Allerød
22. december 2017

INVITATION

Blovstrød Løvernes rejse
til Berlin Halvmarathon 2018
Berlin er altid en fantastisk oplevelse, både som turist og som løber. Hvis du er debutant på 21 km,
så er Berlin et perfekt sted at begynde. Det er en flad og hurtig rute, den er flot og seværdig, og den
har et enormt publikum på sidelinjen. Sammen med 26.000 andre løbere bliver du båret igennem,
heraf 2.622 danskere i 2017.
”The fastest Sightseeing Tour in sneakers” - den hurtigste sightseeing i kondisko, skriver arrangørerne. Berlin Halvmarathon følger stort set samme rute som sightseeing-busserne. Du løber i både
øst og vest og får undervejs alle highlights fra Berlins tidlige historie, Den Kolde Krig og den moderne metropol. Du passerer Berliner Dom, Unter den Linden med rytterstatuen af Frederik den
Store, Brandenburger Tor, Siegesäule, Schloss Charlottenburg, Kurfürstendamm, Checkpoint Charlie – og slutter i mål ved Alexanderplatz. Hele ruten kan du se på side 3.

Ved 3 km
løber du
igennem
Brandenburger Tor.

Blovstrød Løverne inviterer herved til en rejse fredag 6. – mandag 9. april 2018. Selve halvmarathon løbes søndag 8. april. Vores bus har udrejse fra Skovvang Stadion i Allerød med opsamling på
Høje Taastrup Banegård og sejler med færgen Gedser-Rostock. I Berlin bor vi på Ibis Berlin Mitte
hvor vi har boet i de seneste 16 år. Hotellet ligger behagelig tæt på start og mål.
Lørdag har vi en bussightseeing, hvor vi om formiddagen introducerer Berlin og de vigtigste seværdigheder. Om eftermiddagen tilbyder vi et besøg i Berliner Unterwelten, som har udviklet sig til en ny
populær attraktion. Og lørdag aften forsøger vi os med et kulturprogram, idet vi tilbyder ”Ghost – das
Musical” i Theater des Westens. Hele programmet om lørdagen er tilbud og administreres via tilmeldingsblanketten.
Rejsepakken for fire dage koster 2.175 kr. Dertil kommer et startnummer med løbechip 470 kr. og
andre tilvalg. Depositum 800 kr. På de næste sider er rejsen grundigt beskrevet. Herved ser jeg
frem til din tilmelding senest den 15. januar.
Med venlig hilsen
Niels Kirkegaard
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Rejseinformation
om Berlin Halvmarathon 2018
Rejseperiode:
Fredag 6. april 2018 kl. 05.45 – mandag 9. april ca. kl. 22.00.
Berlin Halvmarathon:
Selve løbet har start søndag den 9. april kl. 10.05. Startblokke A-F, tre bølger. Maksimal løbetid er 3
timer. Mange nyttige oplysninger på SCC Events hjemmeside www.berliner-halbmarathon.de.
Program:
På side 5 og 6 kan du se et program, som
sammenfatter mange vigtige oplysninger.
Hotel:
Vi skal bo på Hotel Ibis Berlin Mitte,
Prenzlauer Allee 4, D-10405 Berlin,
tlf. +49 30 443 330,
www.accorhotels.com/gb/hotel-0357-ibis-berlin-mitte
Hotellet er et godt turistklassehotel med rigtig god
morgenbuffet. Blovstrød Løverne har benyttet samme hotel i 16 år. Det ligger fortrinligt i forhold til
start og mål på Halvmarathon. I praksis er der kun 10 minutters vandring til start på Karl-Marx-Allee
og til Alexanderplatz, hvor der er gode trafikforbindelser med U-Bahn, S-Bahn, sporvogne og busser
samt - hvad nogle værdsætter - store varehuse til shopping.
Forsikring:
Der er ikke inkluderet nogen forsikringer, hverken sygdomsafbestillingsforsikring, rejsegodsforsikring
eller andet. En sygdomsafbestillingsforsikring er især vigtig i tilfælde af, at du bliver skadet. Undersøg selv hos dit eget forsikringsselskab, hvordan du er forsikret. Husk blåt sygesikringskort.

Ibis Berlin Mitte

Der Alte Fritz

Start og mål
Alexanderplatz
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Økonomi:
Grundpris:
4 dages busrejse, færgebillet Gedser-Rostock, og 3 nætter på
Hotel Ibis Berlin Mitte i delt dobbeltværelse inkl. morgenmad ………………………….
Startgebyr til halvmaratonløbet for medlemmer af Blovstrød Løverne …………….....
Chipleje, bestilles via tilmeldingsblanketten …………………..……………….......…….
Bidrag til Rejsegarantifonden og lovpligtig revision …………………………….……….
Administration …………………………………………………………………….………….

