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Kompressionsstrømper

1

AUGUST UDSALG
2013

STARTER SØNDAG 
D. 4. AUGUST
STARTER SØNDAG 
D. 4. AUGUST

UDSALG KR.

800,-
Normalpris kr. 1300,-

UDSALG KR.

175,-
Normalpris kr. 300,-

Lyngby og Aarhus kl. 8.00-17.00
Esbjerg, Roskilde, Vejle og Aalborg kl. 9.00-16.00

Onsdag til kl. 20.00 i alle butikker

XR Energy BeltXR Energy Belt
Let og !eksibelt væskebælte med to 
små !asker á 200ml. Med lynlås-
lomme til opbevaring af energipro-
dukter. Mulighed for  
montering af start- 
nummer foran.

Kan købes onlineKan købes online

Kompressionsstrømper
Kompressionsstrømper, der hjælper til 
at give dine muskler en frisk forsyning 
af ilt og energi via et  
progressivt trykforløb  
fra ankel til knæ.
Assorterede farver

GT 2000GT 2000
Vellidt træningssko til løberen med en  
moderat overpronation. GEL i både 
hæl og forfod giver en  
blød støddæmpning.  
Udsøgt pasform i den  
åndbare overdel.
Herre + Dame

FLEREFARVER

Shelter Pro JakkeShelter Pro Jakke
Løbejakke i et let svedtransporte-
rende og vindafvisende materiale. Er 
god til mange årstider.  
Har en forholdsvis tæt  
"gursyet pasform
Herre - blå +  
dame - lilla

UDSALG KR.

200,-
Normalpris kr. 375,-

UDSALG KR.

300,-
Normalpris kr. 700,-

Kan købes online
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GEL Nimbus 14 GEL Cumulus 14

UDSALG KR.

900,-
Normalpris kr. 1500,-

UDSALG KR.

700,-
Normalpris kr. 1200,-

GEL Nimbus 14
Topmodellen til den neutrale løber, 
som alle de andre mærker ønsker at slå! 
Spækket med et væld af teknologier 
for en optimal løbeoplevelse.
Herre + Dame

GEL Cumulus 14
Komfortabel sko til en neutral fodaf-
vikling. Behagelig og blød støddæmp-
ning takket være GEL i både hæl og 
forfod og en !eksibel opbygning.
Herre + Dame

Supernova Sequence 5

1080Wave Nirvana 9

Supernova Glide 5

UDSALG KR.

700,-
Normalpris kr. 1200,-

UDSALG KR.

800,-
Normalpris kr. 1400,-

UDSALG KR.

800,-
Normalpris kr. 1400,-

UDSALG KR.

600,-
Normalpris kr. 1100,-

Supernova Sequence 5
En super støddæmpet løbesko til  
pronationsløberen, der ønsker en 
blød og komfortabel træningssko. 
Støddæmpet via Adiprene i hælen og 
Adiprene+ i forfoden.
Herre + Dame

1080
Til den neutrale løber der søger en 
blød sko med en suveræn pasform. 
Støddæmpningen er det bløde og 
lette materiale N2, som er et gasinjice-
ret EVA-materiale, der er meget let.
Herre

Wave Nirvana 9
Let sko til overpronationsløberen, der 
søger en fast og stabil sko der kan klare 
mange kilometer på hårdt underlag. 
SmoothRide teknologien sikrer en god 
støddæmpning.
Herre + dame

Supernova Glide 5
Sko til den neutrale løber, der specielt 
designet til en neutral fodafvikling 
med Formotion i hælen, der tilpasser 
sig underlaget i landingen, og styrer 
derved pronationshastigheden.
Herre + Dame

Dame kan købes online

Kan købes online

RESTER
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RESTER I 
LØBESKO

Fra kr. 500,-
Før op til 1500,-

Rester i  
minimalistiske sko

Minimum 

30%

GØR ET KUP

Zoom Structure+ 16

Nike Free 3.0 og 4.0

Lunareclipse+ 3

UDSALG KR.

700,-
Normalpris kr. 1100,-

UDSALG KR.

600,-
Normalpris kr. 1000,-

UDSALG KR.

