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Kjære deltaker,
28. april arrangeres FJORDKRAFT BERGEN CITY MARATHON for syvende 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. 
Våre frivillige gjør sitt ytterste i løypen, på drikkestasjonene og i målområdet for at du skal få en best 
mulig løpsopplevelse den 28. april. Løypevaktene våre leder deg frem gjennom en opplevelsesrik løype. 
Vi nevner Gamle Bergen, utsikt fra Fjellveien, Nygårdsparken, trange gater og smau på Nordnes og selvsagt start-og 
målgang på fantastiske Bryggen.

Vi følger internasjonal standard og har satt en makstid for full maraton til 6 timer. Vi har derfor en cut-off tid for 
maratonløperne halvveis:
 • CUT-OFF TID: Passering på Bryggen 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).

På løpsdagen begrenses trafikken i Bergen sentrum. Dette kan du lese om i vedlagt nabovarsel. 
Etter følgende tidspunkter vil reguleringer og omkjøringer opphøre og løpere må da forholde seg til 
vanlige trafikkregler:
 • Passering Søndre Bellevueveien etter kl. 12.00 
 • Passering Nordnesparken etter kl. 13.30 

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 våre løpere 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. Ønsker også å nevne at våre maratonløpere skal gjennom løypen vår to ganger. Mange av dere passerer/møter 
dem når de er ute på runde to. Ta ekstra hensyn til dem - husk de har løpt langt og mange er mye mer sliten en deg. 
Nytt av året er de maratonløperne, som ønsker det, løper med et klistremerke på ryggen som sier: 
”Jeg er en maratonløper”.  

I år har vi også et nytt system for oppbevaring av tøy under løpet. Dette er et system der løperne fester posene selv 
på tildelt plass etter startnummer. Frivillige er tilstede og leder deg til rett plass. Systemet er effektivt og utprøvd på 
andre store løp (bla.a Oslo Maraton). Oppbevaringen er plassert i Vikinghallen.

Vi ønsker dere lykke til og minner om at  SMS med startnummer 
sendes ut onsdag 25.04.2018.

Mvh
FJORDKRAFT BERGEN CITY MARATHON
Janne Jensen | Arrangementssjef

I dette dokumentet kan du lese om:

BCM App og live tracking  s.2
Nabovarsel   s.3
Sportsmesse Vikinghallen s.4
Henting av startnummer s.4
Startider/Program  s.4
Løypekart   s.4
Oppbevaring av tøy  s.4
Drikkestasjoner  s.4
Stafett og vekslingsfelt  s.5-6
Tilbud sportsutsalg  s.7-9
Fartsholdere  s. 10
Spise- og drikkeplan under løpet  s. 10
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 Last ned UltimateLIVE app’en.

Del ditt løp LIVE
Bergen City Marathon tilbyr LIVE GPS-tracking for alle deltak-
ere som ønsker å dele sin posisjon under løpet, og forventet 
ankomsttid i mål med venner og publikum.
Løper du med UltimateLIVE app’en (iPhone 5+ og Android 
4.3+ brukere), kan du koble telefonen til live tracking.

Sånn gjør du:
• Trykk GPS / satellitt-ikonet nederst i høyre hjørne
 (for Android i høyre topp meny)
• Skriv inn din tracker-id: B[TICKETID]
 (tracker-id mottar du på epost i uken opp til BCM)
• Trykk på Koble til / Koble Tracker
 (starte tracking 10-15 minutter før løpsstart)

Når du har startet tracking kan det være lurt å sette telefonen i 
standby-mode for å spare strøm. UltimateLIVE-GPS tracking 
fungerer også som en bakgrunns task og kan kjøre samtidig med 
andre tracking / fitness apps. UltimateLIVE GPS tracking er  
optimalisert for min. 12 timers batterilevetid på et fulladet telefon.

RESULTATER - LIVE TRACKING

LIVE resultater på internett 
Alle resultater fra Bergen City Marathon oppdateres LIVE under arrangementet. 
Ditt online diplom og dine bilder er klare til deg umiddelbart etter at du har kommet til mål.

LIVE resultater på UltimateLIVE app’en 
Resultaterne er tilgjengelige få sekunder etter du passerer mellomtider/mål i UltimateLIVE app’en som kan 
lastes ned til iPhone, Android og Windows Phone (fra App Store, Google Play eller Windows Store - eller fra 
http://app.ultimate.dk).

