 
skritt ved drikkestasjonene, kan det være en fordel - du tar det lett igjen etter noen kilo-
meter. Husk at med såpass mange løpere, kan det bli litt kaos på drikkestasjonene. Ikke 
hopp over næringsinntaket! Tenk positive tanker! Smil til publikum! Ta en ”high five!” til barn 
langs løypen! Husk at smerter flytter seg i kroppen underveis. Endorfinene er din venn. Bruk 
din egen klokke - fartsholderne er faktisk bare mennesker de også ;) Lykke til!

Spise-  og drikkeplan under løpet
Vår sportsdrikkeleverandør SQUEEZY har satt opp råd og tips til hvordan få i seg nok  
næring underveis. Les tipsene her:   
http://squeezy-norge.no/spise-og-drikkeplan-bergen-city-marathon/