800,-
Normalpris kr. 1200,-

Zoom Structure+ 16
Hverdagstræner til pronationsløberen. 
Udstyret med Dynamic Support-syste-
met, der giver en god stabilitet uden at 
skoen føles stiv. 
Herre + Dame

Nike Free 3.0 og 4.0
Lette og mest minimalistiske sko fra 
Nike Free sortimentet, der giver de 
styrkende fordele fra barfodsløb uden 
at gå på kompromis med beskyttelsen 
af foden. 
Herre + dame

Lunareclipse+ 3
Stabil og neutral træningssko med den 
bløde Lunarlon mellemsål, der giver en 
lækker støddæmpning på hårde un-
derlag. Skoen er temmelig stabil, men 
føles ikke stiv og fast – tværtimod.
Herre + Dame

BLANDEDEFARVER

BLANDEDEFARVER

BLANDEDE
FARVER

FLERE
MODELLER
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FOREDRAG: OPTIMER  
DIN KOST OG NÅ DINE MÅL

Esbjerg
Dato:  
d. 4. september
Pris: kr. 50,-

Lyngby
Dato:  
d. 12. september
Pris: kr. 50,-

Roskilde
Dato:  
d. 22. august
Pris: kr. 50,-

Vejle
Dato:  
d. 3. september
Pris: kr. 50,-

Aalborg
Dato:  
d. 11. september
Pris: kr. 50,-

Aarhus
Dato:  
d. 10. september
Pris: kr. 50,-

Julie Eriksson er sundhedsekspert, og har erfaring med 
sund kost og træning i forhold til at yde optimalt. Julie 
vil på dette foredrag give hendes opskrift på, hvordan 
du sammensætter din kost i forhold til din træning, så 
du opnår dine ønskede resultater. Hvordan optimere du 
indtaget af kulhydrater, proteiner og fedt?
Kosten har betydning for, hvor hurtigt du restituerer, og 
derfor vil Julie også fortælle om, hvordan du kan spise 
efter din træning for at optimere restitutionen, og gøre 
kroppen klar til næste træningspas.
Varighed: 60 minutter.
Tilmeld dig på loberen.dk/aktiviteter

FOREDRAG: BLIV LØBENDE !

Esbjerg
Dato:  
d. 25. september
Tid: kl. 18-20.00
Pris: kr. 50,-

Lyngby
Dato:  
d. 17. september
Tid: kl. 18-20.00
Pris: kr. 50,-

Roskilde
Dato:  
d. 16. september
Tid: kl. 18-20.00
Pris: kr. 50,-

Vejle
Dato:  
d. 26. september
Tid: kl. 18-20.00
Pris: kr. 50,-

Aalborg
Dato:  
d. 23. september
Tid: kl. 18-20.00
Pris: kr. 50,-

Aarhus
Dato:  
d. 24. september
Tid: kl. 18-20.00
Pris: kr. 50,-

’Bliv Løbende’ handler om den svære overgangsperiode fra 
at være nybegynder indenfor løb til at løbe regelmæssigt. På 
foredraget vil du høre om træning, skadesforebyggelse, kost, 
motivation og løbeudstyr til de forskellige årstider. Hver enkelt 
deltager vil få redskaber til at vurdere eget udgangspunkt for at 
påbegynde løbetræningen. Og selvfølgelig skal vi også løbe en 
lille tur og nyde vejret og naturen, så mød op omklædt til løb. 
Der er plads til alle begyndere, og vi løber, så alle kan følge med.
Foredraget bliver afholdt af vores erfarne medarbejder Daniel 
Ramskov, der er uddannet fysioterapeut, og som gennem !ere år 
har været træner hos Runningstyle og Aalborg Triathlon Klub. 
Tilmeld dig på loberen.dk/aktiviteter
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Forerunner 310 HR NOHForerunner 310 HR NOH
GPS-ur med pulsmåler for den 
kræsne løber/triatlet, der vil kunne 
optimere og analysere sin træning 
ned i mindste detalje.  
NB: Denne enhed er ompakket og muligvis 
reprogrammeret  
af producenten.  
Sælges med samme  
garanti og support  
som standard- 
produktet.

UDSALG KR.