Facebook Connect 
Bergen City Marathon og vår påmeldings- og tidtakningsleverandør Ultimate Sport Service, tilbyr deltagerne 
en unik mulighet til å holde sine facebook venner informert om hvor du er i løypa på løpsdagen. 
 
Du får tilsendt en egen e-post fra Ultimate Sport Service der du får mulighet til å koble din deltakelse sammen 
med din facebook profil. Gjør du dette sendes status på starttid, mellomtider og sluttid direkte og automatisk 
til din facebook vegg. Tjenesten er gratis.
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Nabovarsel:
28.april 2018 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 regule-
ringene 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:

Nabovarsel 
28.april 2018 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: 05:00-16:00. 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/Bjørnsonsgate. 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 
Trafikken mot sør ledes opp på Puddefjordsbroen 08.30-14.00. 
 

• Nøstegaten 
Redusert fremkommelighet fra Klostergarasjen til Nøstetorget fra 08.30-14.00.   
 

• Skottegaten/Nedre Strangehagen/Verftsbakken/Galgebakken 
Redusert fremkommelighet i perioden 08:30-14:00 
 

• Haugeveien 
Redusert fremkommelighet fra 08.30-14:00 
 

• Nordnesgaten/Strandgaten 
Redusert fremkommelighet på strekningen fra Nordnesparken til Tollbodalmenningen.  
All parkering på høyre side mot Nordnes blir forbudt. 
 

• C. Sundtsgate 
Redusert fremkommelighet mellom Muren og Tollbodalmenningen kl. 08:30-14:00.  
All parkering på høyre side mot Nordnes blir forbudt. 
 

• Strandkaien 
Stengt for all trafikk kl. 08:30-14:30. Publikum til/fra Strandkaiterminalen sluses over etter behov.  
Linje 2 snur ved Exhibition 
 

• Torget 
Stengt for all personbilbiltrafikk over Torget kl. 07:30-15:00. Busser i rute fra sør mot nord kjører opp 
Vetrlidsalmenning / Øvregaten. Personbiltrafikk 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 – 15:00, unntak for linje 10 og 18 som sluses forbi Bryggen fra 
nord mot sør. 
 

Til slutt vil vi oppfordre alle Bergensere om å vise hensyn langs hele traseen.  
For mer info om løpet og detaljert løypekart se www.bergencitymarathon.no 



Startnummer / Oppbevaring av Tøy / Program / 
Sportsmesse / Løypekart

STARTNUMMER OG SPORTSMESSE:    VIKINGHALLEN:

Ditt startnummer hentes på sportsmessen. 
Messen er åpen torsdag 26/4 og fredag 27/4 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 25.04 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 sin 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. 07-15 Oppbevaring av tøy i 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. 12.30  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, 
sportsdrikk, 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 oppbevaring av tøy i 
Vikinghallen.  Kun en pose pr. deltaker! 
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Bryggen ADO Arena

Map explanation:

= marathon, half-marathon and relay couse

= Thon Run

= Kids Run

= relay zone (exchange)

= refreshments stations

= toilets 

= first aid

= first aid kit

= entertainment

= sponsor zone

= audience zone

= recommended hotels

= city train (to the airport)

= meeting point

S

Marathon 42 km
Those who participate in the ma-
rathon will run the half marathon 
course twice. Start and finish at 
”Bryggen”. Start at. 08:00.

Halfmarathon 21 km
Start and finish at ”Bryggen”
Start at. 10:00. (Follow signs to 
your time group.)

5 km Thon Run
You start at Nygårdsparken 
and run the final 5km of the 
half-marathon course. You finish 
at Bryggen. Start at 12:00.

2 km Kids Run
The kids start at Nordnesparken 
and run the final 2km of the 
half-marathon course. They 
finish at Bryggen. Start at 13:00.

Relay
The Relay consists of 10 legs (total 
21 km). The relay follows the route 
for the half-marathon. Start and 
finish at ”Bryggen”. Start at 09:40.

