CykØLløbet Tour de Biére 2016
Nyhedsbrev nr. 1
Vi kan fortælle, at vi i juntaen stort set er færdig med planlægningen, vi mangler kun at få en enkelt
overnatning på plads, men det arbejdes der ihærdigt på, bl.a. med hjælp fra en af de aktive i feltet
Odd kæmper med at få vore dage i Norge besat fornuftigt. Vi sejler til Norge i dagtimerne og hjem
om natten til Frederikshavn.
Vi kan også fortælle, at nu er feltet sat og alle deltagere såvel ryttere som servicefolk kan nås via
mailadressen ’feltet2016@ale.dk’. Der er i skrivende stund tilmeldt 30 ryttere, så vi har 3 ledige
pladser i feltet. Kender du således nogen kan tilmelding ske på www.tourdebiere.nemtilmeld.dk
De skal benytte ’Randers Off.’ Men der er kun 3 ledige pladser.
Sammen med næste information får I deltagerlisten med navn, postnr, mailadresse og mobil nr
således, at I har mulighed for at etablere nogle lokale træningsteam.
Touren starter i Randers den 25. juni kl. 12,00. Randers kan nås med Intercitytog pladsbestilling til
såvel person som cykel kan fortages nu.
Juntaen vil snart vende tilbage til nogle af Jer for at bede Jer om at stå for enkelte dele af årets tour,
og dermed blive turleder for netop den strækning, som vi vil bede Jer om at tage Jer af.
Vi kan fortælle at vore 3 følgebiler er bemandet med Normann i den store følgebil, idet Vagn har
meldt forfald, da familien har anmodet ham om at tage med på en tur til Nordkap.
Også i år er Leif Madsen vor IT tovholder der sørger for, at vi igen får online informationer og alt
det andet der følger med IT tjansen. Juntaen er meget glad for at Leif igen i år vil påtage sig den
for os - uvurderlige opgave.
Igen i år vil der være overnatning under fast tag, men hvis nogen ønsker at sove i telt, vil der også
være mulighed for dette. Meget mere herom senere.
Vi planlægger at slutte i Ålborgområdet og holde vor afslutningsfest i lighed med sidste år. Det
bliver muligt at invitere familierelaterede gæster til at deltage.
Har nogen af Jer spørgsmål til touren er I meget velkomne til at spørge juntaen. Har nogle af Jer
ønsker om at få tildelt evt. opgaver som
• Daglig turleder(første mand i feltet)på en rute eller en del deraf
• Ledlukker(sidste mand i feltet) på en rute eller del heraf
• Reporter (til hjemmesiden)for en dag eller mere
• Evt. andre opgaver
Så lad os det gerne vide. I modsat fald uddeler vi opgaverne til de af Jer, som vi finder rigtig gode
til netop den/de opgaver. Vær vis på, at alle i feltet vil blive tildelt en eller flere opgaver i ugens løb.
I må alle meget gerne fortælle mig på min mail, om der i forhold til sidste år er ændringer i
størrelsen på det cykeltøj, som I skal have udleveret ved starten.
De nytilmeldte har alle sendt størrelsen til mig, så den har jeg.

Jeg beder om, at få Jeres evt. ændringer senest den 10. april i år til: tn.goodwill@mail.tele.dk
Når vi kommer lidt længere frem vil vi også bede Jer alle om at udfylde en seddel med
helbredsoplysninger i lighed med den, I sendte ind sidste år.
Vi kan fortælle, at ved det just overståede DM i blindsmagning i Roskilde, var der stærk
repræsentation af Tour de Biére ryttere på de første 3 vinderhold. Måske skyldtes det, at der samme
dag inden DM’et havde været en lille prolog bestående af 9 ryttere som kørte fra Roskilde til
Herslev og retur efter et behørigt pitstop på Herslev Bryghus.
Mage gode skumhilsner
Sender Juntaen