1400,-
Normalpris kr. 2200,-

Kan købes online
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Element LS Shirt

Performance Korte Tight Performance 3/4 Tights

MC Grete LS Hoody MC Grete LS ShirtElement LS Shirt
Ekstremt behagelig og blød lang-
ærmet løbetrøje med et !ot og 
anderledes look. Fremstillet i sved-
transporterende Dri-"t, der i denne 
udgave er let opkradset, for at give 
en behagelig struktur mod huden, 
samtidig med, at  
det varmer lidt.
Herre

Performance Korte Tight
Komfortabel kort tight i et godt 
svedtransporterende materiale, der 
føles blødt mod huden. Bred elastik i 
linningen og en lille lynlåslomme på 
lænden.
Herre

Performance 3/4 Tights
Fed knætight syet med en ergo-
nomisk pasform. Tyndt svedtrans-
porterende materiale forsynet med 
ventilationspaneler, der hvor man 
sveder mest.
Dame

MC Grete LS Hoody
Let hættetrøje i et !ot feminint snit 
og i et smart retro design. Climalite 
materialet er af højeste kvalitet,
hvilket giver en slidstærk, komfor-
tabel og svedtransporterende trøje. 
Et godt valg i  
forår- og efterårs- 
perioderne.
Dame

MC Grete LS Shirt
Langærmet løbe T-shirt i et friskt 
retrosnit. Designet med optimal  
bevægelsesfrihed. Det bløde Clima-
Lite materiale sikrer en suveræn 
svedtransport.
Dame

UDSALG KR.

300,-
Normalpris kr. 550,-

UDSALG KR.

200,-
Normalpris kr. 350,-

UDSALG KR.

250,-
Normalpris kr. 450,-

UDSALG KR.

150,-
Normalpris kr. 350,-

UDSALG KR.

150,-
Normalpris kr. 300,-

Kan købes online Kan købes online

GRATIS 
TASKE OG 

FODSENSOR 
medfølger ved  

alle køb af FR210 
og opefter.

Værdi kr. 400,-
Gælder ikke ved 
FR310 HR NOH.

Kan købes online Kan købes online



66 www.loberen.dk/udsalg/    LØBEREN udsalg august 2013

RESTER I 
LØBETØJ

Nu fra 
kr. 100,-

Før op til 1200,-

GØR ET KUP

Hot Zip Neck PRF Jersey

PRF Pro Singlet Shelter Pro Vest

Hot Zip Neck
Dejlig varm langærmet løbetrøje. 
PRF Hot materialet giver den var-
mende e#ekt. Optimal åndbarhed. 
Trøjen er med en tæt og ergonomisk 
pasform, der på  
fornem vis følger  
løbebevægelsen.
Dame - blå

PRF Jersey
Kortærmet cykeltrøje i det bløde og 
svedtransporterende PRF-materiale. 
Fuld lynlås i fronten og lommer 
bagpå. Perfekt til triatleten og lang-
distanceløberen.
Herre - blå

PRF Pro Singlet
Lækker singlet med et kropsskåret 
snit. Fremstillet i Compressor 3-mate-
rialet, der tillader kroppen at ånde på 
de helt varme sommerdage.
Herre - hvid + 
dame - blå

UDSALG KR.

200,-
Normalpris kr. 500,-

UDSALG KR.

200,-
Normalpris kr. 550,-

UDSALG KR.

150,-
Normalpris kr. 250,-

UDSALG KR.

250,-
Normalpris kr. 500,-

Shelter Pro Vest
Løbevest med vindtæt front, der hol-
der dig varm på kroppen, og med net 
i ryggen, der tillader, at sveden kan 
komme væk. Med lille lynlåslomme 
på brystet.
Dame - blå

BUFF (original)BUFF (original)
Bu# er alsidig og Bu# "ndes i alle 
farver! Den er i et relativt tyndt mate-
riale, som er konstrueret som et langt 
rør, der kan foldes til pandebånd, 
løbehue mv. I butikkerne har vi et 
væld af farver,  
så kig forbi og  
bliv inspireret.
Ass. farver.

UDSALG KR.

75,-
Normalpris kr. 150,-

TILTRIATLETEN

Kan købes online

Kan købes online Kan købes online

NB. billedet kan 
afvige fra varerne 
i butikkerne.

NB. billedet kan 
afvige fra varerne 
i butikkerne.
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Disse varer kan kun købes på www.loberen.dk/udsalg

Kan kun købes online
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Oakley Solbriller

Helium Væskebælte Assorterede Five!ngers

Purelime BHFRA KR.

800,-
Før op til kr. 2500,-

UDSALG KR.

175,-
Normalpris kr. 300,-

FRA KR.

400,-
Før op til kr. 1000,-

FRA KR.

