
VI LAGER “MINI” SPORTSMESSE 
PÅ NESTE FELLESTRENING:

www.sportshop.no

På fellestreningen den 2. april har våre sponsorer Ronhill og SQUEEZY 
rigget opp et utsalg med spesialpriser til deltagerne. Her er det mulig å 
gjøre et virkelig kupp på løpetøy fra Ronhill og du kan allerede nå kjøpe 
inn sportsernæringen du trenger til løpet og få testet den ut på forhånd. 

Ronhill Fortify vanntett Løpejakke (dame/herre). 
Fantastisk jakke til trening og tur i vått og vindfullt 
Bergensvær. Vannsøyle: 30.000! Puster. Fås også 
i Neongul.

Før 2400,- 

Nå 
1300,-

Ronhill After Light Jakke (dame og herre) Vindtett lettvektsjakke med mak-
simal synlighet. 360 graders superreflekser. Puster svært godt.  Brukes av 
trenerne under fellestreningene.

Før 1200,- 

Nå 
750,-

Ronhill Termal Baselayer ½ Zip (dame 
og herre) Myk og komfortabel.God 
fukttransport, tørker fort. Brukes rett 
på kroppen eller som mellomlag. En 
favoritt året rundt. 

Før 900,- 

Nå 
600,-

Ronhill Winter Tights (dame – til 
herre kun str M ) Varm tight i luksus-
utførelse for kjølige dager.

Før 900,- 

Nå 
600,-

Ronhill Cyclone  
Tights (herre)
Vann og vindtett 
front! Som skapt 
for vått og vind-
fullt Vestlandsvær 

Ronhill ergonomiske lettvekts drikkevester 
Disse vestene er designed for løping og skiller seg spesielt komfortmessig betydelig fra tradisjo-
nelle løpesekker. 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

Før 250,- 

Nå 
150,-

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

Før 1100,- 

Nå 
550,-

Før 200,- 

Nå 
150,-

Hilly Off-Road
Merino ull og kunststoffer i kombi-
nasjon. Det beste fra 2 verdener.

SQUEEZY Sports Nutrition

SQUEEZY er kjent for å ha 
markedets mest skånsomme 
produkter. 

Gel er den mest effektive måte å 
tilføre kroppen riktig næring un-
der en hel- eller halvmarathon. 

Innta 1 gel rett før drikkestasjon 
og drikk deretter på drikkestasjo-
nen.

Før 450,- 

Nå 
300,-

Før 400,- 

Nå 
250,-

12 pack Energy Gel. 
Stort utvalg ulike smaker og 
varianter. Med eller uten koffein.

Nå 
150,-Alle sportsdrikker 

Ronhill Merino ½ Zip (dame og 
herre) Den fineste Merinoull 
kombinert med avanserte kunst-
stoffer, gir det beste fra 2 verde-
ner. Kunststoff gir slitestyrke og 
fukttransport, Merinoull varme og 
komfort – også når du er våt. 

Før 700,- 

Nå 
500,-

Få trykket ditt navn på 
startnummeret!
Alle som melder seg på før 1. april får sitt navn 
på startnummeret. Da er det ekstra motiver-
ende å få heiarop fra folk langs løypen.

BMW joggehalvmaraton 30/3

Vi gjentar suksessen fra i fjor da 200 løpeglade stilte til Joggehalvmarathon (i snakketempo) hos Jæger Sentrum på 
Kokstad. I år utvider vi med en 10 km i samme rolige tempo. Joggehalvmaraton starter 11.00 og 10 km starter 11.30. 
Som oppkjøring til BCM og BMW Halvmarathon 27.april, arrangerer BMW/Jæger Sentrum denne joggeopplevelsen 
med start og mål ved butikken i Kokstadveien 42. Det er ikke noe krav om at du må være påmeldt til BCM. Vi serverer - 
som i fjor og året før - deilige forfriskninger.

