
Kjære deltaker,
30. april arrangeres FJORDKRAFT BERGEN CITY MARATHON for 10.gang. Jubileumsløpet ønsker vi å dedikere til løperne våre. 
Det markerer vi med underholdningsinnslag langs hele den 21 km lange løypen vår. Vi håper det gir ekstra krefter når det trengs.
I mål venter heder og ære, og den flotte nye jubileumsmedaljen vår.

Det er krevende å arrangere et så langt løp i Bergen sentrum en lørdag formiddag. Vi har derfor lagt ned masse arbeid i å planleg-
ge 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 helmaraton 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. 

Vi setter fokus på miljø! I samarbeid med Fjordkraft og BIR Bedrift skal vi sørge for at våre arrangement ivaretar miljøet gjennom 
gode bærekraftige løsninger. Riktig avfallshåndtering og redusering av plastavfall er noen av de tiltakene vi har fokus på.  
På drikkestasjonene vil dere blant annet se våre nye beholdere for pappkrus; en aldri så liten norgespremiere. De er utstyrt med 
blinkskiver, så nå er det opp til dere løpere og treffe blink og kaste pappkrusene i behol-
derne.

Våre deltakere har ulike mål når de stiller til start. Noen skal løpe fort og sette nye 
personlige rekorder, mens andre både går og løper litt.  
Uansett hvem DU er. ALLE våre løpere er vinnere når de krysser mållinjen til jublende 
applaus på Bryggen. Til slutt vil jeg ønske alle deltakere lykke til - gled deg til løpet og 
ta imot velfortjente heiarop langs løypen!

NB! SMS med startnummer sendes ut onsdag 27.04.2022.

Mvh
FJORDKRAFT BERGEN CITY MARATHON
Janne Jensen | Arrangementssjef

1
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Henting	av	startnummer	 s.4
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BLI MED PÅ NOK ET STORT LØP I BERGEN SENTRUM. MER INFO OG PÅMELDING HER.

RESULTATER - LIVE TRACKING

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

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

https://www.bergencitymarathon.no/bergen-city-milen/
http://app.ultimate.dk
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Nabovarsel/Trafikale reguleringer:Nabovarsel  
 
30.april 2022 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 Vetrlidsallmenning/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 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.  
 
• 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 08.45-13.45. 
 
• Nøstegaten Redusert fremkommelighet fra Klostergarasjen til Nøstetorget fra 08.45-13.45.   
 
• Skottegaten/Munkebekksmauet/Klosteret Redusert fremkommelighet fra 08.45-13.45. 
 
• Haugeveien Redusert fremkommelighet fra 08.45-13.45. 
 
• Nordnesgaten Redusert fremkommelighet på strekningen fra Nordnesparken til Tollbodalmenningen. All 
parkering på høyre side mot Nordnes blir forbudt. 
 
• Strandgaten Redusert fremkommelighet mellom Nordnesgaten og Holbergsallmenningen. 
 
• C. Sundtsgate Redusert fremkommelighet i forbindelse med utkjøring ved Østre Murallmenning kl. 08:45-14:00. 
Ved stor trafikk sendes biler i retur mot Nøstet. 
 
• Strandkaien Stengt for all trafikk kl. 08:30-14:30. Publikum til/fra Strandkaiterminalen sluses over etter behov.  
 
• Torget Stengt for all personbiltrafikk 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 til 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 28/4 og fredag 29/4 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 27.04 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 (halvmaraton).
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 Åsane, Pressio, Craft, Ronhill & SQUEEZY  vil alle stille med egne 
butikker. Se 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 Sport1 Marathon fra Bryggen
kl. 09.00  Underholdning fra Scenen Bryggen
kl. 09.30  Fellesoppvarming fra scenen
kl. 09.40  Start BT-stafetten fra Bryggen
kl. 09.45  Fellesoppvarming fra scenen
kl. 10.00  Start BMW Halvmarathon fra Bryggen
kl. 12.00  Start De Bergenske 5km fra Møhlenpris Idrettsplass
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”  6,7 km
Haraldsplass Sykehus  10 km
AdO-arena 14 km
Nordnesparken  19 km
Bryggen (for full maratonløperne) 21,5 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 én pose pr. deltaker! 
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ADO Arena

Kartforklaring:
= maraton og stafettløype

= 5km

= barneløpet

= veksling stafett

= drikkestasjoner

= toalett

= Røde Kors

= førstehjelpsutstyr

= underholdning

= anbefalte hotel 15% rabatt

= sponsorsone

= Bybanen (til Flyplassen)

= møtepunkt

S

Jernbanen

Buss stasjonen
Bergen Børs Hotel

Welhavens gt.

START 5km
(Møhlenpris Idrettsplass)

SKOSTREDET

30. april 2022

Grand Hotel Terminus
Zander K

Augustin Hotel

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).

