NYHEDSBREV # 1
Du kan i dette nyhedsbrev læse om:
*) Status – Hvordan går det
*) Mødetid i Hobro
*) Ruten – Hvor skal vi hen (du)
*) Husk at medbringe
*) Depositum
*) Bakketræning
*) Har du særlige evner
*) Transport Holte/Herlev
*) Afslutningsfest – gæster
*) OG endeligt………

Status – hvordan går det……….
Feltet er fuldtegnet, vi er 30 cyklister og 4 servicefolk.
Det betyder, at jeg nu og de kommende uger vil sende et nyhedsbrev ud til feltets
ryttere og ”hangarounds” om stort og småt fra ”Planlægningsjuntaen”.
Du kan stille spørgsmål til juntaen eller de andre deltagere på turen ved at skrive til
feltet@ale.dk. Det kan f.eks. være om fællestransport ud eller hjem.
Alle udgifter til overnatning, færger, mad, følgebiler m.m. er inkluderet i
deltagerbetalingen. Deltagerbetalingen er stadig med forbehold
(evt. overskud tilbagebetales – evt. underskud efteropkræves)

For at kunne overnatte på Campingpladser eller vandrehjem skal man være i
besiddelse af et campingpas. Et sådan sørger vi for til hele feltet.

Mødetid i Hobro
Vi mødes kl. 9.30 på en P‐plads i Hobro. I får senere den præcise adresse, hvor vi
skal mødes. Herfra cykler vi i en lang række til BIES bryghus, hvorfra den officielle
start skydes i gang med åbningstale og hele molevitten.

Ruten – hvor skal vi hen (du)
I år bliver det igen en fantastisk rute gennem det danske og skånske sommerland.
I kan se de enkelte etaper, højdemeter og meget andet på:
http://tour.ale.dk/index.php?id=7750

Husk at medbringe
Vi skal overnatte på henholdsvis campingpladser, vandrehjem og spejderlejre i år.
Vi sørger for morgenmad, men du skal selv medbringe tallerkener, kopper, bestik og
hvad du ellers kan få brug for.
Hvis du har brug for stol eller andet campingudstyr, bedes du også selv medbringe
dette. I bedes informere mig, hvis der er tale om større udstyr.
Du skal huske at sende en mail til Kim på kim.hyttel@vip.cybercity.dkmed
information om størrelser på dæk og slange på din cykel. Vi har sponsor på
reservedele og det vil derfor være bedst for alle, hvis vi har reservedele med som
passer til cyklerne.

Hvis du har tanker om at medbringe en reservecykel skal du lige tage kontakt til en
fra Juntaen.
VIGTIGT FOR ALLE: Man kan ikke stille op til Tour de Biere 2013 uden cykelhjelm.
Herudover SKAL du medbringe lagen til overnatning på vandrehjem og spejderlejr.

Depositum
Vi er nu så langt i planlægning og har disponeret en række omkostninger for turens
afvikling. Man vil I tilfælde af frafald derfor IKKE kunne påregne at få hele sit
depositum retur, men en andel svarende til IKKE disponerede omkostninger.

Bakketræning
Jeg iler med information fra turens rutechef Kim om, at man bør prioritere
træningen på bakkerne ‐ som de siger i Jylland – for os sjællænder er der vel mere
tale om en ”bjergruter” uden for kategori.

Har du særlige evner
Juntaen er altid interesseret i ryttere med særlige evner. Så hvis du har evner som
du tror, turen kan have glæde af, her tænker vi f. eks. på om du har en skjult
forfatter i maven, IT‐træning, kan underholde eller måske har adgang til billig
transport mellem Holte og Herlev – torsdag aften. Bedes du tage kontakt til en fra
Juntaen.

Afslutningsfest ‐ gæster
Igen i år vil det være muligt at inviterer familie, gæster m.fl. med til
afslutningsfesten. Festen holdes i spejderhytten Hellerud i Holte. Her vil der være
mulighed for opstilling af campingvogne eller medbragte telte. Menu og
arrangement kommer jeg tilbage til. Ligesom prisen vil jeg vende retur med.

Tilmelding kan ske til mig: ghp@danskemedier.dk senest 23. juni 2013.

OG endelig…………..
For at sikre at alle modtager nyhedsbreve m.m. bedes du bekræfte modtagelsen ved
at besvare denne mail.
Højt Skum
Gert

