NYHEDSBREV # 3
Du kan i dette nyhedsbrev læse om:
*) Status – Hvordan går det ?
*) Hvordan cykler man ?
*) Pakkeliste
*) Udpegning af hjælpere pr. dag
*) Langningschef og Langnings‐chef‐aspirant
*)Pressen
*) Turen har fotograf med
*) Mødested i Hobro og afgang
*) Transport til og fra Turen
*) Husk tilmelding til afslutning
*) Søndag oprydning og afgang
*) Og endelig ……….

Status – hvordan går det ?
Vi har aldrig været SÅ klar som nu. Og det er blevet tid for den sidste info inden
løbet skydes i gang.

Hvordan cykler man ?
Hermed et udvalg af gode leveregler når man cykler i formation.
• Pas på hinanden
• Vi cykler typisk to og to sammen
• Vi skal hjælpes om at holde gruppen sammen
• De første ryttere bedes sikre, at alle er samlet
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•

Undgå overraskende udsving på cyklen
Vær meget opmærksom på din gruppe
Ved at køre i gruppe spares på energien
Skift kun plads, hvis der er huller
Søg at lukke hullerne
Vi overholder færdselsloven
Vi giver tegn osv.
Skal man ”dehydrerer” under kørslen, giver man besked til de nærmeste
rytter, så gruppen kan vente lidt.
• Kør efter forholdene og vær særligt opmærksom i København
• Og ikke mindst vi parkerer cyklerne hensigtsmæssigt
• Og sikkert meget mere…

Pakkeliste
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cykel (toptunet og serviceret)samt cykelhjelm
Telt, soveunderlag, sovepose
HUSK særligt: lagen til brug på vandrehjem
Kop, tallerken, bestik osv.
Øvrig bagage til turen. Tag ikke for meget med
Badetøj og lommepenge
Solbriller, regntøj, drikkedunk
Sygesikringsbevis m.m.
Der er tidligere år set positivt på at der medbringes en lille en til
morgenkaffen
• OG en rigtig Øl entusiast går ingen steder uden smageglas

Udpegning af hjælpere – dagligt
Hver aften vil der blive udpeget nogle ryttere, som skal hjælpe serviceholdet –
dagen efter. Dvs. man skal primært hjælpe med morgenmad, men også med andre
opgaver i løbet af dagen og aftenen efter aftale med serviceholdet.

Langningschef og Langnings‐chef‐aspirant
Langningschefen har et altafgørende job. Langningschef JENS forestår nemlig, at
udskænkningen af smagsprøver på de enkelte bryggerier og langningssteder
gennemføres optimalt. Langningschefen kan udpege en langnings‐chef‐aspirant,
hvilket er meget ærefuldt.
Se langningssteder på: http://www.tour.ale.dk/index.php?id=8988

Presse
Der arbejdes fortsat på forskellige aftaler med pressen. Nogle aftaler er faldet på
plads, og vi tror på, at yderligere vil komme til.
Vi har sendt materiale og mails til en lang række medier herunder lokale aviser,
radioer og tv.
Har du særlig adgang og kontakt med den lokale presse eller for den sags skyld
landsdækkende presse, bedes du kontakte mig ghp@danskemedier.dk

Turen har egen fotograf med
En af turens ryttere (Anders K. Brandt) medbringer fotoudstyr og laver billed‐
reportage fra turen dagligt. Anders vil have behov for to daglige reportere som kan
skrive og eller komme med input til reportagerne. Juntaen vil derfor dagligt udpege
to reportere.
Husk i øvrigt at tilmelde jer Facebook gruppen: www.ale.hundslev.dk og billedgalleri
www.humle.hundslev.dk

Mødested i Hobro
Vi mødes kl. 9.30 på Hobro Station, hvor der vil være mulighed for, at klare de sidste
forberedelser og blive klar til start. Vi kører fra stationen kl. 9.55 i en lang række
med den gule (Jens) og den prikkede (Kim) fra Tour de Biére 2012 ‐ i front.

Kl. 10.00 ankommer vi til Bies Bryghus, hvorfra den officielle start skydes i gang med
taler og indtagelse af turens første smagsprøve. Herfra har vi mere end 100
smagsprøver i vente de næste 8 dage.

Transport til af fra Turen
De seneste opdateringer og planlægning af transport til Hobro og retur fra Holte kan
følges på www.dsb.dk eller www.rejseplanen.dk

Husk at tilmelde dine gæster
til afslutningsfesten. Tilmelding skal ske på ghp@danskemedier.dk
og betaling skal ske til Turens konto.

Oprydning søndag
Vi forlader spejderhytten Hellerud(Holte) rydeligt og som vi modtog spejderhytten.
Det forventes, at alle deltager i dette arbejde og selvfølgelig tager vare på egne
sager. I øvrigt som det er foregået så fint de tidligere år.
Kl. 10.00 vil Vagn køre cykler og bagage til S‐toget. Herfra vil I kunne tage S‐toget til
Høje Taastrup Station. Hvor der er afgange mod Fyn og Jylland bl.a. kl. 10.41.

OG endelig…………..
ønsker juntaen alle en bragende god tur. Husk at passe på hinanden derude.
Højt Skum
Gert

