
                         
 

                 
                
              INVITATION 

 

Blovstrød Løverne 
 

  Busrejse til Berlin Halvmarathon 2021 
 
Vi savner virkelig Berlin. Efter aflysning sidste år genoptages både Berlin Half Marathon søndag 22. august 
2021, og den hele marathon kun fem uger senere 26/9. Denne invitation angår alene Berlin Halvmarathon. Vi 
følger det klassiske koncept, fordi det fungerer godt, og fordi vores løver forventer det. Tidspunktet er:  
 

Fredag 20. august – mandag 23. august 2021 
 

Vi har udrejse fredag kl. 6 om morgenen fra Skovvang Stadion i Allerød - og hjemkomst mandag aften kl. 22. 
Som officiel Tour Operator råder vi over 80 startnumre til Berlin Half, og Blovstrød Løverne har fortrinsret. 
Jeg har booket vores velkendte hotel på Prenzlaur Berg, Ibis Berlin Mitte. Transporten foregår i en moderne 
dobbeltdækkerbus fra Toptourist (Hillerød) samt færge Gedser-Rostock t/r. På udturen kører vi direkte til 
Tempelhof og afhenter startnumre, inden vi ankommer til hotellet ved 17-tiden. 
 

Rejsearrangøren er Danbalt Rejser, mit lille rejsebureau, som er medlem af Rejsegarantifonden. Hvis Corona-
restriktioner pludselig kræver aflysning, så er du altid sikret refusion af dine indbetalinger inklusive deposi-
tum. Vi følger alle retningslinjer, og du kan trygt tilmelde dig.  
 

Grundprisen pr. person i delt dobbeltværelse er 2.260 kr. i fire dage. Dertil kommer startnummer til Berlin 
Halvmarathon inkl. chipleje 540 kr. samt tilvalg af fælles måltider. Hele pakken koster 3.465 kr. Depositum 
800 kr., som betales ved tilmelding. Hotelprisen faldet lidt, mens startnummeret er steget med 6 EUR og bi-
drag til Rejsegarantifonden hævet med 50 kr.  
 
 
 
 
Danmarkstøj, 
når vi løber 
i udlandet,  
tv. Birgit 
Skaanvad, 
th. Kristina 
Schjelleup 
 

Foto: Ranato 
Manzionna. 
 

 
 
Vi ved, at (næsten) alle har holdt sig i god løbetræning og er klar til at erobre de 21,1 km i Berlin. Hvis I ikke 
er i rette form, kan det nås hen over sommeren. I øvrigt er vi en lille gruppe ”run-and-walk” på maks. 3 timer 
15 minutter – du kan også være med.  
 

Startstedet er Tiergarten, ruten følger alle highlights i øst og vest, og selve målet er det ikoniske Brandenbur-
ger Tor. Der venter alle en kæmpe oplevelse. Med erfaringer fra 37 besøg i Berlin glæder jeg mig til at guide 
jer rundt, tegne og fortælle. Lørdag eftermiddag tilbyder vi en tur til Stasi-fængslet Hohenschönhausen, som 
altid gør et stort indtryk. Alle tilvalg foregår via blanketten på side 7.  
 

Turen henvender sig til løbere og ledsagere, men også andre gæster. Tilmeldingsfristen er tors. 8/7, hvoref-
ter jeg sender en restfaktura til betaling 30. juli. Jeg håber, at rigtig mange har mulighed for at deltage – 
trods den sene invitation – og ser frem til jeres tilmeldinger snarest muligt.  
 

Med venlig hilsen 
Niels Kirkegaard 

Allerød 
21. juni 2021  
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Rejseinformation 
om Berlin Halvmarathon 2021 

 
Rejseperiode: 
Fredag 20. august 2021 kl. 05.45 – mandag 23. august ca. kl. 22.  
 

