Kære cykØLdeltagere – 3 uger før starten går
Tak for jeres hurtige tilbagemeldinger omkring gæster og overnatning i Kolding.
I skrivende stund er alle senge nu besat, men vi kan tage gæstetilmeldinger ind på en venteliste
indtil vi har yderligere 6 personer til en lejlighed mere, så kom endelig med tilmeldinger lige NU.
Vi skal bo i det der tidl. hed Kolding Byferie. Vi skal bo i 6 personers lejligheder med 6 sovepladser
i hvert hus.
HUSK nu at du skal have set din cykØL efter sådan rent teknisk, så den er forsynet med frisk luft i
ringene. Kæden og andre led bør være smurt, og glem ikke dine personlige ditto. Husk også at
smøre dine stemmebånd, da vi har planer om at synge morgensang hver morgen.
Her er huskelisten til hvad du skal medbringe på årets tour:
Krus til morgen- og aftendrikke
Tallerken
Bestik
Et viskestykke eller lign
Sovesager dyne/sovepose samt luftmadras eller andet soveunderlag
Lagen SKAL medbringes- af hensyn til færgen og vandrehjem
Pas eller anden billedid skal medbringes ved vort besøg i Tyskland
Håndklæde
Personlige toiletsager
Det kan anbefales, at have et par lange bukser at cykle i, når vi er i det Sønderjyske. Vi har fået
oplyst, at der er ingen fastboende, der har ryddet cykØLstierne for brombær.
Vi savner stadig en tilbagemelding om, der er nogen af jer der evt. har lyst til være vor officielle
fotograf på touren. Giv venligst en mail til Torben på mailadressen: tn.goodwill@mail.tele.dk
Besøgsantallet i Flensburg er ændret til 3 besøg i stedet for 2, vi skal nu også besøge Westindien
Brauhaus. På de tyske bryggerier må ingen have åbne sko på under besøget, vi skal gå en del på
jerntrapper, så tænk over om dine cykØLsko er egnet til det.
Juntaen er ved at lægge sidste hånd på en fordeling af de forskellige serviceopgaver der naturligt
forekommer på et sådan arrangement som Tour de Biére trods alt er. Alle kan regne med, at de på et
eller andet tidspunkt får tildelt en serviceopgave. Listen offentliggøres meget snart.
Vor it afdeling har forleden dag kørt test på realtime opdatering af kort. Det var en vellykket test, og
på hjemmesiden bliver der hver dag under touren en aktiv side hvor holdets aktuelle position vil
kunne ses og følges, ligesom der vil kunne ses enkelte tilhørende billeder. Gennemkørte ruter med
billeder bliver arkiveret men fortsat tilgængelige på hjemmesiden.
I kan trygt se frem til at modtage flere informationer i løbet af de næste uger
Højt Skum til jer alle
sender
Juntaen
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