Horsens den 30. juni 2010

Pressemeddelelse fra Tourledelsen

Tour de Bière 2010
3. juli køres Prologen til årets helt store nye etape-cykelløb, Tour de Bière, og det kan
forventes at store skarer af entusiastiske cykelsportsinteresserede vil være på plads på
Banegårdspladsen i Kolding for at se det store felt tage hul på 10 dages strabadser med
en meget krævende Prolog til en tour hvor de indlagte grus- og brostensstykker vil give
mindelser om såvel 'forårsdage på heden' som 'forårsdage i helvede', og hvor de første
skrappe stigninger vil være et varsel om de kommende dages bjergetapers udfordringer.
Helt usædvanligt for et etapeløb er de tre første etaper rene bjergetaper. Ruten fra Kolding
over Vejle og Silkeborg til Århus er nok den mest krævende nogensinde i et dansk
etapeløb, og det skal blive spændende at se om de lykkes for sprinterne og temporytterne
at klare sig igennem inden for tidsgrænsen med den perlerække af stigninger helt uden for
kategori som feltet udsættes for i løbet af disse tre etaper.
Der vil utvivlsomt være mange tilskuere ude på ruten, men der er næppe tvivl om at
forplejningszonerne vil tiltrække den største publikumsinteresse, idet langningen - denne i
forvejen svære disciplin - er gjort endnu sværere under Tour de Bière. Ikke alene foregår
langningen i meget begrænsede forplejningszoner og inden for fastsatte tidsrammer, men
der er også sat en kraftig begrænsning på mængden af forplejning hver enkelt rytter må
modtage: En øl pr. rytter pr. forplejningszone! Denne restriktion hænger godt sammen
med, at feltet bakker op om kampagnen ”Er du klar” – en kampagne mod spritkørsel.
Lykkes det sprinterne og temporytterne i feltet at slippe igennem de første dages
strabadser er der til gengæld gode muligheder for dem på de sidste etaper. 4. etape fører
rytterne fra Århus til Randers, hvor overnatningen vil foregå på den sidste af etapens
forplejningszoner. Efter en tur over Djursland, fortsætter det store etapeløb på Sjælland,
hvor nogle af de smukke landskaber ved Isefjorden og Roskilde fjord, lægger veje til de to
første etaper på øen. Via Køge og Brøndby føres feltet til Hovedstadsområdet, for at slutte
af med et regulært gadeløb i København.
Som alle andre store etapeløb har også Tour de Bière sin egen hjemmeside, hvor de
enkelte etaper og feltets ryttere kan studeres inden det går løs den 3. juli i Kolding.
Klik ind på: tour.ale.dk
Se forventede ankomsttider på de enkelte etaper på listen sidst i dette dokument –
og find praktiske oplysninger samt kontaktpersoner på næste side.
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Yderligere oplysninger hos:

Holdkaptajn og Holdejer:
Ole Madsen
Mobil: 40 21 57 28
Mail: ole.madsen@ale.dk

Pressechef:
Anne-Mette Meyer Pedersen
Mobil: 61 30 17 62
Mail: anne-mette.meyer@ale.dk

OBS – Eftersom begge kontaktpersoner kører med I feltet, må kontakt i perioden hvor
Touren køres, fra den 3. til den 12. juli, nødvendigvis foregå pr. telefon.

Baggrundsinformation:
Tour de Bière 2010 er et etapeløb for medlemmer af Danske Ølentusiaster.
Danske Ølentusiaster er en uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og
interesseorganisation, som arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper,
oplyser og skaber debat om øl, støtter og stimulerer håndbrygning og dansk bryggekunst,
sikrer øl en respektfuld behandling samt varetager forbrugernes interesser.

Links:
Tour de Bière: tour.ale.dk
Danske Ølentusiaster: ale.dk
Danske Ølentusiasters lokalafdelinger: lokal.ale.dk
Bryggeriforeningens kampagne Klar snak – rettet mod forældre: http://www.klarsnak.com/
Bryggeriforeningens kampagne Er du klar? – rettet mod unge: http://www.erduklar.com/
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Tour de Bière 2010 – oversigt over ruten med forventede tider.

Der tages naturligvis forbehold for tiderne, eftersom vind og vejr og,
ikke mindst, de enkelte rytteres angrebsiver kan rykke tidsplanen.

Prolog:
Lørdag d. 3. juli
10.45
Samling: Banegårdspladsen i Kolding ved Café Berg
11.00
Café Berg - Arrangementet starter. Musik fra kl. 11.15
11.30
Indledning ved Koldings Borgmester Jørn Pedersen
11.45
Prologen, og dermed Touren, skydes i gang af Jørn Pedersen
12.00
Kolding Vinhandel.
12.45
Troldhede Mikrobryggeri
13.45
Kolding Bryglaug
14.00
Sommertræf på You’ll Never Walk Alone

Etape 1
Søndag den 4. juli
09.15
Samling: AL-Passagen i Kolding
10.00
Restaurant Skamlingsbanken
11.00
Bjert Bryg
13.00
Agtrup Bryghus
16.00
Bøgedal Bryghus
18.00
Bryggeriet Kvajj

Etape 2
Mandag den 5. juli
10.00
Start: Vejle City Camping
11.00
Vejle Bryghus
17.00
Virklund Bryghus

Etape 3
Tirsdag den 6. juli
09.00
Start: Gudenåens Camping
10.30
Bryghuset Kragelund
13.00
Grauballe Bryghus
17.00
Aarhus Bryghus
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Etape 4
Onsdag den 7. juli
10.00
Start: Aarhus Bryghus
11.00
Bryggeriet Sct. Clemens
15.00
Raasted Bryghus
17.00
Randers Bryghus

Etape 5
Torsdag den 8. juli
09.00
Start: Randers Bryghus
15.00
Djurs Bryghus
17.00
Ebeltoft Gårdbryggeri

Etape 6
Fredag den 9. juli
09.00
Start: Ebeltoft Strandcamping – Færge til Sjælland
15.00
Bryghuset No5
17.00
Hornbeer

Etape 7
Lørdag den 10. juli
09.00
Start: Borrevejle Camping
10.00
Herslev Bryghus
13.00
GourmetBryggeriet / Ølfabrikken

Etape 8
Søndag den 11. juli
09.00
Start: Køge Strandcamping
10.00
Bryghuset Braunstein
13.00
Bryggeriet Skands
17.00
Bryggeri Skovlyst

Etape 9
Mandag den 12. juli
09.00
Start: Hos Pressechefen i Glostrup
10.00
Amager Bryghus
11.00
Bryggeriet Apollo
13.00
Brewpub
15.00
Nørrebro Bryghus
Afslutning på Ryesgade, Nørrebro
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