Berlin Halvmarathon: 
Selve løbet har start søndag den 22. august kl. 10.05. Startblokke A-F, fire bølger, sidste bølge star-
ter 10.42. Maksimal løbetid er 3:15 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,  
 

 
Hotellet er et godt turistklassehotel med  
rigtig god morgenbuffet. Blovstrød Løverne  
har benyttet samme hotel i 20 år. Det ligger  
fortrinligt i forhold til Alexanderplatz, hvor  
der er gode trafikforbindelser med U-Bahn,  
S-Bahn, sporvogne og busser samt - hvad  
nogle værdsætter - store varehuse til shop- 
ping. Ligeledes er der stort udvalg af restau- 
ranter på Prenzlauer Berg.  
 
www.accorhotels.com/gb/hotel-0357-ibis-berlin-mitte 
 
Forsikring:  
Der er ikke inkluderet nogen forsikringer, hverken sygdomsafbestillingsforsikring, rejsegodsforsikring 
eller andet. En sygdomsafbestillingsforsikring er især vigtig i tilfælde af, at du bliver skadet. Under-
søg selv hos dit eget forsikringsselskab, hvordan du er forsikret. Husk blåt sygesikringskort og pas.   
  

 

Ruten er 
omlagt si-
den 2019, 
og starten 
foregår i  
Tiergarten. 

 

http://www.berliner-halbmarathon.de/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0357-ibis-berlin-mitte
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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 …………………………. 2.230 kr.  
Startgebyr til halvmaratonløbet for medlemmer af Blovstrød Løverne  ……………...... 490 kr. 
Chipleje, bestilles via tilmeldingsblanketten …………………..……………….......…….. 50 kr. 
Bidrag til Rejsegarantifonden og lovpligtig revision …………………………….……….. 100 kr. 
Administration …………………………………………………………………….…………. 200 kr.  
  -----------------------------  

  2.800 kr. 
Tillæg: 
Enkeltværelsestillæg mod forudbestilling (kun 10 enk.vær. til rådighed) ………………. 885 kr. 
Morgenbuffet på overfarten Gedser-Rostock …………………………………………….. 140 kr. 
Stor aftenbuffet inkl. kaffe/te på overfarten Rostock-Gedser ………………………….… 185 kr. 
Middag ved ”medaljefest” søndag aften 22. august ………………..………………….… 350 kr.  
Udflugt og rundvisning i Stasifængslet Hohenschönhausen, lørdag kl. 13.45-17.00 …  45 kr. 
 

Startgebyr, chipleje og administration for løbere, som alene køber startnummer …….. 650 kr. 
 

Løbechippen SKAL AFLEVERES i mål.  
Ellers opkræves du 200 kr. efter hjemkomst. 

 
Depositum er 800 kr. pr. person. Beløbet betales sammen med din tilmelding til konto  
2601 – 6897 148 062 (Nordea), som tilhører Danbalt Rejser ApS 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 fredag 30. juli 2021 til samme konto. Ud fra din tilmeldingsblanket 
beregner jeg, hvad du skal betale i restbeløb. Information herom får du pr. mail omkring 15. juli.    
 
Kulturprogram. Tilbud om sightseeing og andre kulturoplevelser følger med denne invitation. Sight-
seeing er gratis og meget fleksibel. Besøg i Stasifængslet Hohenschönhausen kræver betaling 
forud; det kan gennemføres uanset antallet; når vi kender interessen, får I en tilbagemelding.  
 
 

 
 

Kort efter start løber vi forbi Siegesäule. Ruten passerer de mest kendte seværdigheder i Berlin. 
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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. Hotelaftalen kræver, at man har alle tre overnatninger. 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.  
 

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 8. juli og 
samtidig indbetale depositum 800 kr. Personer, som er i Berlin på egen hånd, er velkomne til at del-
tage 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 startnummerbeviser direkte til din mail nogle uger før løbet.  
 

Udskriv tilmeldingsblanketten og udfyld den omhyggeligt. Den udfyldte blanket sendes til Niels Kir-
kegaard, Hesselgårdsvej 41, Høvelte, 3460 Birkerød, senest 8. juli 2021. Du kan også scanne den 
udfyldte blanket og sende den til nkirkegaard@zinet.dk. Samtidig indbetales depositum 800 kr. pr. 
person til konto 2601 – 6897 148 062. 
 

Deltagere, som ønsker at dele dobbeltværelse, bedes oplyse dette. Der er desværre ikke mulighed 
for triple-værelse på Hotel Ibis Berlin Mitte.   
 
 

Vigtige tider: 
Fredag 8. juli 2021: Seneste tilmeldingsfrist og indbetaling af depositum. Andre løbere 

med eget startnummer og ledsagere, som vil deltage i løverejsen, 
fremsender også tilmelding og indbetaler depositum.  