2.010 kr.
420 kr.
50 kr.
65 kr.
100 kr.
-----------------------------

2.645 kr.
Tillæg:
Enkeltværelsestillæg mod forudbestilling (kun få til rådighed) ………………………..
Morgenbuffet på overfarten Gedser-Rostock …………………………………………..
Stor aftenbuffet inkl. kaffe/te på overfarten Rostock-Gedser ……………………….…
Middag ved ”medaljefest” søndag aften 8. april ……………………..……………….…
Udflugt til Berlin Unterwelten, lørdag kl. 13.15-16.30 ………………………………….
Musicalen Ghost i Theater des Westens, lørdag kl. 19.30 ………..… (billetpriser fra)

642 kr.
129 kr.
179 kr.
325 kr.
115 kr.
525 kr.

Startgebyr for løbere, som IKKE er medlemmer af Blovstrød Løverne ………………...

570 kr.

Depositum er 800 kr. pr. person. Beløbet betales ved tilmelding og senest mandag 15. januar
2018 til konto 2348 – 071 444 9486 (Nordea, Allerød), som tilhører Danbalt Rejser v/ Niels Kirkegaard. Jeg beder dig om at betale nøjagtigt 800 kr. pr. person, der skal deltage i rejsen. Husk at angive kortfattet, hvem betalingen gælder for.
Restbeløbet skal betales senest onsdag 28. februar 2018 til samme konto. Ud fra din tilmeldingsblanket beregner jeg, hvad du skal betale i restbeløb. Information herom får du pr. mail medio februar.
Kulturprogram. Tilbud om sightseeing og andre kulturoplevelser følger med denne invitation. Sightseeing er gratis og meget fleksibel. Museumsbesøg i Berliner Unterwelten samt ”Ghost - das Musical” kræver betaling forud; begge kan gennemføres uanset antallet; når vi kender interessen, får I
en tilbagemelding.
Afbud. Ved afbud efter 1. februar tilbageholdes depositum 800 kr. Sidste frist for afbud er mandag
28. februar 2018, hvorefter man må påregne at hæfte for hele rejsen.
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Tilmelding:
Rejsen henvender sig først og fremmest til medlemmer af Blovstrød Løverne med ledsager(e), men
også andre løbere fra vore naboklubber. Deltagere i hele pakken med bus har fortrinsret. Vi råder
over 80 startnumre, enkelte er forhåndsreserveret. Ellers tildeles startnumre efter først-til-mølle princippet. Det er muligt helt indtil afrejse at give sit startnummer til en anden mod betaling af transfer
fee på 30 EUR.
Selvtransporterende tildeles først startnummer efter 15. januar, såfremt der er ledige startnumre.
Løbere med eget startnummer, ledsagere og andre personer, som alene ønsker at deltage i denne
løverejse sammen med Blovstrød Løverne, bedes også sende tilmeldingsblanket senest 15. januar.
og samtidig indbetale depositum 800 kr. Løver, som er i Berlin på egen hånd, er velkomne til at deltage i medaljemiddag søndag aften på almindelige betalingsvilkår.
Der skal udfyldes én tilmeldingsblanket for hver deltager. Især mailadresse, fødselsdato og evt. eget
chipnummer skal skrives nøjagtigt. Bemærk, at den oplyste mailadresse benyttes af arrangørerne i
Berlin, SCC Events, når de udsender bekræftelser og startnumre direkte til din mail nogle uger før
løbet.
Udskriv tilmeldingsblanketten og udfyld den omhyggeligt. Den udfyldte blanket sendes til Niels Kirkegaard, Hesselgårdsvej 41, Høvelte, 3460 Birkerød, senest 15. januar 2016. Du kan også scanne
den udfyldte blanket og sende den til niels@kirkegd.dk. Samtidig indbetales depositum 800 kr. pr.
person til konto 2348 – 071 444 9486.
Deltagere, som ønsker at dele dobbeltværelse, bedes oplyse dette. Der er desværre ikke mulighed
for triple-værelse på Hotel Ibis Berlin Mitte.

Vigtige tider:
Mandag 15. januar 2017:

Medio februar:
Onsdag 28. februar:
Torsdag 15. marts kl. 19.15:

Seneste tilmeldingsfrist og indbetaling af depositum. Andre løbere
med eget startnummer og ledsagere, som vil deltage i løverejsen,
fremsender også tilmelding og indbetaler depositum.
Mail til hver deltager om, hvad han/hun skal betale i restbeløb.
Samtidig følger en aktuel deltagerliste.
Seneste frist for indbetaling af restbeløb. Seneste frist for afbud.
Informationsmøde i klubhuset efter torsdagsløbetræning. Der udsendes en særskilt invitation med oplysning om pris, menu og tilmelding
(via klubmodulet).

