Kære cykØLdeltagere – nu kun ca. 1 uge før starten går
Hvis ikke I kan det samme som hovedpersonen i 1. Mosebog kap 1 vers 3, så vil jeg anbefale flest
mulige af cykØLrytterne at medbringe lys til cyklerne, såvel hvidt som rødt. Thi vi kommer til
nogle gange til at køre relativt sent om aftenen – faktisk allerede den første aften i Køge – og vi skal
overholde færdselsloven og cyklerne skal være lovlige, så langt de fleste af os bør have lys på
cyklerne.
Vi har tidligere haft efterspurgt en ’Tourfotograf’ uden positiv respons. De af jer der har et digitalt
kamera eller ditto telefon med, vil vi foreslå, også at medbringe forbindelseskablet mellem dette og
en computer. På den måde kan alle billeder fra dagen blive lagt ind i en fælles fotomappe på
hjemmesiden.
Det er tanken at opdatere denne fotomappe hver aften, den bliver derefter offentlig tilgængelig..
Den sidste overnatning på touren bliver som bekendt i Kolding på Kolding Hotel Apartments.
Her skal vi ikke have eget sengelinned med, der er lagt sådan frem til os, som vi blot skal lægge på
selv.
Værelserne er på forhånd fordelt mellem os, det får I konkret besked om i Kolding.
Den første nat på færgen til Bornholm skal vi ikke bruge madras eller underlag, der er brikse vi kan
sove på, vi skal dog have et lagen og sovepose/dyne med.
Vejrudsigten for den uge hvor Tour de Biére kører ser på DMI.dk på nuværende tidspunkt ret
lovende ud, det bliver ikke stikkende varmt, så ingen behøver på forhånd at barbere ben.
På hjemmesiden tour.ale.dk kan du nu se de enkelte etaper på ruten dag for dag.
Læs den overordnede tekst på ’Ruten 2014’ og vær opmærksom på, at når du har klikket, på det
oversigtskort du vil kigge på, kommer det egentlige turkort for den dag, dette kort kan zoome ind og
ud på via scrolhjulet på din mus. Måske kommer der en mindre ændring på turkort for dag 5.
Fortæl venner, kollegaer og din familie at de kan gå ind på den side hver dag og følge aktivt med,
hvor feltet befinder sig, samt se enkelte aktuelle billeder fra dagens tour.
Seneste nyt fra WebMasteren
Så er rutekortene lagt på hjemmesiden og finpudset så de er så tæt på virkeligheden som de nu kan blive.
Der er flere af jer der har tage ansvar for dele af ruten, I ved selv hvem I er, men de øvrige ryttere kan nu
også se hvem de skal gå til hvis de har kommentarer osv til de enkelte etaper.
Nu er det jo ikke bare tant og fjas det hele, der er jo også trøjekonkurrencerne! Så for at de ryttere der går
efter den prikkede ved hvor de skal sætte ind har Jens Madsen været så venlig at lave højdeprofiler for de
enkelte etaper. Disse kan hentes/ses ved at klikke på miniaturebillederne under hver etape.

Der bliver som ovenfor nævnt også et fælles sted for billeder fra touren, samt nogle aktuelle tekster
fra besøgene under touren.
I får lidt mere information i næste uge.
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