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Kære cykØLdeltagere

Nu har vi taget hul på april måned.
Det betyder, at der nu er åbnet for slutbetaling for deltagelse i årets Tour de Biére.
Slutbetaling skal ske senest den 23. april 2014 via den link som I alle har fået i mail fra Gert.

Vi har nu i juntaen alle besøg og pitstop på plads, så nu er det op til jer alle at få kørt nogle kilometer i
benene, så de bliver så gode, at enhver lænkehund vil efterstræbe dem.

Bor du i et af de lokalkredse som vi kommer igennem, må du meget gerne aktivere din lokalformand eller
aktivitetsgruppen i kredsen så de kan være aktive omkring vort besøg.
Vi tilskriver naturligvis også lokalkredsene med særlig information.

Inden længe frigiver vi den detaljerede dags- og tidsplan for alle dagene under turen.

Det er også nu, der kan bestilles pladsbilletter til IC tog mod købehavn, og husk evt. også at bestille plads
til din cykel, hvis den skal med i toget.
Der er få hundrede meter fra Københavns hovedbanegård til Polititorvet, hvor vi skal mødes kl 11,50
lørdag den 28. juni. Husk det er til den dag der skal bestilles pladsbillet. Kontroller endelig din billet når
den er udstedt, jeg stod selv sidste år med 4 billetter udsted til en måned for tidlig.

Tak fordi I alle har svaret tilbage med størrelse på cykØLtøjet, det har gjort det lidt lettere for mig.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9c9bb62efa&view=pt&q=infobrev&qs=true&search=query&msg=1451ed30cdd86764&siml=1451ed30cdd86764
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I et senere infobrev vil I få besked om hvilke ting I skal huske at medbringe til Jeres personlige velbehag.

Få nu pumpet lidt forårsluft i ringene på cyklen, smurt kæden og nulstillet triptælleren, og kom i gang med
træningen.

Vi kan fortælle at de 3 personer på ventelisten tilbydes plads på holdet, og dermed er der endelig lukket
for tilmelding til Tour de Biére 2014.

Højt Skum til jer alle
sender
Juntaen
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