
Kjære deltaker,
27. april arrangeres FJORDKRAFT BERGEN CITY MARATHON for åttende 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. 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. 13.15 

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. 
Maratonløpere, som ønsker det, løper med et klistremerke på ryggen som sier: ”Jeg er en maratonløper”. Da er det 
lettere å se dem i mengden og ta ekstra hensyn. 

I år har vi i samarbeid med Fjordkraft byttet ut plastposene til oppbevaring 
av tøy med stoffposer. Vi har også inngått samarbeid med BIR bedrift for 
riktig avfallshåndtering. Vi er glad for at vi sammen med våre samarbeids-
partnere kan gjøre løpet vårt mer miljøvennlig. 

Til slutt vil jeg ønske alle deltakere lykke til - gled deg til løpet, ta imot 
velfortjente heiarop langs løypen og husk at når du passerer mållinjen 
er du en vinner!

NB! SMS med startnummer sendes ut onsdag 24.04.2019.

Mvh
FJORDKRAFT BERGEN CITY MARATHON
Janne Jensen | Arrangementssjef
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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 tracker-id som du mottar 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).
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Bli med å løp i Bergen sentrum

Påmelding HER

14. september 2019

https://secure.onreg.com/onreg2/front/step1.php?id=4277
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Nabovarsel/Trafikale reguleringer:
27.april 2019 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 reguler- 
ingene 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 
27.april 2019 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. 10:00-12:00. 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 10:30-13:15. Buss (Linje 12, 20 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 25/4 og fredag 26/4 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 24.04 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.
Sport 1 Sportsgalleriet, Ronhill & SQUEEZY  vil alle stille med egne butikker.
Se alle de gode tilbudene på side 7-11.

  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

Kartforklaring:

= maraton og stafettløype

= Thon Run

= barneløpet

= veksling stafett

= drikkestasjoner

= toalett

= Røde Kors

= førstehjelpsutstyr

= underholdning

= anbefalte hotel

= sponsorsone

= publikumssone

= Bybanen (til Flyplassen)

= møtepunkt

S

Sport 1 Marathon 42 km
De som deltar i maraton løper
halvmaratonløypen to ganger
Start og mål på Bryggen.
Start kl. 08.00.

BMW Halvmarathon 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 halvmara-
ton traseen via Nordnes-
parken til mål. Start kl. 12.00.

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

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

Jernbanen

Buss stasjonen
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. Pkt.= startlinje 
tidtaking 5km

START 5 KM 
THON RUN

(oppstillingspunkt)

SKOSTREDET

Større utgave av løypekartet finner du HER
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http://www.tifviking.no/public/BCM/BCM_Loypekart_2019.pdf
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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
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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 – Helikopterplassen/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

Stafettpinnen er pakket 
i deltakerkonvolutten og monteres 

etter anvisning.
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Vekslingspunkt stafetten:
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OPPSTILLINGSPLASS

STAFETTPINNER 
DELES UT SAMMEN 
MED STARTNUMMER
PÅ SPORTSMESSEN. 
Stafettpinnen er pakket i 
deltakerkonvolutten og monteres 
etter anvisning.
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OPPSTILLINGSPLASS
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STORT
SPORTSMARKED
I VIKINGHALLEN!

SPORT 1ÅPNER 10000M2

I VIKINGHALLEN!

SWIC RACEX BODYWEAR LS
Multiprisvinnende undertøy til høyintensitetstrening og  
konkurranse. Rund hals. Dame/Herre

SAUCONY TRIUMPH / KINVARA / FREEDOM
Bestselgene toppmodeller! Løpesko. Dame/Herre

TORSDAG 25. OG FREDAG 26. APRIL!

DEVOLD RUNNING OVER- OG UNDERDELER
Hurtigtørkende, superlett og pustende merinoull. Dame/Herre

KARI TRAA MYRBLÅ 
HEADBAND 2PK
Teknisk pannebånd i lycra. 

ODLO LØPEBEKLEDNING
Vårens nyheter! Dame/Herre

SPORTSMARKED
Øvre Dreggsallmenningen 7
5003 Bergen

ÅPNINGSTIDER
Torsdag  09:00 - 20:00
Fredag  09:00 - 20:00

Tilbudene gjelder t.o.m. 26. april eller så langt beholdningen rekker. Forbehold om trykkfeil.

199;
Sjekk prisen!

99;
Sjekk prisen!

STORT UTVALG!

NATHAN DRIKKE-
BELTER OG -VESTER 
Stort utvalg!

