AMERICAN CULTURE, HISTORY AND PRESTIGE

FORHÅNDSRESERVATION TIL BOSTON
MARATHON
Byen er ærkeamerikansk og fyldt med kultur og historie, men den virker
europæisk og har et inspirerende bymiljø med masser af små cafeer

Forhåndsreservation
Ved køb af forhåndsreservationer gælder følgende regler:
1. Det indbetalte beløb er et depositum, som ved den endelige booking indgår i betalingen for rejsen.
2. Såfremt man afmelder sin interesse, eller ikke vil med på turen, når man får tilbuddet, mistes det
indbetalte depositum.
3. Såfremt man jfr. Pkt. 2 ikke vil med, men vil udskyde til et andet år, kommer man bagest i køen og
det indbetalte depositum mistes.
4. Det er ikke muligt at lave navneændring.
5. Startnumre sælges ikke uden hotelophold.
6. Er forhåndsreservationen gratis, er det samtidig gratis af afmelde sin interesse.

Venteliste
Ved tilmelding til venteliste betales et beløb i depositum for at stå på listen. Beløbet indgår i betaling for
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rejsen såfremt vi har et startnummer til dig. Kommer du ikke med tilbagebetales beløbet. Hvis du samtidig
med at skrive dig på ventelisten også laver en forhåndsreservation til samme løb et af de efterfølgende år,
modregner vi naturligvis depositum for forhåndsreservationen i rejsens pris.

Rejsen
Boston Marathon er utrolig populært, men hos Marathon Travel Club er vi så heldige at have 20 startnumre
til ikke kvalificerede løbere. Skal du have Boston Marathon med på løbe cv'et, skal du derfor tænke nogle år
frem.
Er du kvalificeret til Boston Marathon skal du kontakte kontoret telefonisk på telefon 86 62 22 10. Du kan
læse mere om hvad det vil sige at være kvalificeret ved at klikke her.
Lidt mere om Boston Marathon
Om nogen by er Boston "amerikansk" og indbyggerne bevidste om deres by. De vil også fortælle dig, at de
er stolte af deres by, og du skal vide, at der er prestige i at deltage i Boston Marathon, der sammen med
New York, Chicago, Berlin og London udgør de seks store og berømte "World Marathon Majors". Boston
Marathon daterer sig helt tilbage til 1897, og i det første løb var der 15 deltagere, og vindertiden var omkring
tre timer. I dag er deltagerantallet begrænset til 25.000
Marathon Travel Club har startnumre både med og uden kvalifikationskrav, men der er kun ganske få uden
kvalifikationskrav. Det er nemlig således, at langt hovedparten af startnumrene bliver solgt med krav om
bl.a. en bestemt maksimumtid, som fx for 40-årige herrer er 3.20 og for kvinder 3.50. Så OK, det er ikke et
løb for hvem som helst. Men kan du klare kravene, så glæd dig til en stor oplevelse på den berømte rute, der
løber gennem ikke mindre end otte bydele. Ruten, der er let kuperet, starter i Main Street, New England
Town of Hopkinton og slutter i Copley Square tæt ved John Hancock Tower. Bemærk i øvrigt at løbet er om
mandagen.
Boston er en af USA’s ældste byer, grundlagt helt tilbage i 1630. Byen, som er New Englands økonomiske
og kulturelle centrum, huser omkring 600.000 indbyggere. Boston er også universitetsbyen over alle med
verdens mest berømte Harvard University, der skriver sig tilbage til 1636 og bl.a. har udklækket ikke mindre
end seks af USA’s præsidenter. Byen er ærkeamerikansk og fyldt med kultur og historie, men den virker
europæisk og har et inspirerende bymiljø med masser af små cafeer, hyggelige restauranter, især i North
End, og et ægte havnemiljø. Det er samtidig en moderne storby med en flot skyline og med imponerende
nye og velholdte bygninger.

Kvalificerede
For at kvalificere sig til Boston Marathon skal atleterne opfylde tidsstandarder, der svarer til alder og køn.
Dette er de kvalificerende standarder for Boston Marathon 2020.
2020 BOSTON MARATHON QUALIFYING STANDARDS - EFFECTIVE SATURDAY, SEPTEMBER 15, 2018
All standards below are based on official submitted net time.
AGE GROUP
MEN
18-34
3hrs 00min 00sec
35-39
3hrs 05min 00sec
40-44
3hrs 10min 00sec
45-49
3hrs 20min 00sec
50-54
3hrs 25min 00sec

WOMEN
3hrs 30min 00sec
3hrs 35min 00sec
3hrs 40min 00sec
3hrs 50min 00sec
3hrs 55min 00sec
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55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 and over

3hrs 35min 00sec
3hrs 50min 00sec
4hrs 05min 00sec
4hrs 20min 00sec
4hrs 35min 00sec
4hrs 50min 00sec

4hrs 05min 00sec
4hrs 20min 00sec
4hrs 35min 00sec
4hrs 50min 00sec
5hrs 05min 00sec
5hrs 20min 00sec

Løbefakta for 2020
Løbsdato:
Starttid:
Tidsgrænse:
Aldersgrænse:
Temperatur:
Løbet siden:
Terræn:
Underlag:

Mandag d. 20. april 2020
kl. 10.00
6 timer
18 år
5 – 15 grader
1897
Fladt
Asfalt

Rekord Mand:
Rekord Kvinde:

2:03:02
2:20:43

Praktiske Informationer
Præcise tider og datoer vides ikke for alle løb endnu, men vil tilgå så snart vi ved mere. Datoerne der ses
herover er derfor vejledende.

Betingelser:
Ved køb af forhåndsreservationer gælder følgende regler:
1. Det indbetalte beløb er et depositum, som ved den endelige booking indgår i betalingen for rejsen.
2. Såfremt man afmelder sin interesse, eller ikke vil med på turen, når man får tilbuddet, mistes det
indbetalte depositum.
3. Såfremt man jfr. Pkt. 2 ikke vil med, men vil udskyde til et andet år, kommer man bagest i køen og
det indbetalte depositum mistes.
4. Det er ikke muligt at lave navneændring.
5. Startnumre sælges ikke uden hotelophold.
6. Er forhåndsreservationen gratis, er det samtidig gratis af afmelde sin interesse.
Ved tilmelding til venteliste betales et beløb i depositum for at stå på listen. Beløbet indgår i betaling for
rejsen såfremt vi har et startnummer til dig. Kommer du ikke med tilbagebetales beløbet. Hvis du samtidig
med at skrive dig på ventelisten også laver en forhåndsreservation til samme løb et af de efterfølgende år,
modregner vi naturligvis depositum for forhåndsreservationen i rejsens pris.
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Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler vi, at du retter henvendelse til os her.
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