De Bergenske 5 km 
Start på Møhlenpris Idrettsplass 
/ mål på Bryggen. Løypen følger 
halvmaraton traseen via Nordne-
sparken 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.

BT-stafetten
Stafetten består av 10 etapper og 
distansen tilsvarer en halvmara-
ton. Stafetten går i samme løype 
som halvmaraton. Start kl. 09.40.

S

GPX spor og Høydeprofil av årets løype finner du HER

4

https://www.bergencitymarathon.no/loypekart-2022/
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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

OPPSTILL
INGSPLA

SS

OPPSTILLINGSPLASS

NB! kun en person fra laget 
henter startnummerne.

1

OPPSTILLINGSPLASS

Stafettpinnen er pakket 
i deltakerkonvolutten sammen med startnumrene 

og monteres etter anvisning.

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 1080m 9254m 
6 etappe Svartediket – v/ Helikopterplassen i Møllendalsveien 3049m 12303m 
7 etappe v/ Helikopterplassen i Møllendalsveien – Nygårdsparken 3413m 15716m
8 etappe Nygårdsparken – Nøstetorget 2097m 17813m
9 etappe Nøstetorget - Nordnesparken 1385m 19198m
10 etappe Nordnesparken - Bryggen 1899m 21097m
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Vekslingspunkt stafetten:

5

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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OPPSTILLINGSPLASS
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Underholdning i løypen
I år vil deltakerne merke at vi feirer 10-årsjubileum. Med åtte ulike underholdningsbidrag på for-
skjellige steder i halvmaratonløypen, vil det bli en fantastisk løpsopplevelse for løperne. Vi har fått 
tyvtittet/lyttet på bidragene, og det er bare å glede seg. Det vil bli show, det vil bli sang, det vil bli 
fete beats og spilt opp til dans. Få med deg den fantastiske stemningen og de talentfulle bidragene, 
mens du løper rundt i en av Norges vakreste byer.  

5. DJ-ROBERT 

Åsalåten toraderlag startet i 1992 og består av 10 gla-
de toraderspillere og en gitarist. Musikken vår varierer 
fra gammeldans med god takt til populære viser med 
sang. Vi spiller for danselag i nærmiljøet, underholder 
på sykehjem og opptrer på mange kulturarrange-
ment i Bergen, samt flere private oppdrag. Vi deltar 
årlig på konkurranser på Vestlandet og har deltatt på 
internasjonale festivaler i Estland, Østerrike, Irland og 
Danmark.

1
Vi er Studinekoret Kalliope, og vi er en gjeng med 
sangglade jenter som trives med å underholde gjen-
nom sang og dans. Studinekoret Kalliope tar sikte 
på å være et sosialt kor, samtidig vil vi opprettholde 
et høyt musikalsk nivå. Vi har et bredt repertoar, og 
synger alt fra klassisk til pop, rock, folkemusikk, jazz, 
filmmusikk og mer. Koret er åpen for alle studiner ved 
Bergens utdanningsinstitusjoner. Det må nevnes at 
navnet til koret, Kalliope, er inspirert etter den gres-
ke musen for episk poesi. Vi gleder oss masse til å 
underholde for dere! 
Instagram: studinekoretsirenene 

2

Vi er UKEkoret Optimum, blandakoret ved Norges 
Handelshøyskole. Vi synger hva som helst, når som 
helst, hvor som helst og ikke minst for hvem som 
helst! Og da passer det jo utmerket å synge for alle 
som skal være med på Fjordkraft Bergen City Ma-
rathon. Helst siden 1983 har vi sunget et variert og 
aktuelt repertoar, som består av mye pop og kjente 
melodier og tekster, men også egen-skrevne tekster 
og Bergens- eller studentspesifikke tvister. Vi synger 
acapella og du finner oss i løypa i vår foretrukne ar-
beidsuniform og kjenner oss igjen på stripete, grønne 
strømper, der vi står klare med et show for dere! 
Instagram: ukekoretoptimum

3
Artisten Kingsley Anowi også kjent som DJ NoReQu-
esT er et multitalent og en multitasker til store dimen-
sjoner. Som skuespiller har han blant annet spilt i Varg 
Veum, Innocent, The Maples, Ingen Retur, Mellom 
Oss, og vært nominert til Gullruten med dokumentarfil-
men Mellom Oss i 2018. Nå er han aktuell med ny stor 
singel ” Sound in The Rain”, som baseres på krig og 
rasisme. Denne karen leker ikke musikk, han er mu-
sikk! Kingsley Anowi har vært en del av musikkscenen 
i Bergen i mange år og har spilt på de fleste utesteder 
byen har å tilby.  Som artist og DJ har han jobbet 
med Stian Blipp, Omar Noir, Miss Tati, Markus Bailey, 
Vegard Harm, Flomo og mange flere. 
Instagram: kingsleyanowi

4

Husk å stemme 

på din favoritt, sjekk 

SMS etter løpet!



