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Kære cykøldeltagere

Nu er alle vore besøgsaftaler og overnatninger til touren ved at være på plads.
Ruten på Bornholm er fastlagt og gennemkørt, besøget på solskinsøen er tilrettelagt og ser ud til at blive
ret så interessant.

Vi skal til at bestille cykøltøj til os alle, derfor beder vi jer endnu engang om, at fremsende jeres
cykølryttercv idet der heri også er plads til at skrive størrelsen på den kropsnære velkendte – og
eftertragtede – grønne Tour de Biére 2014 cykøltrøje. Der bliver udleveret 2 stk trøjer til deltagerne i
årets Tour de Biére.
Send mig gerne på mail tn.goodwill@mail.tele.dk størrelsen du ønsker på den cykølbuks der hører med i
pakken, når du nu er i gang, så skriv også gerne størrelsen på din cykøltrøje.

Vi beder dig venligst om at sende størrelserne til mig på ovennævnte mailadr senest den 25. marts i år.

DØE har tilsyneladende så travl med generalforsamling og ølfestival, at det kniber med tid til at opdatere
vor hjemmeside, men så snart det er på plads kommer jeres ryttercv ind der, ligesom der er et par
rettelser til forsiden.

Vi har annonceret at vi kommer til at sove indendørs på turen i år. Det er også korrekt, nogle af stederne
skal vi finde plads på gulvet, så alle skal have et underlag hertil. Vi skal sove en enkelt nat på vandrehjem,
her skal der anvendes enten lagen eller lagenpose. Den sidste nat sover vi på hotel i Kolding.
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Vi har fået spørgsmål om man måtte tage telt med, og hertil kan vi svare, at det må man gerne, og de
steder hvor vi overnatter på gulvet vil der være mulighed for at slå telt op – udendørs altså.

Højt Skum til jer alle
sender
Juntaen
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