250,-
Før op til kr. 500,-

Oakley Solbriller
Lækre solbriller med markedets mest 
avancerede og e#ektive linser, der 
giver et fuldstændigt klart syn. Perfekt 
pasform speci"kt udviklet til sport.
Assorterede modeller

Helium Væskebælte
Væskebælte med plads til "re !asker 
og lomme til diverse småting. Hver 
!aske rummer ca. 230 ml.
Assorterede modeller

Assorterede Five!ngers
Minimalistiske sko med tæer, der lader 
fødderne arbejde uhindret. Perfekt for 
den inkarnerede ”barfodsløber”,  der 
ønsker lidt beskyttelse af fødderne.

Purelime BH
BH i et svedtransporterende og ånd-
bart materiale, der er kendt for sin 
super gode pasform og støtte.
Assorterede modeller

Kun online

Kun online Kun online

Kun online

Dame 
modeller

Dame  
modeller

Power Tubes
Multisport Pro Top

UDSALG KR.

150,-
Normalpris kr. 250,-

UDSALG KR.

200,-
Normalpris kr. 500,-

Power Tubes
Fremstillet i LYCRA® 
POWERT, som er et  
kompressionsmateriale, 
der forbedrer ydeevnen 
ved at reducere muskel-
vibrationerne.
Hvid eller sort

Multisport Pro Top
Tætsiddende top til 
triatlon og løb. Fremstllet 
i Fusions topfunktionelle 
og svedtransporterende 
Compressor 3 materiale.
Dame

Kun online Kun online

FLERE FARVER



Mandag-Torsdag kl. 10-17.30 Lørdag kl. 10-14.00
Fredag kl. 10-18.00 Lørdag kl. 10-15.00 (Lyngby)
Onsdage i august og september kl. 10-20.00

ÅBNINGSTIDER:

Tilbuddene gælder fra søndag d. 4. august 2013 og så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Esbjerg
Borgergade 56
6700 Esbjerg
Tlf. 7514 4148
esbjerg@loberen.dk

Lyngby
Lyngby Torv 10
2800 Kgs Lyngby
Tlf. 4593 1816
lyngby@loberen.dk

Roskilde
Ringstedgade 15
4000 Roskilde
Tlf. 4635 4148
roskilde@loberen.dk

Vejle
Vestergade 17
7100 Vejle
Tlf. 7572 0900
vejle@loberen.dk

Aalborg
Vesterbro 89
9000 Aalborg
Tlf. 9816 4148
aalborg@loberen.dk

Aarhus
Vester Allé 20
8000 Aarhus
Tlf. 8612 4148
aarhus@loberen.dk

2000 Series Quarter Sock

Cool SleevelessCool Singlet Perfomance Run Tee

DS Trainer Sock2000 Series Quarter Sock
Tynde og meget behagelige løbe-
strømper med en ergonomisk kor-
rekt pasform. God svedtransport.
Unisex

Cool Sleeveless
Tynd top uden ærmer med en 
ergonomisk tæt pasform. Med mesh-
paneler i siderne  
og i ryggen.  
Perfekt til brug på  
varme dage eller  
til "tness i centeret.
Herre

Cool Singlet
Tynd top uden ærmer med en 
ergonomisk tæt pasform. Med mesh-
paneler i siderne  
og i ryggen.  
Perfekt til brug på  
varme dage eller  
til "tness i centeret.
Dame

Perfomance Run Tee
Let og ergonomisk skåret T-shirt, 
der giver optimal bevægelsesfrihed. 
Gode kølende  
egenskaber og  
store ventilations- 
paneler. 
Herre

DS Trainer Sock
Ekstremt svedtransporterende løbe-
strømpe. NanoGlide garn ved hæl og 
tå, der modvirker vabler og anden  
irritation.
Herre + dame2 PAR KR.

100,-
Normalpris pr. par kr. 130,-

UDSALG KR.

150,-
Normalpris kr. 250,-

UDSALG KR.

150,-
Normalpris kr. 250,-

UDSALG KR.

200,-
Normalpris kr. 350,-

2 PAR KR.

150,-
Normalpris pr. par kr. 150,-

50%

ONSDAGS 
ÅBENT

til kl. 20.00
i august og september

KIG FORBI  
EFTER NOGLE EKSTRA 

GODE TILBUD D. 7/8

Tilbuddene annonceres 
tirsdag d. 6/8 på  

loberen.dk

Kan købes online Kan købes online Kan købes online

FÅS OGSÅ  
I BLÅ