Railway station

Bus station
Thon hotel Bryggen

Thon hotel Rosenkrantz

Thon hotel Bristol

S
N y g å r d s p a r k e n

Welhavens gt. Start 
timing 5 km 

START 5 KM 
THON RUN

(start section)

28.04.2018

Program
kl. 06.30   Garderober åpner i Vikinghallen / Opening of Changing rooms in Vikinghallen
kl. 07.00 -15.00   Oppbevaring av tøy i Vikinghallen / Storage service in Vikinghallen
kl. 07.45   Fellesoppvarming fra scenen / Warm up together with our instructor
kl. 08.00   Start Ronhill Marathon fra / from Bryggen
kl. 09.00   Underholdning fra Scenen Bryggen / Entertainment starts
kl. 09.30   Fellesoppvarming fra scenen / Warm up together with our instructor
kl. 09.40   Start Sparebanken Vest stafetten / relay fra / from Bryggen
kl. 09.45   Fellesoppvarming fra scenen / Warm up together with our instructor
kl. 10.00   Start BMW Halvmarathon fra / from Bryggen
kl. 12.00   Start Thon Run 5km fra / from Nygårdsparken
kl. 12.30  Premieutdeling fra scenen / Award ceremony
kl. 13.00   Start Vestkanten Barneløp / KidsRun 2km fra/from Nordnesparken
kl. 14.00   Trafikken åpnes (makstid maraton 6 timer) / Traffic opens (Max time marathon 6 hours)

OPPBEVARING TØY! For oppbevaring av tøy på løpsdagen MÅ klistrelappen som ligger i denne konvolutten være klistret på den 
oransje bagasjeposen som du har fått utlevert. Ingen andre bager/poser/sekker kan brukes til oppbevaring av tøy. Innlevering 
av tøy skjer i Vikinghallen (samme sted som du hentet ditt startnummer). Kun en pose pr. deltaker! / CLOTHES STORAGE! To store 
clothes on the race day, use the sticker in this envelope. Tape the sticker to the orange storage bag. No other bags/sacks can 
be used for storing clothes. The storage area is located in Vikinghallen (in the same place as the SportExpo). Only one bag per 
participant!

Vis hensyn!
Vi ønsker at Fjordkraft Bergen City Marathon skal bli en god opplevelse for både løpere, publikum, fotgjengere, bilister og beboere i Bergen. Alle 
vil bli godt informert om løpet, trafikale reguleringer og løype traséen. Trafikk begrenses ved reguleringer 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 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). 
Normal trafikk åpner: - ved Søndre Bellevueveien etter kl. 12.00, - ved Nordnesparken etter kl. 13.30
I tillegg følger vi internasjonal standard og har satt en makstid for maraton til 6 timer. I all informasjon som vi har sendt ut for å informere fotgjengere, bilister 
og beboere ber vi om å vise hensyn til deltakere. Likeledes ber vi også deg om å vise hensyn til de fotgjengere som du vil møte langs traséen. Vi løper forbi 
Sandviken Sykehus, Haraldsplass Sykehus, Haukeland Sykehus og kvinneklinikken. Utrykningskjøretøy må slippes frem. Det blir store trafikale begrensninger 
i sentrum løpsdagen og reduserte parkeringsmuligheter. Vi anbefaler derfor alle deltakere og publikum om å benytte offentlig kommunikasjon denne 
dagen. Ta bussen eller bybanen - så kommer du garantert trygt og tidsnok frem til løpsfesten! Parkering i Bygarasjen.

Etapper Sparebanken Vest stafetten / Relay legs
 

 

   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 maratonløperne) 21,5 km

På drikkestasjonene serverer vi vann, sportsdrikk, 
bananer og mørk sjokolade. / At the refreshment 
stations we serve water, sports drinks, bananas 
and dark chocolate.

VIKTIG
Denne konvolutten inneholder ditt startnummer for Bergen City Marathon.
Startnummeret har påmontert din personlige chip for tidtaking. Det er viktig at 
chipen ikke fjernes eller brettes, da dette vil medføre at dine tider ikke blir registrert.
NB! Medisinsk skjema på baksiden av startnummeret MÅ fylles ut!

IMPORTANT
This envelope contains your bib for Bergen City Marathon. 
The bib is carrying your personal timing chip. It is important that you do not remove or 
fold the chip. Tampering the chip will cause your times not to be recorded.
NB! Medical form on the back of the BIB MUST be filled out!