-25%
JOTUNHEIM  
TRENINGSSOKK 2 PK
Ergonomisk design. Dame/Herre

NIKE TEKSTILER 
Stort utvalg av tekniske tekstiler! Dame/Herre

-40%
VÅRENS NYHETER!

49;
Sjekk prisen!

-30%

BESTSELGER!

-50%
PUMA TEKSTILER 
Spreke treningsklær! 
Dame
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sb
ild
er
.

-40%

-50%



STORT
SPORTSMARKED
I VIKINGHALLEN!

SPORT 1ÅPNER 10000M2

I VIKINGHALLEN!

SWIC RACEX BODYWEAR LS
Multiprisvinnende undertøy til høyintensitetstrening og  
konkurranse. Rund hals. Dame/Herre

SAUCONY TRIUMPH / KINVARA / FREEDOM
Bestselgene toppmodeller! Løpesko. Dame/Herre

TORSDAG 25. OG FREDAG 26. APRIL!

DEVOLD RUNNING OVER- OG UNDERDELER
Hurtigtørkende, superlett og pustende merinoull. Dame/Herre

KARI TRAA MYRBLÅ 
HEADBAND 2PK
Teknisk pannebånd i lycra. 

ODLO LØPEBEKLEDNING
Vårens nyheter! Dame/Herre

HOKA ONE ONE ARAHI 3 WIDE
Stabilitetssko med lav vekt og god støtte. Lettløpt sko som  
nå har mer rom over vristen. Bred modell. Dame/Herre

HOKA ONE ONE BONDI 6
En “legende”som gir maksimal støtdemping og beskyttelse. 
Perfekt for lange løp og tunge løpere. Dame/Herre

HOKA ONE ONE ELEVON
Maksdempet sko med lav vekt, masse spenst og energiretur.  
Perfekt til daglige løpeturer og mengdetrening. Dame/Herre

HOKA ONE ONE SPEEDGOAT 3
HOKAs mest solgte terrengsko! Vibram® Megagrip såle  
med særdeles godt grep. Dame/Herre

HOKA ONE ONE MACH 2
Svært god støtdemping og super responsog lav vekt.  
Dame/Herre

HOKA ONE ONE CHALLENGER  ATR 5 
Allsidig! Passer både på asfalt, grus og stiløping.  
Dame/Herre

HOKA ONE ONE CLIFTON 5
Bestselgeren! Clifton 5 ersvært lett, meget godt dempet  
og veldig rask! Dame

HOKA ONE ONE CLIFTON 5
Bestselgeren! Clifton 5 ersvært lett, meget godt dempet  
og veldig rask! Dame/Herre

HOKA ONE ONE CLIFTON 5
Bestselgeren! Clifton 5 ersvært lett, meget godt dempet  
og veldig rask! Herre

SPORTSMARKED
Øvre Dreggsallmenningen 7
5003 Bergen

ÅPNINGSTIDER
Torsdag  09:00 - 20:00
Fredag  09:00 - 20:00

Tilbudene gjelder t.o.m. 26. april eller så langt beholdningen rekker. Forbehold om trykkfeil.
Åpent for alle!

199;
Sjekk prisen!

99;
Sjekk prisen!

1699;

1899;

1699;

STORT UTVALG!

NATHAN DRIKKE-
BELTER OG -VESTER 
Stort utvalg!

-25%
JOTUNHEIM  
TRENINGSSOKK 2 PK
Ergonomisk design. Dame/Herre

NIKE TEKSTILER 
Stort utvalg av tekniske tekstiler! Dame/Herre

-40% 1699;

1799;

1899;

1699;

1699;

1899;

VI HJELPER DEG Å FINNE RIKTIG SKO!

VÅRENS NYHETER!

49;
Sjekk prisen!

-30%

BESTSELGER!

-50%
PUMA TEKSTILER 
Spreke treningsklær! 
Dame
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-40%

STORT UTVALG AV

Skoene fra HOKA ONE ONE har maksimal støtdemping  
og en buet sålefasong som gir et naturlig og effektivt steg. 

Kombinert med meget lav vekt og lav dropp mellom hæl  
og forfot, gir dette den karakteristiske HOKA løpefølelsen  
med optimal beskyttelse og fremdrift.   

Selv om det primære bruksområdet er trening og  
konkurranse, gir skoene også uovertruffen komfort  
til tur og hverdagsbruk.

-50%
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Ronhill Fortify Vanntett Løpejakke (dame/herre). 
Fantastisk	jakke	til	trening	og	tur	i	vått	og	vindfullt	
Bergensvær.	Vannsøyle:	30.000!	Puster.	
Fås	også	i	gul.

