
Kjære deltaker,
28. august arrangeres FJORDKRAFT BERGEN CITY MARATHON for niende 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.

I en krevende tid har vi tett dialog med Bergen Kommune og helseetaten for å sikre at løpet er i tråd med gjeldende Covid 19 forskrifter. 
Som deltaker i Fjorkraft Bergen City Marathon kan du være trygg på at forskriftene blir fulgt. Ved årets løp er en rekke tiltak iverksatt. 
Viktigst av alt er at alle som deltar i vårt løp har grønt koronasertifikat. I tillegg vil vi anmode våre deltakere om å følge de restriksjoner 
som til en hver tid er gjeldende i samfunnet.

Det er mange familiemedlemmer og venner som ønsker å heie på deltakerne. Vi anmoder publikum om å ikke stille seg opp ved arena-
ene. Det vil bli direktesending fra løpet på bt.no og hvis din heigjeng tar turen til byen anbefaler vi at de benytter et sted ute langs den 
21 km lange løypen. Da unngår vi trengsel ved arenaene og du som deltaker vil oppleve heiarop spredt langs hele traseen og kjenne 
på gleden ved å delta på en løpsfest.

Ved årets løp er det satt en makstid på maratondistansen på 5 timer og 30 minutter (normalt 6 timer). Det er også satt en makstid på 
stafetten på 3 timer (normalt 3 timer og 30 minutter).
Som en følge av dette har vi satt Cut-off tid til 09:30 for passering start/mållinjen på Bryggen. Passerer du start/mållinjen etter 
09:30 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/Trafikale reguleringer’. 

Løypen er noe endret fra 2019, men vi kan garantere at årets endringer er positive for løpsopplevelsen. Våre dyktige løypevakter leder 
deg rett vei, slik at det aldri vil være tvil om hvor løypen går.

Et annet viktig moment er at vi løper forbi brannstasjoner, sykehus og kvinneklinikken, utrykningskjøretøy må slippes frem. Vi ønsker 
også å nevne at våre maratonløpere skal gjennom løypen vår to ganger. Halvmaratonløpere vil passere/møte maratonløpere 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. 

Av miljøhensyn har vi i samarbeid med Fjordkraft byttet ut plastposer til oppbevaring av tøy 
med stoffposer. Vi har også besluttet å ta bort bruk av varmetepper etter målgang (aluminiums-
folie).Vi har også samarbeid med BIR bedrift for riktig avfallshåndtering. Vi er glade for at vi 
sammen med våre samarbeidspartnere 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 og starttid sendes ut onsdag 25.08.2021.

Mvh
FJORDKRAFT BERGEN CITY MARATHON
Janne Jensen | Arrangementssjef

I dette dokumentet kan du lese om:
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Vi har en egen hurtigteststasjon i samarbeid med Hjemmelegene i Tunnelen ved Koengen/Bontelabo (samme som 
BergenLive benytter til konserter). Denne er åpen 27. august fra kl. 09:00-18:00. Testen er GRATIS. Book gjerne 
på dagtid hvis du har anledning. De som ikke har grønt koronasertifikat må booke tid til hurtigtest HER.
 
         Vi gjør oppmerksom på at det går 1 time fra du tar testen til resultat/sertifikat blir oppdatert. 

Åpningstider Sportsmesse:      Torsdag 26. august kl. 09.00-20.00. 
    Fredag 27. august kl. 09.00-20.00. 
    Lørdag 28. august kl. 06.30-14.30. 
Dersom du trenger hurtigtest vil derfor fredag være den dagen du må gjennomføre testen og hente ut ditt  
startnummer. 
 
Hvem har grønt koronasertifikat? 
• Alle som har fått minst én vaksinedose, tre uker før løpet. (Altså, første vaksinedose senest lørdag 7.august). 
• De som er fullvaksinert. 
• De som har hatt Covid-19 siste seks måneder. 
• Om man ikke oppfyller kriteriene over, kan man ta en gratis hurtigtest innen de siste 24 timer for din løpsstart.          
  Ved negativ test får man grønt koronasertifikat som er gyldig i 24 timer. Bestill hurtigtest HER.
• Sjekk din side på helsenorge.no om koronasertifikatet er grønt. 
 