DRIKKESTASJONER/ REFRESHMENT STATIONS:

 / 
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 Nøstetorget - Nordnesparken 1385m 19198m
10 etappe Nordnesparken - Bryggen 1899m 21097m

Maraton 42 km. De som deltar i 
maraton løper halvmaratonløypen 
to ganger. Start og mål på Bryggen. 
Start kl. 08.00. 
Marathon 42 km. Those who 
participate in the marathon will run 
the half marathon course twice. 
Start and finish at ”Bryggen”. Start 
at. 08:00.

Halvmaraton 21 km. Start og mål på 
Bryggen Start kl. 10.00. 
(De ulike sluttidsgruppene løper ut 
i puljer med kort tids mellomrom - 
følg skilt til din gruppe).
Halfmarathon 21 km.
Start and finish at ”Bryggen”
Start at. 10:00. (Follow signs to your 
time group.)

5 km Thon Run. Start i 
Nygårdsparken med mål på 
Bryggen. Løypen følger halvma-
raton traseen via Nordnesparken 
til mål. Start kl. 12.00. 5 km Thon 
Run. You start at Nygårdsparken 
and run the final 5km of the 
half-marathon course. You finish at 
Bryggen. Start at 12:00.

2 km Barneløp. Start i Nordnes- 
parken med mål på Bryggen.  
Barneløpet følger halvmaraton 
traseen fra Nordnesparken til mål. 
Start kl. 13.00. 2 km Kids Run.
The kids start at Nordnesparken 
and run the final 2km of the 
half-marathon course. They finish 
at Bryggen. Start at 13:00.

Stafett. Stafetten består av 10 etapper 
og distansen tilsvarer en halvmaraton. 
Stafetten går i samme løype som halv- 
maraton. Start kl. 09.40. Relay. The Relay 
consists of 10 legs (total 21 km). The relay 
follows the route for the half-marathon. 
Start and finish at ”Bryggen”. Start at 09:40.

= marathon, half-marathon, relay

= Thon Run

= Kids Run

= relay zone (exchange)

= refreshments stations

= toilets 

= first aid

= first aid kit

= entertainment

= recommended hotels

= sponsor zone

= audience zone

= meeting point

Cut-off time 
21 km - Passing on the pier/Bryggen after 10:45 AM.  (If you pass the time limit point later 
than 10:45 AM you will be stopped, but you will be approved completed half-marathon).
Total time limits:
- Half marathon: 4 hours.
- Marathon: 6 hours.

Normal trafic will be released as follows: 
30 km - Passing Søndre Bellevue road after 12:00 PM.
40 km - Passing Nordnesparken after 13:15 PM.

Only orange storage 
bag can be used!

NB! STAFETTPINNEN LIGGER I DENNE KONVOLUTTEN OG MONTERES ETTER ANVISNING BAK PÅ ARKET.

Større utgave av løypekartet finner du HER
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Etapper Sparebanken Vest stafetten

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 eller til andre steder i løypen.

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

2

3 4

OPPSTILLINGSPLASS

OPPSTILLINGSPLASS

OPPSTILLINGSPLASS

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 (BIR) /Grønneviksøren – Nygårdsparken 3230m 15716m
8 etappe Nygårdsparken – Nøstetorget 2097m 17813m
9 etappe Nøstetorget - Nordnesparken 1385m 19198m
10 etappe Nordnesparken - Bryggen 1899m 21097m

NB! kun en person fra laget 
henter startnummerne.

1

OPPSTILLINGSPLASS

I år er stafettpinnen pakket i 
deltakerkonvolutten og monteres etter anvisning.
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Vekslingspunkt stafetten:
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OPPSTILLINGSPLASS
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OPPSTILLINGSPLASS

STAFETTPINNER 
DELES UT SAMMEN 
MED STARTNUMMER
PÅ SPORTSMESSEN. 
I år er stafettpinnen pakket i 
deltakerkonvolutten og monteres 
etter anvisning.

8

9

OPPSTILLINGSPLASS

OPPSTILLINGSPLASS
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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.

