Kære cykØLdeltagere – nu kun 2 uger før starten er gået
Vi kan fortælle, at de allersidste detaljer omkring de enkelte dagsruter er ved blive fastlagt.
Derefter bliver ruterne tilgængelige på hjemmesiden www.tour.ale.dk
De tidligere år har hver rytter fået en id kort i et ’alehalsbånd’. Mange brugte halsbåndet til at have
cykelnøgle o.s.v. fastgjort i. Juntaen finder det ikke nødvendigt med et egentlig id, og erstatter det i
år med et navneskilt til at hænge bagerst på sadlen. Gert siger det er så rart, han kan se, hvem det
lige er han passerer.
Vi skal huske Jer alle på, at I skal medbringe smageglas på hele turen, der er i år en del
hjemmebryggere på vor besøgsliste, her er eget glas også gavnligt.
En vædskebeholder i den ene holder på cyklen er et godt sted at have glasset, ellers skal du i
servicebilen hver gang og hente det.
Husk også at hvis du bedre kan lide at sove i telt end blandt mange indendørs, må du gerne
medbringe dit telt, der er mulighed for at slå det op ved alle overnatningssteder, jeg vil dog ikke
anbefale, at slå det op på Bornholmerfærgen.
Vi har tidligere fortalt at alle på en eller anden måde fik tildelt en serviceopgave under touren.
Medsendt vil du finde fordelingen af serviceopgaver og hvem af os ,der har de enkelte tjanser.
Vi savner stadig en officiel feltfotograf.
HUSK nu at få nogle træningskilometer i benene og ikke mindst få vænnet halebenet til, at det skal
indstille sig på et nyt hvilested i en uges tid.
Der er en ny servicetjans i år, der er benævnt ’turlukker’, det er den person, der kører som sidste
mand i feltet sikrer, at alle er med.
Der er også udnævnt en ’rumkontrol’. Det er den person der har ansvaret for at overnatningsstedet
er efterladt i ordentlig stand og der ikke er glemte effekter, denne kontrol foretages om morgenen
lige inden morgensamlingen før start.
Højt Skum til jer alle
sender
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