
Premiering
Alle deltakere i Fjordkraft Bergen City Milen 
får medalje. Premie til de tre beste damene og 
herrene.

I tillegg trekkes flotte premier på startnummer. 
Sjekk om du er en heldig vinner på 
www.bergencitymarathon.no

VELKOMMEN TIL LØPSFEST
I BERGEN SENTRUM

14.09.2019
 

Utdeling av startnummer
Torsdag 12/9 i Sportsgalleriet kl. 11-18
Fredag 13/9 i Sportsgalleriet kl. 11-18
Lørdag 14/9 i Sportsgalleriet kl. 10-14

T-skjorter
Forhåndsbestilte t-skjorter deles ut 
sammen med startnumrene.

Program
kl. 15.00 Garderober åpner i Vikinghallen
kl. 16.00 -20.00 Oppbevaring av tøy i Vikinghallen
kl. 16.45 Fellesoppvarming fra scenen
kl. 17.00 Start fra Torgallmenningen
kl. 18.00 Premieutdeling fra scenen
kl. 19.00 Slutt

Klasseinndeling
12 – 13 år
14 – 15 år
16 – 17 år
18 – 19 år = junior
20 – 22 år = ungdom (U23)

23 – 34 år
35 – 39 år
40 – 44 år 
deretter 5-års-
klasser så lenge 
det er deltakere.

Toaletter og oppbevaring av tøy
Oppbevaring av tøy på Zachariasbryggen. Det er 
også mulig å benytte toaletter i 1.- og 2. etasje på 
Zachariasbryggen. Toalettkode er 1717 på toalett i 
1. etasje. Toalettene i 2. etasje er uten kode.

Garderober
I Vikinghallen har vi garderober og dusj. 
I garderobene i kjeller og 2. etasje benyttes 
10 kroners mynt  for å låse garderobeskapene. 
I garderobene i 3. etasje brukes medbrakt hengelås.

Offisiell deltakerinfo

Løypekart
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Slå følge med våre fartsholdere:



Nabovarsel / Trafikkreguleringer
14.september 2019 arrangerer Turn og Idrettsforeningen 
Viking Bergen City Milen, som er et 10 km langt sen-
trumsløp. 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 vil vi foreta noen trafikale inngrep. Vi ønsk-
er 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 Milen:
• Christiesgate 
	 Stengt	for	all	trafikk	ifm.	start	av	løpet	i	krysset	ved	Kaigaten	i	perioden	kl.	17:01-17:04.	Normal	trafikk	fra	kl.	17:04.

• Kaigaten
	 Buss-	og	Bybanetrafikk	holdes	igjen	fra	kl.	17:01-17:04,	trafikk	slippes	deretter	gjennom	Kaigaten	med	begrenset	fart	mot	
‘	 sør.	Kaigaten	vil	være	åpen	for	normal	trafikk	fra	kl.	17:10.

• Strømgaten 
 Stengt	ved	kryssning	Kaigaten	mellom	kl.	17:01-17:10.	Tidvis	stengt	ved	kryssning	Fosswinckels	gate	mellom	kl.	17:15-18:40.

• Gang- og sykkelvei rundt Store Lungegaardsvannet
	 Det	vil	være	redusert	fremkommelighet	for	fotgjengere	og	syklister	i	perioden	kl.	17:05-18:00.	

• Gang- og sykkelvei Gamle Nygårdsbro
	 Redusert	fremkommelighet	for	syklister	i	perioden	kl.	17:15-18:15.		

• Gang- og sykkelvei Småpudden
	 Redusert	fremkommelighet	for	syklister	i	perioden	kl.	17:15-18:15.	

• Damsgårdsveien
	 Veien	åpen	for	normal	biltrafikk.	Løperne	benytter	fortau	mot	øst	(sjøsiden)	mellom	Rema1000	og	Småpudden.		 	 	
	 Publikum	henstilles	til	å	bruke	fortau	på	motsatt	side	(mot	Løvstakken).	

• Thormøhlensgate 
	 Løpere	krysser	Thormøhlensgate	i	overgangsfelt	ved	Vil	Vite-senteret.	Trafikk	holdes	igjen	i	begrensede	perioder	
	 gjelder	i	perioden	kl.	17:15-18:30.

• Nygårdsgaten	Stengt	for	all	trafikk	mellom	Strømgaten	og	Lars	Hilles	gate	perioden	kl.	17:15-18:40.		

• Lyder Sagensgate / Fosswinckelsgate / Rosenbergsgaten 
	 Redusert	fremkommelighet	i	perioden	kl.	17:20-18:40,	det	henstilles	til	å	unngå	inn-	og	utkjøring	av	biler	i	denne	perioden.		

• Vestre Torggate / Bohrs gate / Sigurds gate 	Stengt	for	all	trafikk	i	perioden	kl.	17:20

• Håkonsgaten 	Stenges	tidvis	ved	Vestre	Torggate,	det	henstilles	til	å	benytte	Nøstegaten/Nygårdstunnelen	for	trafikk	fra		 	
	 nord	mot	sør	gjennom	sentrum	i	perioden	kl.	17:20-18:45.

• Vaskerelven Stengt	for	gjennomgangstrafikk	ved	Olav	Kyrres	gate	i	perioden	kl.	17:20-18:45.

• Torggaten Taxiholdeplass	stengt	i	perioden	kl.	16:00-18:45.

Til	slutt	vil	vi	oppfordre	alle	om	å	vise	hensyn	langs	hele	traseen.	For	mer	info	og	detaljert	løypekart	se: 
www.bergencitymarathon.no/bergen-city-milen/

Har du lyst til å delta på løpet er det mulig å melde seg på helt frem til 
kl. 16.00 på løpsdagen lørdag 14/9. Les mer om løpet og meld deg på her: 

www.bergencitymarathon.no

Ut og feire etter løpet? Vår samarbeidspartner  
Zachariasbryggen tilbyr følgende meny til våre deltakere:

 Wave/Game 1. & 2. etg: 
Club sandwich, Kylling-
salat og Panert kylling- 
burger kr. 150,-.

Bryggeriet 3. etg: 
Fiskesuppe, Burger og 
Blåskjell kr. 150,- frem 
til 20.00.