Jeg har barn som skal delta i barneløpet, må de teste seg?  
Nei, men foreldre som skal følge barna i løpet må ha grønt koronasertifikat og fremvise dette ved 
henting av startnummer. 
 
Vi skal delta i stafetten, må alle 10 deltakerne møtte på messen og 
fremvise gyldig koronasertifikat? 
På stafetten er det lagleder som har ansvar for å kontrollere koronasertifikatet til deltakerne på laget. Gyldig  
sertifikat må fremvises til lagleder før startnummer deles ut til løperne. Det er kun lagleder som møter opp på 
messen for å hente ut startnummer til laget. De som ikke har grønt sertifikat må på lik linje som deltakere i indivi-
duelle starter oppsøke hurtigteststasjonen og gjennomføre en hurtigtest. Risikoen ved at 300 lagledere møter ved 
sportsmessen kontra 3000 løpere er lagt til grunn for denne organiseringen. Det betyr at ordningen er tillitsbasert 
og vi anmoder om at deltakerne følger de retningslinjer som er gitt.

Hva gjør jeg dersom jeg ikke har smarttelefon med bankid eller norsk personummer?  
Hvis du ikke har smarttelefon, bankid eller norsk personnummer må du informere Hjemmelegene’s personell, og 
så vil de kunne printe ut ditt sertifikat til deg.
 
Hvordan bruker du ditt koronasertifikat:
Logg deg inn på Helsenorge og sjekk om koronasertifikatet ditt er gyldig eller ikke i god tid før arrangementet. 
For å komme inn på arrangementer må du vise en grønn kontrollside. 
Dersom du trenger negativ test for å få grønt koronasertifikat kan du bestille test HER.
 
For at prøvesvaret skal bli synlig i koronasertifikatet, må testen først registreres i MSIS. Sjekk at prøvesvaret  
finnes i koronasertifikatet i god tid før deltakelse. Testen er gyldig i 24 timer fra prøvetakingstidspunktet. 

For å unngå kø bør du finne frem sertifikatet før du kommer til sportsmessen og skal hente ditt startnummer. 
Hvis du ikke har tilgang til internett, kan du laste ned en kopi av sertifikatet på telefonen eller skrive det ut før du 
drar.  
VI ANBEFALER NEDLASTING ELLER UTSKRIFT! 
Kontrolløren skanner QR-koden på kontrollsiden for Norge.

Koronasertifikat og hurtigtesting.

Support:
For spørsmål vedrørende bookingsystemet 

eller testingen kan du kontakte Hjemmelegene på  
hei@hjemmelegene.no eller på chatten på hjemmelegene.no

https://booking.appointy.com/HjemmelegeneFP?sr=898112
https://booking.appointy.com/HjemmelegeneFP?sr=898112
https://booking.appointy.com/HjemmelegeneFP?sr=898112
mailto:hei%40hjemmelegene.no?subject=
http://hjemmelegene.no
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din helse på nett

1. Har du lyst til å dra på et kultur- eller 
idrettsarrangement?

2. Sjekk om du har gyldig koronasertifikat 
på Helsenorge.

3. Hvis du vil vise sertifikatet ditt uten 
Internett-tilgang, kan du laste ned en kopi 
på telefonen eller skrive det ut.

4. For å unngå kø... ... finn frem sertifikatet før du kommer frem 
til kontrollen.

5. Kontrolløren scanner QR-koden på 
kontrollsiden til koronasertifikat.

6. Bruk kontrollsiden for Norge. Ha en fin opplevelse! 

Koronasertifikat
Slik bruker du koronasertifikat for å komme 

inn på større arrangement i Norge

Finn ut mer på  
helsenorge.no/koronasertifikat

Koronasertifikat

Vis kontrollside

Koronasertifikat

Koronavaksine

Koronatest

Kontrollside

NORGE EU/EØS

Vis kontrollside

Vis kontrollside

Koronasertifikat

Koronavaksine

Koronatest
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Nabovarsel/Trafikale reguleringer:
28. august 2021 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 regu-
leringene 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. Vi vil i tillegg orientere om at alle løpere 
som deltar i vårt løp har grønt koronapass.

