
 
 

 
 

 
 

 
  INVITATION 

 

VM Halvmarathon 2018 i Valencia 
 
Hvert andet år holdes der VM i halvmarathon på det europæiske kontinent. I 2014 blev VM holdt i 
København, hvor over 100 løbere fra Blovstrød Løverne løb med verdenseliten. Den store interesse 
fortsatte i Cardiff i Wales 2016, hvor ikke færre end 46 løver deltog. Og næste gang er det så Spa-
nien, hvor Valencia er vært for begivenheden. Selve IAAF World Half Marathon Championships Va-
lencia 2018 løbes lørdag den 24. marts kl. 17.30. 
 
Valencia er landets 3. største by med 
omkring 800.000 indbyggere. Den 
kan føre sin historie helt tilbage til år 
138 f.v.t. Byen har en velbevaret by-
kerne fra middelalderen og har for-
mået at kombinere gammelt og nyt 
med forskelligt avantgarde arkitektur, 
som vi bl.a. finder i City of Arts and 
Sciences og i Valencia Aquarium (bil-
ledet). Samtidig er Valencia den mest 
grønne storby i Spanien, den har en 
dynamisk og charmerende havn og 
store, smukke sandstrande ud til Mid-
delhavet. Valencia er meget spansk, 
autentisk og ikke ødelagt af turisme.  
 
- Med denne invitation gør jeg et forsøg på at koordinere vores deltagelse fra Blovstrød Løverne, og 
hvem der ellers vil rejse med, løbere såvel som ledsagere og heppere. Jeg har noteret mig, at flere 
fra vores naboklubber også er interesseret. Da rejsen ligger i begyndelsen af påskeferien har man 
rig mulighed for at forlænge opholdet i Spanien. 
 
Efter research og gode råd har jeg droppet at flyve med direkte fly til Alicante eller Barcelona og der-
fra køre hhv. 180 eller 300 km til Valencia. Prisfordelen udeblev, og dertil kom en række usikkerhe-
der. I stedet foreslår jeg, at man flyver til Valencia og afsætter fornøden tid til en mellemlanding. Rej-
setiden bliver nogenlunde den samme. Følg mine anbefalinger eller organisér din egen rejse. Vigtigt 
er det, at vi bor på samme hotel og dermed får en fælles oplevelse.  
 
Rejseperioden er: Fredag den 23. – mandag den 26. marts 2018.  
 
Basisudgifterne er følgende: tre nætter for 1.840 kr. pr. person i delt dobbeltværelse på Hotel Mal-
com & Barret***. Det ligger 1,4 km fra start/mål. Vi råder over 45 pladser. Dertil skal lægges flyrejse 
ca. 1.700 kr., startnummer 38 EUR og medaljemiddag søndag aften 325 kr. samt anden forplejning. 
Koncept, budget, program, anbefalinger og blanket følger på de næste sider. Køb først en flybillet, 
udfyld derefter blanketten og indbetal depositum 500 kr. senest 13. november d.å. Jeg ser frem til 
jeres tilmeldinger.  
 

Med venlig hilsen 
Niels Kirkegaard 

 
 
 Allerød, 25. oktober 2017 
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Beskrivelse af løverejsen 
 
Fleksibelt rejsekoncept: 
Den rejsende køber selv flybillet og startnummer og kan selv vælge rejseperiode. Men hvis man be-
nytter vores Hotel Malcom & Barret, er man forpligtet til tre nætter 23.-26. marts 2018.  
 
 
Flyvebillet:  
Lufthansa har de bedste flyvetider, men også Swissair, Ryanar, EasyJet, Norwegian m.fl. kan an-
vendes. Hvis du har god tid til rejsen, kan du p.t. komme ned på 1.400 kr. for en flybillet t/r. Bemærk 
dog, at det kun er med håndbagage. Inden man får set sig om, løber en række gebyrer på.   
 
Jeg anbefaler, at flest muligt køber flybillet med Lufthansa således:  
 

x København-Frankfurt, Frankfurt-Valencia, fredag 23. marts 2018 kl. 14.15-23.05.  
x Valencia-München, München-København, mandag 28. marts 2018 kl. 12.40-21.15. 

 

Endnu er der omkring 48 pladser tilbage. I skrivende stund kan en returbillet købes for 1.607 kr. 
Men husk, der er utallige andre kombinationsmuligheder.   
 