8

DJ-ROLF. Planen var å løpe selv, men siden jeg kan 
løpe hele året, så kan jeg heller bidra til å underholde i 
løypen i år. Jeg er en DJ som elsker å spille musikk for 
danseglade skjeler. Enten det er på byen, i bursdagen 
eller på bryllupsfesten, så stiller jeg gjerne opp og 
setter stemningen med både lys og lyd. 

5

Vi er Storm Bergen Cheerleading klubb. Vi driver 
med cheerleading og elsker å holde show! Derfor ser 
vi på dette som en utrolig gøy opplevelse. Vi ønsker 
å bidra for å gjøre oss enda mer synlig i Bergen og 
omegn. Cheerleading er en sport som generelt har 
vokst enormt de siste årene, og vi ønsker at det skal 
fortsette. Storm Bergen Cheerleading klubb hadde 11 
medlemmer i utgangen av 2010. I dag er vi cirka 125 
utøvere totalt, fordelt på seks lag ut ifra alder og nivå. 
Det har vært litt av en reise og vi gleder oss til fortset-
telsen. Sporten er desidert størst i Oslo, så dette ser 
på vi på som en perfekt anledning til å lage et under-
holdningsshow og samtidig promotere sporten her i 
Bergen. Er det noe vi kan, så er det å heie!  

Nettsiden vår: https://www.stormcheerleading.no/
Instagram: stormcheerleading 

6

Vi er BTSI Cheerleading og Cheerdance, og utgjør 
cheerlagene på Høgskulen på Vestlandet i Bergen. 
Vi er per dags dato rundt 90 utøvere, hovedsakelig 
studenter, fordelt på 4 lag; Phoenix (cheerleading level 
6) Griffin (cheerleading level 5), Ashes (cheerleading 
level 3), og Ignite (cheerdance POM). Om det er un-
derholdning på toppnivå en leter etter, er cheerleading 
definitivt rett sport å vende seg til. BTSI cheerleading 
byr på et spektakulært show, både på bakkenivå, og 
i lufta! Mennesker er ikke født med vinger, sies det, 
men «flyerne» våre kommer til å få tilskuerne til å tvile 
på dette, når de vitner utøvere som tar salto/tvist/m.m 
flere meter over bakken! 
Med store smil, og en smittende glede, får BTSI 
Cheerleading sporten til å se lett ut, men en må ikke 
la seg lure dette! Det er en knallhard sport, og lagene 
våre legger ned flere timer i uken, med tunge økter, for 
å kunne spre idrettsglede, underholde og heie!

Instagram: btsicheerleading
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Buekorpset for alle! Vi i Nordnæs Bataillon er stolte av 
å kunne kalle oss flaggskipet innenfor buekorpsbeve-
gelsen. Som Nordnes-halvøyens eneste buekorps er 
nok vi det mest sentrale og lokale buekorpset i Bergen 
sentrum. Siden den 3. mai 1858 har vi tråkket rundt 
i de flotte gatene og smauene her ute, og nå i dag 
med ca. 100 innmeldte medlemmer elsker vi å kunne 
vise oss frem til Bergen by.Utenom marsjering, driver 
vi også med diverse idretter i løpet av sesongen vår, 
som f.eks fotball, 60m, høydehopp og lengdehopp. 
Dette utføres på vår eiendom i Nordnæsdalen hvor vi 
har vår egen grusbane. Vi gleder oss til å kunne heie 
frem de flinke deltakerne i Bergen City Marathon.’
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Husk å stemme 

på din favoritt, sjekk 

SMS etter løpet!

Underholdning i løypen
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Barneløpet / Konkurranse / Afterparty

Deltakerne i Vestkanten 
barneløp kan glede seg til en 
opplevelsesrik dag. Barna får 
da møte disse to morsomme 
maskotene, pluss herlige 
Duffe som de kanskje har 
møtt på Vannkanten Bade-
land tidligere. Maskotene 
løper sammen med barna 
inn til mål på Bryggen (2 km).
Alle deltakere i barneløpet får 
medalje og t-skjorte i premie. 
I tillegg får alle billett til Mini-
golf på Bowling Vestkanten. 
Det er fortsatt mulig å melde 
seg å Barneløpet

Gå til påmelding HER. 

Tradisjonen tro treffes vi på Zachariasbryggen etter løpet! Nå er er det tid for 
å feire sammen med venner og kollegaer. 
Matservering starter kl 13.00. Seating i restauranten kl. 15, 17, 19 og 21. 
Bordbestilling restaurant : Anna@zachariasbryggen.no 
Kl. 20.00 blir det party med Bad Brooks på scenen! Vi regner med kø fra 
22.00, vi sees på Afterparty!