Før	2400,-	

Nå 
1400,-

Ronhill Afterlight Jakke (dame/herre) Vindtett lettvektsjakke med maksimal 
synlighet.	360	graders	superreflekser.	Puster	svært	godt.		

Før	1200,-	

Nå 
750,-

Før	900,-	

Nå 
600,-

-vår	toppmodell	med	plass	til	alt	du	trenger
-innershorts	m	romslige	lommer	på	lår
-lomme	foran	og	bak	på	yttershorts.	

Hilly	Twinskin	–	Aldri	mer	gnagsår!		
Testvinnende	sokk	med	2	lag	hud-
vennlige	materialer	uten	irriterende	
sømmer for maksimal forebygging 
av	gnagsår.	

Før	200,-	

Nå 
150,-

Hilly	Off-Road
Merino	ull	og	kunst-
stoffer	i	kombinasjon.	
Det beste fra 
2 verdener.

Ronhill Merino ½ Zip (dame og herre) 
Den	fineste	Merinoull	kombinert	med	
avanserte	kunststoffer,	gir	det	beste	fra	
2	verdener.	Kunststoff	gir	slitestyrke	og	
fukttransport,	Merinoull	varme	og	kom-
fort	–	også	når	du	er	våt.	

9

Nå 
200,-

TILBUD 
HILLY
”Ta 4, 

betal for 3”

Utvalgte MESSSETILBUD fra Ronhill, Hilly og SQUEEZY 
Ronhill er løpetøyspesialisten, og vi har med oss et stort utvalg til hyggelige priser. Vareprøver 1/2 pris. 

Hilly Socks har et fantastisk utvalg løpesokker,og vi kjører «Ta 4 – betal for 3» tilbud på allerede 
rabatterte priser. SQUEEZY har trygge og skånsomme produkter som gir deg riktig energitilførsel.

Før	900,-	

Nå 
600,-

Stort utvalg shortser og trøyer til dame og herre!

Ronhill Crew L/S Herre

Før	500,-	

Nå 
350,-

Før	600,-	

Nå 
400,-

Ronhill	Infinity	
Marathon 
Twin Shorts
(dame/herre)

Ronhill	Momentum	L/S	
dame
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 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

 Alle sportsdrikker kr 150,-

Ronhill ergonomiske lettvekts drikkevester 
Disse vestene er designed for løping og skiller seg komfortmessig betydelig fra tradisjonelle lø-
pesekker. Vestene egner seg for både Bergen City Marathon og ikke minst for dem som skal løpe 
Bergen Fjellmarathon. 

Før	1400,-	

Nå 
900,-

Ronhill Pioneer drikkevest (8 L) – King of the Hill
Unik komfort og med masse smarte løsninger 
og	oppbevaringsmuligheter.	Plass	til	1,5	l	drikke-
system.	302	g.	Fløyte.
Farge:	Rosa	eller	Gul

Før	900,-	

Nå 
600,-

Ronhill	Nano	ultralett	drikkevest	(3	L)	–	
Vår	minst	og	letteste	(195g)	drikkevest.	
Plass	til	2x500	ml	flasker	i	front	og	masse	
smarte løsninger. Fløyte.
Farge:	Rosa	eller	Gul

Utvalgte MESSSETILBUD fra Ronhill, Hilly og SQUEEZY 
Ronhill er løpetøyspesialisten, og vi har med oss et stort utvalg til hyggelige priser. Vareprøver 1/2 pris. 

Hilly Socks har et fantastisk utvalg løpesokker, og vi kjører «Ta 4 – betal for 3» tilbud på allerede 
rabatterte priser. SQUEEZY har trygge og skånsomme produkter som gir deg riktig energitilførsel.



VELKOMMEN TIL SPORTSMESSE I VIKINGHALLEN:

BCM
Messetilbud
20% rabatt 

Ønsker du å vite mer, eller bestille en test kan du gjøre det på sammen.no/testlab

TRENER DU RIKTIG?
Er du usikker på formen? Vi kan hjelpe 
deg!I over elve år har vi hjulpet mosjonister 
til toppidrettsutøvere med å trene riktig 
ved hjelp av utholdenhetstesting. 

Utholdenhetstestingen består av testing 
av melkesyreterskel og maksimalt 
oksygenopptak. En slik test kan være et 
godt hjelpemiddel for å trene mest 
mulig optimalt for å nå dine treningsmål.

I april og mai får alle som skal delta
i Bergen City Marathon 50% rabatt 
på testing. Du finner oss rett ved
bystasjonen (vestre strømkaien 7).
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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/

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!