Cirka 15. juli: Mail til hver deltager om, hvad han/hun skal betale i restbeløb.  
 Samtidig følger en aktuel deltagerliste.  
Fredag 30. juli: Seneste frist for indbetaling af restbeløb.  
Torsdag 12. august kl. 19.15:  Informationsmøde i klubhuset på Skovvang Stadion efter torsdagslø-

betræning. Der udsendes en særskilt invitation.  
 
Informationer: 
Der opstår sikkert spørgsmål eller særlige ønsker hen ad vejen. Jeg samler tingene sammen og in-
formerer, når vi senere i forløbet udsender mails til alle. Også Blovstrød Løvernes hjemmeside vil 
blive benyttet til at videregive informationer. Dertil kommer infomødet 12. august, hvor vi også drøf-
ter program, kulturtilbud m.m.  
 
 

Kontaktpersoner: 
 
Niels Kirkegaard (ansvarlig) 
Hesselgårdsvej 41 
Høvelte 
3460 Birkerød  
Mob. 4045 2864 
nkirkegaard@zinet.dk 
 
 
 

 
                                                              Gendarmenmarkt, Berlins smukkeste plads, som vi ser på sightseeing. 

 

mailto:nkirkegaard@zinet.dk
mailto:nkirkegaard@zinet.dk
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Program 
for Blovstrød Løvernes rejse til Berlin Halvmarathon 2021 

 

Foreløbigt program af 21. juni 2021 

 

Fredag 20. august 2021 
 5.45 Pakning af bus på P-plads ved Skovvang Stadion/Poppelvej i Allerød (ved Netto) 
 6.00 Afgang med bus fra Skovvang Stadion, Allerød. 
 6.45 Tilbud om opsamling på Høje Taastrup Banegård, P-plads på Banestrøget syd for banen. 
 8.30 Ankomst til Gedser. 
 9.00 Afgang med færgen fra Gedser.  
  Fælles morgenbuffet ombord for dem, som har betalt i forvejen.  
 11.00 Ankomst til Überseehafen, Rostock. 
 14.45 (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 per-
sonligt fremmøde. Medbring fotolegitimation, startnummerbevis og evt. egen løbechip. Berlin Vi-
tal er en stor løbermesse med løbe-dress, Event Shirts og andet nyt sportudstyr. 

 Ca. 16 Derefter en mindre bussightseeing, guidet af Niels Kirkegaard. Vi har stop ved East Side Gallery.  
 17.30 Ankomst til hotellet, indlogering 3 nætter: 
 

Ibis Berlin Mitte**  Ph. +49 30 44 33 30 
Prenzlauer Allee 4 www.accorhotels.com/gb/hotel-0357-ibis-berlin-mitte 
D-10405    Berlin  

 
 

Lørdag 21. august 
  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.  
 

 12.00 Seneste hjemkomst til Ibis Berlin Mitte.   
 

 
 13.45 TILBUD MOD BETALING (45 kr.) 
  Stasi-fængslet Hohenschönhausen.  
  Afgang med bus fra Ibis Berlin Mitte til det berygtede Stasi-fængsel, der var i brug indtil Murens 

fald i 1989. Tusinder af politiske fanger har passeret gennem dette fængsel og snart sagt alle 
kendte modstandere af regimet i DDR har siddet her. Bygningerne og inventaret er stort set in-
takt og giver et skræmmende indblik i politisk kontrol og forfølgelse. Tidligere fanger viser rundt. 
Vi får en grupperundvisning (forventeligt på dansk), pris 45 kr./person. Vi kan maksimum være 
25 personer eller 50 personer afhængig af interessen. http://www.stiftung-hsh.de/ 

 

 17.00 Seneste hjemkomst til Ibis Berlin Mitte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
Aften  Aftenen er til egen disposition.  
  Gode spisesteder ved Kolwitzplatz på Prenzlauer Berg, ca. 1 km.  

  

Løverne  
på gruppe-
rundvisning 
i 2019 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0357-ibis-berlin-mitte
http://www.stiftung-hsh.de/
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Søndag 22. august (Race Day) 
  Tidlig morgenbuffet på hotellet. 
 8.40 Vi mødes i receptionen på Ibis Berlin Mitte. Derefter gruppefoto på trappen over for hotellet. 
  Bustransport til startområdet for løbere og eventuelt supportere, medbring pose med skiftetøj. 

Afstigning ved Hauptbahnhof. Undervejs udpeges ”Brauhaus Munchen Berlin”, som er møde-
sted efter løbet. Heppere planlægges at stå langs løbsruten ved Siegesäule, Potsdamerplatz 
og Checkpoint Charlie.  