 
Lufthavnstransfer:  
Du sørger selv for lufthavnstransfer Valencia Airport – centrum. Afstanden er 8 km. Der går både 
bus og metro. Prisen for taxi oplyses at være ca. 20 EUR.  
 
 
Hotel: 
Det er lykkedes at reservere 20 dobbeltværelse 
og 5 enkeltværelser, alle inkl. morgenmad. I alt 45 
senge. Man kan også bestille et 3-sengsværelse, 
men prisen pr. person er ikke nævneværdigt billi-
gere. Hvis tre personer ønsker at dele værelse, 
så oplys det via blanketten.  
 
Hotel Malcom & Barret er 3-stjernet og har ud-
mærkede gæsteanbefalinger. Det ligger i gåaf-
stand til mange sights. Afstanden til start/mål for 
halvmarathon er 1,4 km, og den gamle bydel er 
ca. 2 km. Se placeringen på kort side 5.  
 
Adresse:  
 

Hotel Malcom & Barret*** 
Avenida Ausias March, 59,  
Quatre Carreres,  
Valencia, 46013, Spanien  
Tlf. +34 963356310 
http://www.hotelmalcomandbarret.com/en/ 

 
Opholdet kan forlænges, endog til en lavere pris 
pr. overnatning. Kun i forbindelse med VM er pri-
sen uforholdsmæssig høj (pga. høj efterspørgsel). 
 
Medaljemiddag:  
På løbedagen forventes alle først at være i mål ved 21-tiden, hvor vi mødes ’svedige-og-dejlige’ på 
et listigt sted (bar, værtshus) nær hotellet. Det er så sent, at vi udskyder medaljemiddagen til søn-
dag aften kl. 19.00. Ved medaljemiddagen klæder vi os pænt på, bærer vores velfortjente medaljer 
og fejrer vi vores præstationer over en god middag. Restauranten er ikke valgt endnu. Værdi 325 kr. 
Tilmelding til medaljemiddag foretages via blanketten på side 6.   
  

 

 

http://www.hotelmalcomandbarret.com/en/
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Økonomi 
 
Jeg har udarbejdet et simpelt budget med få ydelser: Hotel 3 nætter med morgenmad og en fælles 
medaljemiddag. Man vælger selv hver enkelt ydelse. Budgettet bygger på, at hver deltager selv 
skaffer sig en flybillet og et startnummer. Startnumre kan endnu købes til 38 €.  
 
Grundpris: 
3 hotelovernatninger i delt dobbeltværelse på Hotel Malcom & Barret  
inkl. morgenmad, pris 570 pr. person pr. nat; 3 nætter koster. ……………..…….. 1.710 kr. 
  
 
 

Bidrag til Rejsegarantifonden, lovpligtig revision og administration ……………… 130 kr. 
  -----------------------------  

  1.840 kr. 
Tillæg: 
Enkeltværelse koster 1.120 kr. (omtrent prisen for et helt dobbeltværelse);  
I forhold til grundprisen er tillægget: 3 nætter á 550 kr. …………………………….. 1.650 kr. 
Medaljemiddag lørdag aften 25/3 ……………………………………………………… 325 kr. 
 
Depositum er 500 kr. pr. person: 
Depositum 500 kr. pr. person betales ved tilmelding til konto 2348 – 071 444 9486 (Nordea, Alle-
rød), som tilhører Danbalt Rejser v/ Niels Kirkegaard. Seneste tilmelding er mandag 13. november. 
Den korte frist skyldes, at vi skal betale depositum allerede medio november. Oplys kortfattet, hvem 
betalingen gælder for.  
 
Restbeløbet:  
Ud fra din tilmeldingsblanket beregner jeg, hvad du skal betale i restbeløb. En faktura udsendes ul-
timo januar. Restbeløbet skal betales senest 15. februar 2018 til samme konto.  
 
Afbud:  
Vi vil ikke være i stand til at kunne refundere de indbetalte beløb, hverken helt eller delvist. Ved af-
bud er du velkommen til at finde en stedfortræder, der overtager dit værelse og dine økonomiske 
forpligtelser. Hvis du melder afbud, er det vigtigt at oplyse det entydigt via mail til niels@kirkegd.dk.  
 
