NYHEDSBREV # 2
Du kan i dette nyhedsbrev læse om:
*) Status – Hvordan går det
*) Overnatning i Hobro
*) Kan du lappe cykel m.m.
*) Facebook gruppe
*) Blok og Billedgalleri
*) Opdater din beskrivelse i Feltet
*) Juntaen har det sidste ord
*) Afslutningsfest

Status – hvordan går det……….
En række aftaler falder for tiden på plads og ruten er generelt på plads. Vi er
fortrøstningsfulde, selvom der altid er noget man har overset.
Feltet sammensætter sig i år af halvdelen erfarne og meget erfarne ryttere og
halvdelen nye ryttere. En god gruppe tænker jeg. Vi glæder os i alle fald til at gense
tidligere ryttere og lære nye ryttere at kende.

Overnatning i Hobro
Da vi som bekendt skal mødes kl. 9.30 i Hobro, kan det tænkes at nogle af jer ønsker
at ankomme til Hobro dagen før. Hermed følger nogle overnatningsmuligheder.
Hobro Camping, Gattenborg 2: 98 52 32 88: hobrocamping.dk
Danhostel Hobro, Amerikavej 24: 98 52 18 47: danhostelhobro.dk

Snehøjgaard BB, Ølsvej 42:
Lynghøj Hus BB, Lynghøj 1:

98 51 25 45 / 23 45 31 38
98 51 13 44 / 40 45 83 44: lynghøjhus.dk

Kan du lappe en cykel m.m.
Vi skal have sammensat nogle mekanikerhold de enkelte dage så, hvis du er god til
at reparerer eller lappe en cykel i grøftekanten bedes du sende en mail til Kim i
Juntaen.
kim.hyttel@vip.cybercity.dk

Facebook
Der er oprettet en facebook gruppe som I bedes gå ind på og oprette jer som
brugere. Her kan også inviteres gæster m.m.
www.ale.hundslev.dk
Og der er oprettet et billedgalleri, hvor billeder fra turen vil blive lagt ind.
www.humle.hundslev.dk
Anders K Bandt vil hjælpe med at lægge tekst og billeder ind. Dagligt vil der blive
udpeget to gæste skribenter som vil lave et referat af dagens etape.

Opdater dig på Feltet
Du bedes sende en mail med en kort – gerne underholdende ‐beskrivelse og billede
af dig selv til vores webmaster Brian på brian.hvam@ale.dk
Det er vigtigt specielt nu, så alle deltagere kan orientere sig om feltets deltagere.
Tjek http://www.tour.ale.dk/index.php?id=7751 for 2013 eller bliv inspireret fra
2012 på http://www.tour.ale.dk/index.php?id=11153

Juntaen har det sidste ord
Krav om at alle skal kunne køre over 20 KM i timer i snit, vil vi holde fast i og med
erfaringen fra de tidligere år Tour de Biére har vi (Juntaen) givet os selv
bemyndigelse til at dømme ryttere der ikke kan følge med midlertidigt midlertidig
ude.Således kan man bliver bedt om at sætte sige i en følgebil indtil man er kommet
til kræfter igen.
En beslutning af denne karakter kan have mange bevægegrunde. Men
hovedgrunden vil typisk være vores behov for at overholde ruteplanen. Både af
hensyn til bryggerierne, os selv eller f.eks. en færgeoverfart. Man kan også dømmes
i en følgebil, hvis cyklen skal repareres, så bliver man kørt frem til næste stop.
Alle vil selvfølgelig helst cykle, hvilket juntaen er meget bevidst om. Men hvis man
anmodes om at tage en pause, bedes beslutningen fulgt uden diskussion da
beslutningen er truffet i fællesskabets interesse.
Vi har heller ikke tid til at diskutere, hvilken vej der er den bedste, så det er den
ruteansvarlige og Kim Hyttels ord der er lov og skal følges.
Jeg håber i har forståelse for nødvendigheden af at alle efterlever denne aftale.

Afslutningsfest ‐ gæster
Som beskrevet i Nyhedsbrev #1 vil der igen i år være muligt at inviterer familie,
gæster m.fl. med til afslutningsfesten. Menu planlægges at være Øl‐marineret‐
svinekam med tilhørende – JA – ØL.
Prisen for festen og overnatning vil udgøre 300 kr.p.p.
Tilmelding kan ske til mig: ghp@danskemedier.dk senest 23. juni 2013.
Højt Skum
Gert