Informationer:
Der opstår sikkert spørgsmål eller særlige ønsker hen ad vejen. Jeg samler tingene sammen og informerer, når vi senere i forløbet udsender mails til alle. Også klubbens hjemmeside vil blive benyttet til at videregive informationer. Dertil kommer infomødet 15. marts, hvor vi også drøfter program,
kulturtilbud m.m.
Kontaktperson:
Niels Kirkegaard (ansvarlig)
Hesselgårdsvej 41
Høvelte
3460 Birkerød
Mob. 4045 2864
niels@kirkegd.dk

Gendarmenmarkt, Berlins smukkeste plads, som vi ser på sightseeing.
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Program
for Blovstrød Løvernes rejse til Berlin Halvmarathon 2018
Foreløbigt program af 22. december 2017

Fredag 6. april 2018
5.45
6.00
6.30
8.30
9.00
11.00
14.45

????

Pakning af bus på P-plads ved Skovvang Stadion/Poppelvej i Allerød, DitoBus.
Afgang med bus fra Skovvang Stadion, Allerød.
Tilbud om opsamling på Høje Taastrup Banegård, P-plads på Banestrøget syd for banen.
Ankomst til Gedser.
Afgang med færgen fra Gedser.
Fælles morgenbuffet ombord for dem, som har betalt i forvejen.
Ankomst til Überseehafen, Rostock.
(ca.) Ankomst til Berlin. Bussen kører direkte til løber-messe ”Expo Berlin Vital”, som ligger i
Tempelhof, den gamle lufthavnsterminal. Her afhenter man sit startnummer og løbechip ved personligt fremmøde. Medbring fotolegitimation, startnummerbevis og evt. egen løbechip. Berlin Vital er en stor løbermesse med løbe-dress, Event Shirts og andet nyt sportudstyr.
Derefter kørsel via East Side Gallery til hotellet. Indlogering 3 nætter:
Ibis Berlin Mitte**
Prenzlauer Allee 4
D-10405 Berlin

Ph. +49 30 44 33 30
www.accorhotels.com/gb/hotel-0357-ibis-berlin-mitte

Lørdag 7. april
Morgenbuffet på hotellet. Lørdagen er til egen disposition.
9.15

GRATIS TILBUD:
Sightseeing i Berlin med bus i både øst og vest, guidet af Niels Kirkegaard. Vi passerer byens
vigtigste seværdigheder og får et overblik. Heriblandt Gendarmenmarkt, Brandenburger Tor og
Bernauer Strasse. Turen krydres med både historie og aktuel tysk politik. Vi lægger en sløjfe ud
omkring Olympia Stadion. Mulighed for at stige af undervejs og gennemføre eget program.

11.00

Stop ved KaDeWe i Vestberlins centrum.

11.45

Seneste hjemkomst til Ibis Berlin Mitte.

13.15

TILBUD MOD BETALING:
Berliner Unterwelten.
Afgang med bus fra Ibis Berlin Mitte til Berlin Unterwelten, som ligger ved Gesundbrunnen, 3 km N for hotellet.
Anlægget er først åbnet i 1997 og viser en ubegribelig
verden af gange og bunkere under jorden, fra Den
Kolde Krig, 2. Verdenskrig og tidligere. Kun grupperundvisning, fem forskellige ture. Vi tilmelder os Dunkle Welten kl. 14, , hvis der er plads. Pris 90-113 kr. pr. person.
Omvisning på engelsk eller tysk. Benyt tilmeldingsblanket. https://berliner-unterwelten.de/

16.30

Seneste hjemkomst til Ibis Berlin Mitte.

19.30

TILBUD MOD BETALING:
Ghost – das Musical. Spilles på Theater des
Westens, Kantstrasse 12 i Vestberlin. Baseret på
90’er filmen Ghost, opført første gang 2011 i
Manchester, premiere i Berlin dec. 2017. En
smuk kærlighedsfortælling. Billetter kan fås fra
525 kr. Interesse vises via blanket. Få en smagsprøve på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Gw6uDvVQdDo
https://www.stage-entertainment.de/musicalsshows/ghost-berlin.html
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Søndag 8. april (Race Day)
8.45

Tidlig morgenbuffet på hotellet.
Vi mødes i receptionen på fra Ibis Berlin Mitte.
Derefter gruppefoto på trappen over for hotellet.
Afgang til fods mod start. Undervejs udpeges
Restaurant ”Der Alte Fritz”, mødested efter løbet.
(kl. 9.30 start på Inline Skating).