7

BCM

Messetilbud
20% rabatt 

VELKOMMEN TIL SPORTSMESSE I VIKINGHALLEN:
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VELKOMMEN TIL SPORTSMESSE I VIKINGHALLEN:

Ronhill Torrent 
Vanntett løpejakke

-begrenset antall
-unik pustende jakke -  

vannsøyle 30.000!
-sommerens modell

kr.1400 (ord. kr 2.400)

Hilly Twinskin - 
aldri mer gnagsår

-kåret til beste løpesokk 
av Mens Running

-dobbelt lag - langdistanse
kr.200,-

Ronhill Herre 
Maraton Twin Short 

- vår toppmodell
-innershorts m. 2 romslige lommer

-lomme foran og bak 
på yttershorts

Kr.500 (ord kr 800)

Ronhill Dame 
Momentum T-shirt

-sommerens modell
-myk komfort og god fukttransport.
Langermet kr.400 (ord kr 600)
Kortermet kr.300 (ord kr 500)

Ronhill Dame 
Tight /Capri

-oppgradert bestselger
 i sommerens farger

- romslig lomme
Capri kr.400 (ord 600,-)
Tight kr.500 (ord kr 800)

Ronhill Herre 
Photon Tights 
- vi tømmer lageret!

-kvalitetstights m romslig 
lomme og gode reflekser

-fjorårets modell 
-Nå kr.350 (ord kr 800)

Ronhill 
Løpevester/sekker

-fantatisk komfort på lange turer
Nano 3 l: kr.600 (ord 1000)

Pioner 8 L: kr.900 (ord 1400)

 SQUEEZY Energy Gel 12 pack
-med eller uten koffein
-mange ulike smaker

kr 250,- 
kr 300,- (drink gel)

SQUEEZY Løpebelte 
m 2 flasker 

-2 flasker (3,5 dl)
-romslige lommer m plass til mobil

-veldig bra komfort
Messepris kr 350,- (ord kr 600)

SQUEEZY Ultralett løpebelte
-m 2 lommer med plass til 

mobiltelefon
-feste for startnummer

-messepris kr 250,- (ord kr 350)

SQUEEZY GEL Belte m geler
 inkl 3 gels: kr 150,-
Ink 6 gels: kr 200,-

Crampfix
-mot kramper

 -for bedret muskelfunksjon
kr 200,- (ord kr 275)

SQUEEZY Carboload 
-fyll opp glykogenlagrene

 kr 150,-

Nipguard og Runguard
-mot gnagsår og friksjonskader

kr 150,- (ord kr 200)

- utvalgte messetilbud

- utvalgte messetilbud
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VELKOMMEN TIL SPORTSMESSE I VIKINGHALLEN:
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FANTASTISK SKO PÅ KREVENDE UNDERLAG

PAKKETILBUD 1

PAKKETILBUD 2

SCOTT SUPERTRACK RC 
Teknisk løpesko med flerveis grep.

SCOTT PACK TRAIL RC TR 4 
Superlett og praktsk drikkesekk.

Veil 2.799,-

1.959,-

Veil 1.998,-

1.399,-
SCOTT SUPERTRACK RC 
Teknisk løpesko med flerveis grep.

THORLO EXPERIA 
Strømpe med Thorlo-pads på hæl og 
forfot som hindrer friksjon og gnagsår.

BREAKTHRU 4 
www.saucony.no 

 

SAUCONY BREAKTHRU 4 
- Lett og smidig  løpesko med 8 mm «drop».                                                                      
- For den drevne en responsiv modell til den daglige treningen.                                     
- Et godt valg til konkurranse, intervall og tredemølle.                                                      
- Spennende sko for aktive løpere som søker lettvekt med god demping !  

Veil. kr. 1500,- 

GEOMETRI: 
Offset: 8mm 
Hæl: 25mm           
Forfot: 17mm 
Vekt: 
Dame (US 8) 210gr.       
Herre (US 9) 244gr. 

Responsiv, lett og smidig! 

VELKOMMEN TIL RÅE  
PRISER PÅ  

KVALITETSVARER

ALLE  
LØPESKO

-25%

ALLE  
TERRENGSKO

-25%

ET STORT UTVALG  
TEKSTILER

-25-40%
NIKE, GORE OG CRAFT

NIKE • SAUCONY • NEW BALANCE • ASICS • ADIDAS 
SALAMON • LA SPORTIVA • INOV8
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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/