Trafikale reguleringer under Bergen City Marathon:

• Bryggen stengt
Stengt for all trafikk: 04:00-17:30. Busser kjører Vetrlidsallmenning/Øvregaten fra sør mot nord.

• Slottsgaten/Festningskaien/Sjøgaten (frem til Sandviksveien)
Stengt for all trafikk 06:55-12:50. Busser kjører i Nye Sandviksvei/Øvregaten via Nye Sandviksvei 
frem til kl. 10:00, fra kl. 10:00 via Bradbenken og Sjøgaten. 

• Sandviksveien (fra lyskryss ved bensinstasjon til Gjensidigegården, nr.58-65)
Periodevis stengt for all trafikk: 07:00-07:20 og 08:50-09:30.  
Mellom kl. 06:55-12:50 ledes trafikk fra nord opp i Sandviksveien.

• Elsero / Munkebotn
Tidvis begrenset fremkommelighet i perioden: 07:15-07:30, 09:15-09:45 og 12:45-13:00  
(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 
07:30--14:15. 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. 07:30-14:15. Linje 11 innstilles frem til 15:30.

• Bjørndalen
Redusert fremkommelighet i tidsrommet 07.30-14.30  (i korte perioder stengt for all trafikk).

• Klaus Hanssens vei
Redusert fremkommelighet i tidsrommet 07.30-14.30.

• Møllendalsveien
Stengt for gjennomkjøring 09:30-14.30. 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 gjen-
nom tunnelen under Haukeland Sykehus og kjører ned Ibsensgate. 

• O.J. Brochs gate/Thormøhlensgate / Olav Ryesvei
Stengt for gjennomkjøring. Alternativ rute er via Nygårdstunnelen-Danmarksplass. 
Vil foregå i tidsrommet 07:30-15:15. 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 08:00-15:15.

• Nøstegaten
Redusert fremkommelighet fra Klostergarasjen til Nøstetorget fra 08:00-15:15.

• Skottegaten/Nedre Strangehagen/Munkebekksmauet/Klosteret
Redusert fremkommelighet i perioden 08:00-15:15.

• Haugeveien
Redusert fremkommelighet fra 08:00-15:15.

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

• C. Sundtsgate
Redusert fremkommelighet, biler sluses inn ved Østre Murallmenning. 
Ved stor trafikk sendes biler i retur mot Nøstet.

• Strandgaten
Redusert fremkommelighet mellom Nordnes og Østre Murallmenning.

• Strandkaien
Stengt for all trafikk kl. 08:00-16:00. Publikum til/fra Strandkaiterminalen sluses over etter behov. 

• Torget
Stengt for all personbiltrafikk over Torget kl. 06:30-16:30. Busser i rute fra sør mot nord kjører opp 
Vetrlidsallmenning / Øvregaten. Personbiltrafikk fra nord gjennom Øvregaten ledes inn i Finnegårds-
gaten / Rosenkrantzgaten og returnerer via Vetrlidsalmenningen mot nord gjennom Øvregaten. 
Gjennomgående busstrafikk fra nord kjører Fløifjellstunnelen i perioden 07:00 – 16:30, unntak 
for linje 10 og 18 som sluses forbi Bryggen fra nord mot sør.



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 og lørdag 28/4 06.30-14.30
Sted: Vikinghallen, Øvre Dreggsalm. 7, 5003 Bergen. Tlf. + 47 55 36 53 46.
NB! Medisinsk skjema på baksiden av startnummeret MÅ fylles ut!
Onsdag 25.08 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, Craft, Ronhill & SQUEEZY stiller med egne butikker.
Se alle de gode tilbudene på side 7-11.