Påmelding til Fjordkraft Bergen City Milen er nå 
åpnet. Sett av 14. september 2019 og bli med på nok 
et stort sentrumsløp i Bergen. Rask løype med start 
og mål på Torgallmenningen! 
Meld deg på milen HER!

30/4  BMW Joggehalvmaraton.
1/4  Prisen stiger og dette er også siste  
  mulighet for å få trykket navn på ditt  
   startnummer.
2/4  Siste fellestrening.
17/4		 Offisiell	deltakerinfo	sendes	ut	
  på den mail du registrerte ved 
  påmelding.
24/4  SMS med startidspunkt og ditt start 
  nummer sendes til deg.
25/4  Sportsmessen er åpen fra 09-20.00
26/4  Sportsmessen er åpen fra 09-20.00
27/4  Løpsdagen - Lykke til alle sammen

VIKTIGE DATOER:

Prisen stiger 1. april
Vi nærmer oss den store løpsdagen 27. april 
2019. Interessen for løpet er enorm og ar-
rangøren kan melde om rekorddeltakelse. An-
tall plasser på de mest populære distansen er 
økt fra 2018, men det kan fortsatt bli utsolgt på 
enkelte distanser. Ledige plasser igjen den 20. 
mars er: 367 på maraton, 980 på halvmaraton, 
138 i stafetten, 574 på 5km og 376 i barnelø-
pet. Meld deg på før prisen stiger 1. april.  
Gå til påmeldingssiden vår HER. 

Velkommen til siste fellestrening!
Denne våren har vi hatt mange kjekke fellestreninger. Oppmøtet har vært veldig bra og allerede 6. januar stilte det 450 
personer på treningen. Det er nå bare en trening igjen før løpsdagen. 12. mars løp vi gjennom de første 10 km av løypen 
vår. På vår neste trening den 2. april skal vi løpe de siste 11 km av løypen vår. Oppmøte ved Haraldsplass Sykehus kl. 
18.00. Løpeturen avsluttes i Vikinghallen. 

Vi trekker vinnere av løpeklær på treningen. Vår distansesponsor Jæger Sentrum vil være tilstede med bilutstilling og 
t-skjorte til alle. Det blir utdeling av vann fra Imsdal.

27. april er det klart for Bergen City Marathon, og vi 
gleder oss! Vi vet hvor vanskelig det er å få bord til 
hele laget i etterkant av løpet, så derfor åpner vi opp 
våre to restauranter i sentrum.  

Thon Hotels er stolt sponsor og vi har gleden av 
å	tilby	en	sportsbuffet	til	deltakerne	i	etterkant	av	
løpet.	Buffeten	vil	være	tilgjengelig	på	både	Rosen-
krantz og Orion fra kl. 12.00  til 15.00 på løpsdagen. 
Det er begrenset antall plasser, så vi anbefaler at du 
bestiller allerede nå.

 Vi ønsker dere lykke til på løpsdagen :)

Book sportsbuffet HER.

Det er på Zacharias-
bryggen det skjer!
På Taket Nightclub og Taket Roofgarden  arrangerer 
vi	vårt	offisielle	Afterparty	for	Bergen	City	Marathon.	
Her blir det fest med DJ Lt Jones som har med seg 
Einaras på saksofon. Ønsker du å spise før festen? 
Da bør du bestille bord så snart som mulig. Her blir 
det fullbooket tidlig!

Book bord på Zachariasbryggen - 
Restaurant Bryggeriet HER

OFFISIELT «AFTERPARTY»

BERGEN MARATHON

Ønsker du å spise før festen?
Book ditt bord i dag:

55 55 31 55 - fredrik@ricks.no

Lt Jones & Einaras Sax

Velkommen til
BMW joggehalvmaraton 30/3 

Joggehalvmaraton starter 
11.00 og 10 km starter 11.30.

www.bergencitymarathon.no
post@bergencitymarathon.no
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