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Nu er der mindre end 2 måneder til at starten går på årets Tour de Biére.
Nu bliver cykØLtøjet bestilt, juntaen arbejder med at få de sidste detaljer på plads.
Alle overnatninger er nu på plads, vi mangler lige lidt detaljer for besøget i Norge, men det vil også
snart være helt på plads.
Vi sender Jer her en opdateret deltagerfortegnelse sammen med dette nyhedsbrev.
Vi har alle overnatninger på plads, og de vil ske på følgende steder:’
Thorning skole, Roklubben i Skive, Østre skole i Thisted, Vrå skole, Larvik campingplads,
Drammen campingplads, færgen Oslo-Frederikshavn og Skipper Clement skole Ålborg. På
campingpladser vil det foregå i hytter eller telt efter eget valg.
Som det kan forstås vil der igen i år være mulighed for selv at have telt med og benytte det alle
steder bortset fra overnatningen på færgen.
Starten på årets tour forgår i Randers fra pladsen ved Randers station, og tidspunktet bliver lørdag,
den 25. juni kl 11,30, touren bliver i år skudt i gang af en lokal kendis. Vær venligst opmærksom
på, at Intercitytoget syd fra ankommer Randers kl 10,21 og 11,21 hvor det sidste nok er lige snert
nok til at kunne nå at få udleveret cykØLtøj og blive omklædt.
Vi starter lørdagen med besøg i Rander, Bjerringbro og Randers før vi slutter i Thorning efter at
have kørt 70 km.
Mandag og tirsdag bliver dage med over 100 km i benene – og ikke mindst på sadlen.
Derfor anbefaler juntaen at alle går i god træning op til touren.
Sammen med dette nyhedsbrev følger også et helbredsskema som vi venligst beder Jer alle om at
udfylde og sende til tn.goodwill@mail.tele.dk i lighed med sidste år bliver skemaet kun anvendt
hvis det er nødvendigt. Det bliver makuleret efter touren uden at nogen har set på det.
Igen i år har vi den hjertestarter med på touren som Tuborgfondet har sponsoreret til Tour de Biére.
Økonomien for årets tour ser ud til at kunne holde i lighed med tidligere år, vi skylder en stor tak til
Jørgen Pølsemager for hans indsats over for det kulinariske og til de steder hvor vi skal overnatte.
Det er bl.a. disse ting der er med til at holde vore omkostninger på det niveau som de er.
I lighed med tidligere år vil alle igen i år blive tildelt nogle funktioner under touren som gør, at
touren igen bliver en rar ting at deltage i. Nærmere herom senere.
Feltet er i år på 31 ryttere og 3 servicefolk , af denne besætning er der 6 spritnye deltagere, som vi
alle glæder os meget til at hilse på, og 2 tidligere TdB deltagere er kommet tilbage i feltet, også en
velkommen til Jer.
Hvis I vil have en ny tekst eller billede til Jeres CV på hjemmesiden, må I sende det til ovennævnte
mail så hurtigt som muligt, da dette afsnit på hjemmesiden snart bliver åbnet.
Mage gode skumhilsner
Sender Juntaen