Forsikring: 
Der er ikke inkluderet nogen forsikringer, hverken sygdomsafbestillingsforsikring, rejsegodsforsikring 
eller andet. Vi anbefaler en sygdomsafbestillingsforsikring, som især er vigtig i tilfælde af, at du bli-
ver skadet. Undersøg selv hos dit eget forsikringsselskab, hvordan du er forsikret.  
 
 
 
 

 
 

              Cathedral de Santa Maria   På Valencia Half Marathon løber man 
forbi City of Arts and Sciences.   

 

mailto:niels@kirkegd.dk
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Information  
 
Mandag 12. marts 2018 kl. 19.15, efter løbetræningen, holder vi et infomøde om Valencia Half Ma-
rathon i klubhuset ved Skovvang Stadion. Her udleveres informationsmateriale og udveksles ideer.  
Indbydelse til infomøde udsendes via mail og klubmodulet på www.blovstrod-loverne.dk.  
 
En deltagerliste udsendes til alle deltagere via mail i løbet af januar. Senere udsendes en sammen-
fatning med relevante oplysninger.  
 
Facebook-gruppe. Der er oprettet en lukket FB-gruppe under navnet ”Valencia Half Marathon 2018 
(IAAF)/(BLL)”. Christian Thodsen og undertegnede Niels Kirkegaard er administratorer. Foreløbig er 
13 deltagere medlem af gruppen, vi skulle gerne have alle med. FB-gruppen betragtes som et eks-
tra medie, så vi hastigt kan få informationer ud til deltagerne. Alle vigtige informationer vil altid blive 
formidlet via mail.   
 
Hvad skal du gøre? 

 

o Køb et startnummer (hvis du ikke allerede har købt det). Du kan også deltage som ledsager 
uden startnummer. 

o Køb en flybillet til Valencia, alternativt til Barcelona eller Alicante, hvorfra du kan tage offent-
lig transport til Valencia eller leje bil.  

o Udfyld tilmeldingsblanketten og send den til niels@kirkegd.dk senest 13. november 2017. 
o Betal depositum 500 kr. sammen med tilmelding.   

 
Kontaktperson: Niels Kirkegaard  
  Hesselgårdsvej 41, Høvelte, 3460 Birkerød  
   Mob. 4045 2864, niels@kirkegd.dk 
     
     
IAAF World Half Marathon Championships Valencia 2018 
 

Pris for et startnummer er 35 € + et såkaldt ’day licens’ 3 €, i alt 38 € svarende til 293 DKK med ge-
byrer. Startnummer kan købes indtil 1. marts 2018. Med startgebyret får man en event shirt. 
 
Ved tilmelding bør du oplyse klubnavn. Jeg anbefaler, at du skriver således:  
Blovstrod Loverne Denmark. 
 
Endnu er hjemmesiden meget mangelfuld med mange tomme menupunkter. Se selv flere info på: 
https://www.iaafvalencia2018.com/ 
 

 

http://www.blovstrod-loverne.dk/
mailto:niels@kirkegd.dk
mailto:niels@kirkegd.dk
https://www.iaafvalencia2018.com/
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Program 
 

for Blovstrød Løvernes rejse til VM Halvmarathon 2018 i Valencia  
 

Foreløbigt program af 25. oktober 2017 
 

 
Dette er rammerne for en 4-dages rejse fra fredag 23. – mandag 26. marts 2018, i begyndelsen af på-
skeferien. Der er kun få faste programpunkter, f.eks. er søndagen til egen disposition. Hvis du ønsker at 
udvide rammen – dvs. ankomme tidligere eller rejse senere hjem – kan jeg reservere værelser på 
samme hotel. I givet fald bedes du tydeliggøre dine ønsker via tilmeldingsblanketten.   
 
 
Fredag 23. marts 2018 
 12.30 Check-in i Københavns Lufthavn. 
 14.15 Afgang fra Københavns Lufthavn med Lufthansa 
 15.45 Ankomst Frankfurt International Airport. 
 20.50 Afgang Frankfurt med Lufthansa. 
 23.05 Ankomst Valencia Airport 
  Transfer ved egen foranstaltning, 8 km til centrum. Vejledende pris for taxi er 20 €. 
 

