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TID FOR 
NYTT LØPE-

UTSTYR
Våren er på vei, og du kan endelig lufte de 

vinterbleke leggene igjen. Ikke noe er bedre enn 
å gjøre det i nytt, stilig utstyr. Her er noen av 

sesongens mest interessante produkter.

LØP PÅ LUFT
NIKE FLYKNIT AIR MAKS
2299 kr. » nike.com

De eldre av oss husker Air Max-skoene som et tungt og stivt 
minne fra 90-tallet, men den nye generasjonen Air Max skal 
ifølge Nike være både lett, smidig og svært støtdempende.

VANNTETT VELVÆRE
GORE ONE GORE-TEX RUN JACKET

2900 kr. » goreapparel.com

Gores nye løpejakke The One er jakken 
alle snakker om for tiden. Den er frem-
stilt i et helt nytt Gore-Tex-materiale 
som er det letteste og mest pustende 
vanntette materiale på markedet.

TRÅDLØSE HODETELEFONER
MIIEGO AL3 FREEDOM

799 kr. » miiego.com

Danske Miiego tenker hodetelefoner til 
løping på en helt annen måte enn vi er 
vant til. De trådløse over-ear-hode- 
telefonene sitter glimrende, gir god lyd 
og lar deg samtidig høre hva som skjer 
rundt deg.

Utlufting. Sko-
ens overdel er i 
Nikes Flyknit- 
materiale. Det er 
både pustende 
og elastisk.
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SJEKK LØPESTILEN
SHFT 

2600 kr. » shft.run

SHFT (uttales Shift) er et av de 
mest avanserte dingsene du kan 
få hvis du vil prøve å forbedre 
måten du løper på. De to små 
brikkene registrerer over 16 ulike 
data om hvordan du løper – fra 
antall skritt til kroppsholdnin-
gen. Den tilhørende appen gir 
deg alle redskapene du trenger 
for å forbedre løpestilen.

PULS PÅ ARMEN
GARMIN FĒNIX 3 SAPPHIRE HR 
6199 kr. » garmin.com

Garmins suverent mest avanserte 
treningsklokke har i denne nye utgaven 
fått en funksjon til. Via en optisk sensor i 
urkassen måler klokken pulsen rundt 
håndleddet. Du slipper å bruke pulsbelte 
under trening og får mer nøyaktige 
målinger av kaloriforbruket i hverdagen.

FUNKSJONELLE PRIKKER
COMPRESSPORT RACING SOCKS V2 
FLUO

120 kr. » compressport.com

Stilige, tynne løpesokker som ikke bare 
fortjener oppmerksomhet på grunn 
av utseendet. Passformen er fremra-
gende, og de små prikkene fremmer 
pusteevnen og hjelper støtdempingen.

HOLDER UTSTYRET PÅ PLASS
COMFYBALLS  
PERFORMANCE

298 kr. » comfyballs.no 

Når du skal ut og løpe er det viktig å 
ha det behagelig fra innerst til ytterst, 
og norske Comfyballs har laget en 
svært komfortabel treningsbokser. Ikke 
bare har den ypperlig fukttransport, 
men også en egen ”lomme” til utstyret, 
så det ikke slenger hit og dit når du 
setter opp farten.

Valgfri urskive 
Du kan down-
loade en lang 
rekke forskjellige 
urskiver til Fēnix 
3 Sapphire HR.

GATEMOTE FRA 
ASICS

ASICS FUZEX SEAM-
LESS TEE

399 kr. » asics.com

Asics’ nye og mer urbant 
orienterte kles- og skoserie 

inneholder også denne enkle, 
men veldesignede, T-skjorten 

i stilige, myke materialer.

TO SHORTSER I ETT
SALOMON INTENSITY TW SHORT

750 kr. » salomon.com

Lett 2-i-1-shorts ideell for lengre 
løpeturer. Støttende tights innerst og 
et superlett skall utenpå. To lommer til 
gel og baklomme med glidelås.
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