  DRIKKESTASJONER:

PROGRAM
06:15 Oppbevaring tøy for 42km/maraton i Vikinghallen 
06:30 Sportsmessen åpner i Vikinghallen 
07:00 Start marathon Bryggen
08:50-09:20 Start halvmarathon Bryggen
11:00 Premieutdeling fra Scenen Marathon & Halvmarathon 
12:30 Start Stafett Sandbrogaten
13:30-13:45 Start 5 km Nygårdsparken
14:00 Barneløpet Nordnesparken
14:30 Premieutdeling fra Scenen Stafett & 5 km  
“Pga smittevernhensyn vil det ikke bli oppbevaring av tøy for 
andre distanser en maraton ved årets løp.

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

På drikkestasjonene 
serverer vi vann og 
sportsdrikk.

                                       OPPBEVARING TØY  
        NB! KUN FOR HEL MARATHON:
DET  

Når du henter ditt startnummer vil 
du få utdelt en oransje bagasjepose. Pga. Covid-19 
vil de under årets løp kun bli oppbavering av tøy 
for maratondistansen/42km. Oppbevaring skjer 
i eget telt på Bryggen. Ingen andre bager/poser/
sekker kan brukes til oppbevaring av tøy.  Kun en 
pose pr. deltaker! Alle deltaker får utdelt pose selv 
om det kun er maratondeltakere  som kan levere 
den inn på oppbevaring på løpsdagen. 

Større utgave av løypekartet finner du HER
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NB! Et viktig smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme og at 
personer med selv milde luftveissymptomer ikke stiller til start. Personer som 
ikke kan delta i arrangementet:  
- Personer som har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19  
- Personer som er i karantene eller isolasjon
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ADO Arena

Kartforklaring:

= maraton og stafettløype

= Thon Run

= barneløpet

= veksling stafett

= drikkestasjoner

= toalett

= Røde Kors

= førstehjelpsutstyr

= underholdning

= anbefalte hotel 15% rabatt

= sponsorsone

= Bybanen (til Flyplassen)

= møtepunkt

S

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

BMW Halvmarathon 21 km
Start og mål på Bryggen
(De ulike sluttidsgruppene løper 
ut i puljer med kort tids mellom-
rom).

5 km
Start i Nygårdsparken med mål på 
Bryggen. Løypen følger halvmara-
ton traseen via Nordnes-
parken til mål. 

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

Stafett: Stafetten består av 10 
etapper og distansen tilsvarer en 
halvmaraton. Stafetten går i samme 
løype som halvmaraton. Start 
Sandbrogaten, mål Bryggen.

Jernbanen

Buss stasjonen
Bergen Børs Hotel

S

Welhavens gt. Pkt.= startlinje 
tidtaking 5km

START 5 KM 
(oppstillingspunkt)

SKOSTREDET

28. august 2021

Grand Hotel Terminus
Zander K

Augustin Hotel

https://www.bergencitymarathon.no/BCM/BCM_Loypekart_2021.pdf
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Etapper 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

OPPSTILL
INGSPLA

SS

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. Stafettpinnen kastes etter bruk.
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OPPSTILLINGSPLASS
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Vekslingspunkt stafetten:

5

OPPSTILLINGSPLASS
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STAFETTPINNER 
DELES UT SAMMEN 
MED STARTNUMMER
PÅ SPORTSMESSEN. 
Stafettpinnen er pakket i 
deltakerkonvolutten og monteres 
etter anvisning. Kastes etter bruk.

8
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OPPSTILLINGSPLASS

OPPSTILLINGSPLASS

6

OPPSTILLINGSPLASS
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Galleriet kjøpesenter 
Torgallmenningen 8 

Man - fre:  09:00 - 21:00 
Lør:  09:00 - 18:00

STORT 
UTVALG!

på ALLE varer fra Nike, 
New Balance og Adidas

30-50%
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Galleriet kjøpesenter 
Torgallmenningen 8 

Man - fre:  09:00 - 21:00 
Lør:  09:00 - 18:00

HOKA CLIFTON EDGE DAME /HERRE
• Dropp: 5 mm
• Vekt: 239 gram
• Innovativ mengdetreningsko/temposko 
• Nytt skum i mellomsålen og premium materiale i overdelen!