I samarbeid med Baker Brun har 
vi laget en flott konkurranse. Vi 
trekker en heldig vinner blant alle 
som deltar i løpet. Premien er 
1 års forbruk av nybakt brød. Vi 
trekker også andre flotte premier. 
Vinnerne annonseres på www.
bergencitymarathon.no etter 
løpet.

Stolt generalsponsor av                    

Treffer du blink?
Kast fra deg begeret på en av våre drikkestasjoner  

som står langs løypen, og du er med i trekningen av  
et år gratis mobilabonnement fra Fjordkraft Mobil.

Vinneren blir annonsert på løpsdagen og kontaktet på telefon.

Gjelder 12 mnd gratis fastbeløp av valgfritt abonnement. Du blir automatisk videreført på det valgte abonnementet når avtaleperioden er gått ut.
Spesialnummer, innholdstjenester, bruk utenfor EU/EØS og samtaler fra Norge til utlandet er ikke inkludert i premien.

Vinn
1 ÅRGRATIS mobilabonnement 

I samarbeid med Fjordkraft og BIR Bedrift har vi laget nye flotte avfallsbehol-
dere for drikkebeger. Du finner beholderne på begge sider av løypen. Treffer 
du Blink? I samarbeid med Fjordkraft trekker vi ut en treffsikker løper som 
vinner 1 års gratis mobilabonnement. I samarbeid med BIR Bedrift trekker vi 
ut en treffsikker løper som vinner en gratis fastpriscontainer.

https://secure.onreg.com/onreg2/front/step1.php?id=5403
mailto:Anna%40zachariasbryggen.no?subject=
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STORT 
S P O RT S M A R K E D 
I  V IKINGHALLEN!

STORT S P O RT S M A R K E D 
I  V IKINGHALLEN!

SPORTSMARKED
Øvre Dreggsallmenningen 7
5003 Bergen

Tilbudene gjelder 28. og 29. april på sportsmarkedet i Vikinghallen,
eller så langt beholdningen rekker. Forbehold om trykkfeil.

ÅPNINGSTIDER:
Torsdag 09 - 20
Fredag   09 - 20

TORSDAG 28. OG FREDAG 29. APRIL!

ÅPENT FOR ALLE!

20
-50%

25
-50%

25%-

PÅ ALLE SKO FRA HOKA!
PÅ ALLE VARER FRA CRAFT!

PÅ ALLE VARER FRA ON!
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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 1050,-  Nå 800,-

RONHILL Marathon Twin Shorts
(dame/herre)

- Luftig komfort m plass til alt du trenger
- Innershorts m romslige lommer på lår
- Gel lommer – romslig lomme bak på yttershort

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 850,-  Nå 600,-

Bergen City Maraton-04.2022.indd   1 13.04.2022   10:25
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Hilly Twinskin

MESSEPRIS

kr  200,-

Testvinneren i oppgradert versjon

ALDRI MER GNAGSÅR!

MESSETILBUD  Hilly og SQUEEZY

RONHILL Nano 3 L vest    

Før 900,-  Nå 600,-

HILLY Kompresjon
Sokk eller legg 

Nå 300,-

NYHET RONHILL Løpeskjørt
- Luftig og elegant med de rette detaljene
- Lomme på innershorts og bak 

Før 850,-  Nå 650,-

NIPGUARD og RUNGUARD  
- mot gnagsår og friksjonsskader

Før 200,-    Nå 160,-

NYHET  
SQUEEZY Energy Drink, 650g  Ulike smaker  Nå 200,-/250,-

RONHILL Pioner 8 L vest   

Før 1400,-  Nå 900,-

SQUEEZY lett løpebelte  
2 lommer / startnummer feste   

Før 400,-    Nå 300,-

CRAMPFIX 
mot kramper og forbedret 
muskelfunksjon 

Før 300,-    Nå 250,-

RONHILL  
Mens Flex Pants
- Løpebukse for deg som ikke   
   ønsker tights
- Lett og komfortabel 

Før 900,-   Nå 650,-

Bergen City Maraton-04.2022.indd   2 13.04.2022   10:25
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VELKOMMEN TIL SPORTSMESSE I VIKINGHALLEN:

14

Kom innom vår stand under BCM Maraton og sjekk ut vårt 
sortiment!

Vi vil ha gode tilbud på en rekke utvalgte produkter under 
messedagene!

Pressio er grunnlagt på ideen om 
å utvikle og tilby førsteklasses, 
behagelige og slitesterke sportsklær 
som hjelper utøvere til å prestere 
bedre – uten å gå på akkord med 
ekte bærekraft.

Overdeler og shorts av resirkulert 
garn fra blant annet plastflasker!
Kompresjonsstrømper laget av 
gjenvunnet fiskegarn!
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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!


