Kære cykøldeltagere
Nu er der antagelig kommet gang i træningen op til årets Tour de Biére.
Juntaen er ved at lægge sidste hånd på arrangementet og vi har talt meget om, at vi alle glæder os til
dette 5. Tour de Biére og de forhåbentlige mange rare stunder sammen.
Vi har i juntaen kontaktet vor gamle cykøldeltager Leif Madsen fra Varde, Leif har tilbudt at hjælpe
os omkring det it-mæssige.
Udover dette har vi kontaktet Anders L, Dan B, Lars R, Peder, Peter Michael, Mikkel og Jens der
alle har alle – med vor tak – har påtaget en reporters opgave hver sin dag på Touren. Normann er i
år kommet med i følgebil og vil bl.a. have status af chefmekaniker. Normann vil sammen med Vagn
også stå for det daglige it, herunder opdateringer til Leif.
Det betyder, at vi løbende vil have en opdateret hjemmeside, hvor der efter hvert besøg vil blive
oploadet en kort tekst om besøget. Hjemmesiden vil også indeholde et link til cykølholdets aktuelle
position, dette aktive link vil dog ikke afsløre noget om den aktuelle hastighed.
Vi vil også i år have ’go pro kamera’ med på touren således, at der vil kunne komme mindre
filmsekvenser på hjemmesiden.
I kan godt begynde at finde de ting frem som I skal have med til årets cykØLtur, det er:
Cykelhjelm som er påbudt, lovlig cykel, soveudstyr i form af sovepose/dyne, lagenpose/lagen,
madras/soveunderlag, personlige toiletting, håndklæde, fritidstøj til aftenbrug. Plasttallerken, krus
og bestik er påbudt til morgen- og noget aftensmad, samt hvad du ellers mener, du kan få brug for.
Der må gerne medbringes telt. De steder hvor vi ikke skal sove på vandrehjem eller hotel, vil der
være mulighed for at sætte telt op.
Vi kan sige at der på tidligere cykØLhold har været personer der har haft medbragt forebyggende
medicin udskænket fra Dr. Nielsen eller andet af lignende karakter. Af hensyn til den enkelte rytters
helbred, er det naturligvis ikke noget som på nogen måde vil kunne udløse andet end postiv
kommentar fra juntaen.
De af jer der endnu ikke har indsendt et ryttercv, beder vi om får det gjort NU, så vi kan få aktiveret
den del af vor hjemmeside.
Hvis nogen af cykØLdeltagerne har lyst til at være ’årets fotograf’ hører vi gerne herom.
Alle på holdet får naturlig en daglig tjans som medhjælper for serviceteamet, ligesom der dagligt vil
blive udpeget teknikere til afhjælpning af evt. tekniske defekter. Vi vil igen i år forsøge at
afhjælpning sker under besøg eller pitstop, således at det ikke rykker ved den lagte tidsplan.
De enkelte dage vil have en daglig ’tourleder’ som kender ruten. Der vil også daglig blive valgt en
til at være ’sidste mand’ i feltet netop den dag.
Den afsluttende aftenfest i Kolding vil det blive muligt at invitere gæster med til, vi kan endnu ikke
sige noget om beløbet herfor men vi antager, det kan holdes for ca. kr. 300,- pr gæst. Skal gæsten
også have plads på hotellet kommer det oveni, med et tilsvarende beløb.
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