 
  (kl. 8.25 start på Inline Skating). 
 
 

 10.05 Start på 40. Berliner Halbmarathon,  
  21,0975 km. Man står i startbokse A-F 

afhængig af forventet sluttid, på Strasse 
des 17. Juni i Tiergarten. Fire bølger, 
sidste bølger starter 10.42.  

 
     Eftm.  Vi mødes på  
  ”Hofbräu München Berlin”,  
  Karl Liebknecht Strasse 30, efterhånden 

som vi kommer i mål. Restauranten lig-
ger nær Alexanderplatz, 500 m fra Ibis 
Berlin Mitte. Vi forventer at gå fra Hof-
bräu München senest kl. 16.  

 
 

 18.10 Fælles afgang fra hotellet med bus, så 
vi ankommer samlet. Køreafstand ca. 2 km. 

 

 18.30 Medaljemiddag på Restaurant Tauro. 
  Vi spiser på en spansk restaurant på Prenzlauer Berg, gåafstand 800 meter fra vores hotel. 

Pris 350 kr. Velkomstdrink, 3-retters menu, kaffe. Adressen er Rest. Tauro, Schönhauser 
Allée 176, 10119 Berlin, www.tauro-berlin.de.  

  Hjemtransport til hotellet ved egen foranstaltning.  
 
 

Mandag 23. august 
  Morgenbuffet på hotellet.  
  Formiddagen er til egen disposition. 
 

 12.15 Bussen åbner for pakning af bagage, dog efter nærmere aftale.  
 12.30 Afgang med bus fra Ibis Berlin Mitte - kører derefter mod Rostock. Stop ved bordershop. 
 17.45 Afgang med færgen Rostock-Gedser.  
  Fælles middagsbuffet ombord for dem, som har betalt i forvejen. 
 19.45 Ankomst til Gedser, husk pas i håndbagage.  
 21.15 (ca.) Ankomst til Høje Taastrup Banegård (hvis der er behov), 
 22.00 (ca.) Ankomst til Skovvang Stadion, Allerød. Turen slut.  
 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

 

http://www.tauro-berlin.de/
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                   Tilmeldingsblanket  
         til Blovstrød Løvernes rejse  

          til Berlin Halvmarathon 2021 

                                      (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 2021 ……………………………………………………….. □ 

 
Fødselsdag:  Dag:__________ Måned:_________ År:________ 

 
Nationalitet: ___________________________________  
 
 

Forventet sluttid: T: _______   M:_______ S:_______  

Første halvmarathon (alene til orientering):     Ja □   Nej □ 

 
Eventuel personlig champion chip (2 + 5 karakterer):   ___________________________  

Eventuel leje af chip, pris 50 kr. ……………………………………………………………………….....          Ja  □ 

(SKAL afleveres i mål; hvis chippen beholdes, skal der betales yderligere 200 kr.)  
 

Eventuelt klubnavn: ____________________________________________ 
 
 

Følgende skal udfyldes efter ønske: 
 
Jeg ønsker at dele hotelværelse med:  
   ------------------------------------------------------------------------ 

Jeg ønsker enkeltværelse på Ibis Berlin Mitte (begrænset antal), pristillæg 885 kr. ……….  □ 
Jeg ønsker morgenbuffet på færgen Gedser-Rostock, udrejse lørdag, pris 140 kr. ………. □ 

Jeg ønsker stor aftenbuffet på færgen Rostock-Gedser, hjemrejse tirsdag, 185 kr. ……. □ 

Jeg ønsker at deltage i medaljemiddag søndag aften, pris 350 kr. …………….……….……  □ 

 

Bindende:  Jeg ønsker besøg i Stasifængslet Hohenschönhausen, lørdag kl. 13.45-17.00, pris 45 kr. ….  □ 

                          
 

Bemærkninger:   
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Underskrift:______________________________________      Dato:_____________ 

 
Denne blanket udfyldes og sendes senest 8. juli til: Niels Kirkegaard,  
Hesselgårdsvej 41, Høvelte, 3460 Birkerød. Du kan også scanne den og sende den  
til nkirkegaard@zinet.dk. Samtidig betales depositum 800 kr. til konto 2601 – 6897 148 062.  

 

 

mailto:nkirkegaard@zinet.dk

