Først et rigtig godt nytår til jer alle.
Dernæst et velkommen på cykølholdet Tour de Bière 2014.
Vi er i juntaen stolte over at kunne præsentere en rute der som vor arbejdstittel har ’Ø hop’
Idet vi starter på Sjælland tager den næste dag på Bornholm fortsætter på Sjælland før turen går til
Fyn hvorfra vi tager til Als og slutter i Kolding efter en afstikker i det nordtyske.
Vi har endnu ikke alle besøgsaftaler og endelige overnatninger på plads, men vi kan præsentere
følgende rute og turplan. Mere konkrete planer vil følge senere.
Lørdag 28. juni
Start i København hvor der er mødetid kl 11:50 på Polititorvet og starten går kl. 12:30 antagelig
fra Rådhuspladsen hvorfra turen går mod Køge, hvor vi skal med natfærgen til Bornholm.
Søndag 29. juni
Besøg hos hjemmebrygger på Bornholm og videre til Svaneke Bryghus, med aftenfærgen retur til
Køge, hvorefter vi går til køjs på Køge Vandrehjem
Mandag 30. juni
Går turen fra Køge via Roskilde og Hornsherred mod Holbæk hvor vi skal overnatte
Tirsdag 1. juli
Skal vi fra Holbæk mod Sorø med et besøg inden togtur til Nyborg, vi slutter dagen med en
overnatning tæt ved Odense
Onsdag 2. juli
Besøger vi 3 steder i Odense og turen går videre mod Årup og Gelsted hvor vi skal overnatte
Torsdag 3. juli
Er dagen hvor vi efter et besøg i Assens skal med færgen mod Als og videre tværs over øen, inden
vi efter et lokalt besøg indlogerer os for 2 nætter på det samme sted.
Fredag 4. juli
Går turen mod Flensborg, retur til ringridningsfest i Broager og tilbage til vort overnatningssted
Lørdag 5. juli
Er dagen hvor vi skal ud på de afsluttende ca 90 km mod Kolding via Åbenrå og Haderslev, i
Kolding indlogerer vi os på hotel
Søndag 6. juli
Er vi i Kolding hvor vi påregner senest kl. 10 at sige farvel til hinanden, efter vi har holdt
afslutningsfest aftenen før.
Vi kan se tilbage på en tur på ca 650 km og ca 25 besøg undervejs
Juntaen føler, at når du har meldt dig til årets Tour de Bière 2014 og betalt for deltagelsen, at det så
også er vigtigt, at du deltager og er aktiv i teamet på hele cykølturen. Det skylder vi dels hinanden
og dels de steder, som vi laver besøgsaftale med, idet vi der har lovet et bestemt antal ryttere.
Vi håber at have taget ved lære fra tidligere år, og vil gerne bestræbe os på en bedst mulig
kommunikation såvel internt på holdet som for eksterne interesserede.
Derfor medsender vi grundlaget til information om de enkelte ryttere.
Ligeledes beder vi Jer om, at udarbejde et ryttercv og sende det retur til Torben på følgende
mailadr. tn.goodwill@mail.tele.dk
Du kan se tidligere ryttercv allerede på www.tour.ale.dk under ’feltet’ og så finder du selv et årstal
som du har lyst til at kigge på f.eks. 2011 eller? så har du også lidt af tonen blandt os beskrevet der.

Yderligere kan vi oplyse, at kommunikation til og fra holdet kan ske via mailadr. feltet2014@ale.dk
Hvis du ikke allerede har været inde og læse proportioner på vor hjemmeside bør du gøre det. Der
har vi anslået den tone vi gerne kommunikere i og med.
Find således allerede nu det kropsnære cykeloutfit frem, prøv det, kig på mærket på vrangen og
kontroller størrelsen inden du anfører den på dit ryttercv.
Har du ting du evt. kan byde ind med af ekspertise, er du velkommen til at kontakte juntaen.
Fra nu af kan du vide dig helt sikker på, at du vil høre fra os gentagne gange, ligesom vi på et
vilkårligt tidspunkt vil kunne afkræve dig en redegørelse for din træningssituation, -ruter og –tider,
ligeledes forbeholde vi os ret til at indkalde dig til vædskekontrol.
Du får også sammen med denne meddelelse en fortegnelse og årets Tour de Bière cykølhold, så kan
du måske finde træningspartnere m.m.
Højt Skum til jer alle
sender
Juntaen
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