 Hotel Malcom & Barret***  
 Avenida Ausias March 59, Quatre Carreres,  
 Valencia, 46013, Spanien  
 Tlf. +34 963356310, http://www.hotelmalcomandbarret.com/en/ 

 

 
 
Lørdag 24. marts (Race Day) 
  Morgenbuffet på hotellet. 
 9.30 Alle mødes i receptionen, også deltagere som er ankommet tidligere. 
  Fælles introduktion. 
 9.45 Afgang med henblik på at hente startnumre. Sted oplyses senere.  
 12.00 Option:  
  Mulighed for en bussightseeing. Du bedes tilkendegive via blanketten, om du er interesseret. 
  Hvis der er tilstrækkeligt grundlag, beregner vi en tillægspris for en sightseeing med engelsk-

talende guide. 
 16.00 Mød i hotelreceptionen. Afgang til fods mod startområdet for halvmarathon, afstand 1,4 km. 
 17.30 IAAF World Half Marathon Championships Valencia 2018.  
  Start for eliteløbere, derefter følger øvrige løbere i startgrupper afhængig af forventet løbetid.  
 21.00 Alle løbere forventes i mål. Efterhånden som vi kommer i mål, mødes vi på en bar i nærhe-

den af hotellet. Dette mødested udpeges senere.     
 
Søndag 25. marts  
  Morgenbuffet på hotellet. 
  Intet program. Dagen er til egen disposition.  
 19.00 Medaljemiddag med velkomstdrink og 3-retters menu. Pris 325 kr. Tilmelding via blanketten. 

Restauranten er endnu ikke valgt.   
 
 
 Mandag 26. marts  
  Morgenbuffet på hotellet.  
 12.00 Seneste check-out fra Hotel Malcom & Barret. 
  --------------------------------------------------------------  
 11.00 Check-in i Valencia Airport. 
 12.40 Afgang fra Valencia Airport med Lufthansa 
 15.00 Ankomst München Airport. 
 19.45 Afgang München med Lufthansa 
 21.15 Ankomst til Københavns Lufthavn. Turen slut.  
 

Ret til ændringer forbeholdes. 
  

http://www.hotelmalcomandbarret.com/en/
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                     TILMELDINGSBLANKET 

 
 

         Bindende tilmelding til Valencia-rejsen den 23.-26. marts 2018 
 
Køb først en flybillet. Udfyld derefter blanketten. Scan den ind som PDF og send til niels@kirkegd.dk  
senest 13. november 2017. Send evt. blanketten med brev til: Niels Kirkegaard, Hesselgårdsvej 41, Hø-
velte, 3460 Birkerød. Indbetal depositum 500 kr. til 2348 – 071 444 9486 senest 13. november 2017. 
 

 
Navn (som opført i passet):  
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Adresse (gade, by, postnr.): 
                            -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Tlf./mobil:     Email:  
 ---------------------------------------------            ----------------------------------------------------  
 

Jeg har købt startnummer til IAAF World Half Marathon Championships Valencia 2018:         □ 
 
 
Rejseoplysninger:  
 
Jeg ankommer med følgende fly og lufthavn:  
                    --------------------------------------------------------------------- 
 

Jeg har hjemrejse med flg. fly og lufthavn: 
                    ---------------------------------------------------------------------  
 

Anden transport: 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Hotel:     
Jeg ønsker overnatning følgende tre nætter: Fredag 23. - 26. marts 2018 ………...… □  
Jeg ønsker ekstra overnatninger (skriv ønskede nætter nederst på siden) …….………  □ 
 
Jeg vil gerne dele dobbeltværelse med:  
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeg ønsker enkeltværelse, begrænset antal (pris pr. nat er 1.120 kr.) ………………………… □ 
 
 
Medaljemiddag: 
Jeg ønsker at deltage i medaljemiddag søndag 25. marts, aften, pris 325 kr. ……………..... □ 
 
Bussightseeing: 
 

Jeg er interesseret i en fælles bussightseeing lørdag, hvis der er  
tilstrækkeligt grundlag. I givet fald beregnes en pris ………………………………………………. □ 
 
 
Ekstra rejseinformationer (her kan oplyses alle afvigelser, ønsker, tidligere ankomst m.v.):  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 Dato:___________ Underskrift: ____________________________  

 

mailto:niels@kirkegd.dk