Relativt tight passform som opprettholder stabiliteten ved høyere tempo og kraftigere  
bevegelser. Ny hælkappe-teknologi er skånsom for akilles Det nye skummet i mellom- 
sålen er 15% lettere kontra skummet i Clifton 6/7. Allikevel er det vesentlig mer responsivt 
i tillegg til å ha fantastisk evne til å trekke seg ut igjen mellom hver landing for å gi  
maksimalt med energi til neste steg. 
Kort oppsummert; godt dempet, stabil, responsiv og en god løpsfølelse!
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En mEngdE trEningsklær 
til damE og hErrE

-50%

stolt samarbEidspartnEr av 



MESSETILBUD Ronhill

RONHILL Fortify vanntett løpejakke
(dame/herre)

- Fantastisk jakke til løp og tur
- Vannsøyle: 30.000. Gode pustegenskaper.
- Ass. farger, begrenset antall

Før 2.400,-  Nå 1.500,-

NYHET  RONHILL Ultra Twin Shorts
(dame/herre)

- Unik shorts for lange løp m plass til mye 
- 12 lommer/lagringsalternativ
- Suveren komfort

Før 999,-  Nå 780,-

RONHILL Marathon Twin Shorts
(dame/herre)

- Vår toppmodell med plass til alt du trenger
- Innershorts m romslige lommer på lår
- Gel lommer – romslig lomme bak på yttershort

Før 900,-  Nå 650,-

RONHILL Stretch Crop 
Tights (dame)

Rå, lett crop tights for rask løping 
på litt kjølige dager.

Før 700,-  Nå 500,-

RONILL Tornado Jakke
(dame/herre)

- Den ultimate lettvektsjakken
- Ass farger

Før 1200,-  Nå 850,-

RONHILL Stretch Tight
(dame/herre)
- Ronhills toppmodell
- Klassiker i resirkulerte materialer
- Lomme på lår til mobil og bak

Før 799,-  Nå 600,-
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Hilly Twinskin

MESSEPRIS

kr  200,-

NORGESLANSERING!

Testvinneren i oppgradert versjon

ALDRI MER GNAGSÅR!

MESSETILBUD  Hilly og SQUEEZY

RONHILL Nano 3 L vest    

Før 899,-  Nå 600,-
HILLY Kompresjon
Sokk eller legg 

Nå 300,-

SQUEEZY løpebelte   

inkl 3 geler    Nå 150,-
inkl 6 geler    Nå 250,-

Nipguard og Runguard  
- mot gnagsår og friksjonsskader

Før 200,-    Nå 160,-

SQUEEZY løpebelte 
med 2 flasker 

Før 600,-    Nå 400,-

SQUEEZY Drink Gel 12-pack 
med/uten koffein   

Nå 300,-

RONHILL Pioner 8 L vest   

Før 1399,-  Nå 900,-

SQUEEZY lett løpebelte  
2 lommer / startnummer feste   

Før 350,-    Nå 250,-

SQUEEZY Energy Gel 12-pack 
med/uten koffein, mange smaker   

Nå 250,-

CRAMPFIX 
mot kramper og forbedret 
muskelfunksjon 

Før 290,-    Nå 230,-
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DU 
KAN VINNE DISSE 
FANTASTISKE 
PREMIENE. 
TREKKES BLANT 
ALLE DELTAKERNE 
I ÅRETS LØP!

13

Vinn 1 år gratis  
mobilabonnement

Vi trekker ut en heldig deltaker på  
startnummeret som får gratis et år 

valgfritt mobilabonnement  
fra Fjordkraft Mobil.

Vinneren blir annonsert på løpsdagen  
og kontaktet på telefon.
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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! 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!

https://squeezy.no/spise-og-drikkeplan-bergen-city-marathon/
https://squeezy.no/spise-og-drikkeplan-bergen-city-marathon/


     

 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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