Kære cykØLdeltagere
Så er der knap 1 måned til starten går til dette års Tour de Biére, ja, rent faktisk er vi i dag om 4
uger netop sat i gang med årtes Tour de Biére.
Vi tilskriver pressen, at det er verdens største ølrelaterede etape cykeØLløb.
Alle DØE lokalafdelinger som vi kører igennem på årets CykØLtur er tilskrevet til formændene
samt de tilhørende regionsformænd, så mon ikke der kan blive et par overraskelser undervejs
Juntaen kan fortælle, at mange af turen ruter allerede er gennemkørt og kontrolleret for at bl.a. vor
tidsplan kan holde.
Vi håber også, at I alle får nogle kilometer i benene netop nu, og har I gode ben, så vort bedste råd
er: hold Jer fra bondegårde med løse hunde.
Afslutningsfesten i Kolding ligger nu fast og den bliver holdt på Restaurant Republikken i
bymidten.
Det er nu muligt, at invitere gæster med til at deltage i den sidste sammenkomst i dette års Tour de
Biére, prisen herfor er fastsat til kr. 300,- bindende tilmelding kan ske til Torben Nielsen på
hans mail senest den 15. juni i år. Enkelte gæster kan også hos os bestille overnatning på vort
hotel ’Kolding Byferie’, da vi har et par ledige, prisen herfor bliver kr. 350,- for natten mellem
lørdag og søndag, bestil også via mail til Torben.
Vagn i servicevogn 1 har afprøvet sin direkte oploadning til et visuelt kort på hjemmesiden, så det
bliver muligt for kolleger, familie og venner at følge med, hvor vi hele tiden er.
Der er ved at blive lagt sidste hånd på ’den blå bog’ på vor hjemmeside, således at alle vore
ryttercv’er kan ses der.
Vi kan fortælle, at vi får 3 følgebiler med på Touren, servicevogn 1 med Vagn og hans uundværlige
trailer, servicevogn 2 med vores alle ’køkkenjomfru’ Lis og Dan sidst følger som servicevogn 3
cheftekniker Normann med en svensknøgle i brystlommen. På Bornholm vil der dog kun være 2
servicevogne med os.
Juntaen har besluttet, at der kun i yderste nødstilfælde lappes ude på ruten, i alle andre tilfælde vil
reparationer og evt. lapning ske under næste pitstop.
Juntaen har tildelt Jer alle forskellige opgaver hen over ugen hvor vi cykler, men det får I mere at
vide om når vi alle ses.
I kan også se frem til at modtage flere informationer i løbet af de næste uger
Højt Skum til jer alle
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