10.05

Start på 38. Berliner Halbmarathon, 21,0975 km.
Man står i startbokse A-F afhængig af forventet sluttid, på Karl-Marx-Allee. Tre bølger.
Starten foregår over ca. 30 minutter.

Eftm.

Vi mødes på ”Der Alte Fritz”, Karl Liebknecht Strasse 29, efterhånden som vi kommer i mål.
Restauranten ligger nær Alexanderplatz, 500 m fra Ibis Berlin Mitte. Vi forventer at gå fra Der
Alte Fritz senest kl. 16.

18.10

Fælles afgang fra hotellet med bus. Afstand 2 km.

18.30

Medaljemiddag ved Kolwitzplatz.
En russisk/israelsk restaurant ”Masel Topf” på Rykestrasse 2, 10405 Berlin (Prenzlauer
Berg). Pris 325 kr. Afhængig af tilslutningen flytter vi muligvis til en anden restaurant med
større kapacitet. Hjemtransport til hotellet ved egen foranstaltning.

Mandag 9. april 2018
Morgenbuffet på hotellet.
Formiddagen til egen disposition.
12.45
13.00
17.45
21.15
22.00

Bussen åbner for pakning af bagage, dog efter nærmere aftale.
Afgang med bus fra Ibis Berlin Mitte - kører derefter mod Rostock.
Afgang med færgen Rostock-Gedser.
Fælles middagsbuffet ombord for dem, som har betalt i forvejen.
(ca.) Ankomst til Høje Taastrup Banegård (hvis der er behov), bussen fortsætter til Allerød.
(ca.) Ankomst til Skovvang Stadion, Allerød. Turen slut.
Ret til ændringer forbeholdes.

Vi løber forbi Berliner Dom på Museumsinsel.
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Tilmeldingsblanket
til Blovstrød Løvernes rejse til
Berlin Halvmarathon 2018
(udfyld én blanket pr. deltager)
Fornavn(e):_____________________________________

Efternavn: ______________________________

Adresse, postnr./-by: ________________________________________________________________________
Mobil (helst det nummer, hvor du kan træffes på udrejsedagen):

_________________

__________________

E-mail (denne mailadresse oplyses til SCC Events, som senere
sender bekræftelse og diverse informationer direkte til dig):
_______________________________________

Følgende udfyldes kun af løbere, som køber STARTNUMMER gennem Blovstrød Løverne:
Jeg ønsker startnummer til Berlin Halvmarathon 2018 ………………………………………………………..
Fødselsdag:

Dag:__________

Nationalitet:

___________________________________

Forventet sluttid:

T: _______ M:_______ S:_______

Første halvmarathon (alene til orientering):

Måned:_________

Ja

□

Nej

□

År:________

□

Eventuel personlig champion chip (2 + 5 karakterer): ___________________________
Eventuel leje af chip, pris 50 kr. ……………………………………………………………………….....
(SKAL afleveres i mål; hvis chippen beholdes, skal der betales yderligere 200 kr.)

Ja

□

Følgende skal udfyldes efter ønske:
Jeg ønsker at dele hotelværelse med:
-----------------------------------------------------------------------Jeg ønsker enkeltværelse på Ibis Berlin Mitte (begrænset antal), pristillæg 642 kr. ……….
Jeg ønsker morgenbuffet på færgen Gedser-Rostock, udrejse fredag, pris 129 kr. ……….
Jeg ønsker stor aftenbuffet på færgen Rostock-Gedser, hjemrejse mandag, 179 kr. …….
Jeg ønsker at deltage i medaljemiddag søndag aften, pris 325 kr. …………….……….……

□
□
□
□

Vejledende:

Jeg vil gerne med på bus-sightseeing lørdag kl. 9.15-11.45, gratis. ……………………...

Bindende:

Jeg ønsker besøg i Berliner Unterwelten, lør. kl. 13.15-16.30, pris 90-113 kr. ………….

Vejledende:

Jeg er interesseret i billet til ”Ghost – das Musical”, lør. kl. 19.30. Pris fra 525 kr. ..…….
Alle interesserede bliver kontaktet, om de kan acceptere prisen.

□
□
□

Bemærkninger:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Underskrift:______________________________________

Dato:_____________

Denne blanket udfyldes og sendes senest 15. januar 2018 til: Niels Kirkegaard,
Hesselgårdsvej 41, Høvelte, 3460 Birkerød. Du kan også scanne den og sende den
til niels@kirkegd.dk. Samtidig betales depositum 800 kr. til konto 2348 – 071 444 9486.

