Kære cykØLdeltagere – nu få dage før starten går
Er I alle ved at være på toppen af formkurven. Det forlyder, at der kan være en enkelt blandt os, der
måske ikke helt har toppet, men så er det bare om at lægge sig i den forreste del af feltet og køre sig
i topform.
På lørdag senest kl. 11,50 når vi mødes på Polititorvet i København, er der dels mulighed for at
parkere evt. transportbiler samt vore følgebiler. HUSK at betale P-afgift for tiden indtil kl 13,00, så
er du helt sikker på ikke at få en bøde for manglende P-afgift. De er tovlige med at opkræve
sådanne nogen de Køwenhavnere. P-billet kan betales med mønter, dankort og mobiltelefon.
Det er også på Polititorvet vi alle får udleveret cykØLtrøjer og de der skal have cykØLbukser får
også dem i den samme pakke. Så gælder det omklædning – i læ af biler e.l. – inden vi kl 12,15
sætter kortegen i gang mod Rådhuspladsen, hvor den egentlige start går kl. 12,30.
Første pitstop efter starten er gået vil være i Avedøre, hvor der bliver serveret et par sandwich.
Tag endelig mindst en da du ikke får aftensmad før kl. 20.00 i Køge.
Vi kan i øvrigt fortælle, at Juntaen har besluttet, at kl. 20,00 er det faste tidspunkt for aftensmåltidet.
De bestilte aften T-shirt vil blive udleveret i Køge. Her vil vi også efter spisningen afholde dagens
aftensammenkomst med uddeling af gul og prikket trøje. Ligeledes vil der blive givet praktiske
informationer om tourens afvikling.
Vi bringer i erindring, at selvom vi skal sove indendørs i år, bør I have luftmadras/soveunderlag
eller hvad I nu vil ligge på. Det er på gulvet, vi skal sove de fleste steder.
HUSK også pas eller anden billedlegitimation. Måske er det også praktisk med lidt euro i
baglommen, når vi skal til Flensborg.
Ved afslutningsfesten i Kolding bliver der serveret en buffet med retter tilberedt med øl. Derudover
er Tour de Biére 2014 den glade giver af et par øl til denne buffet. Måske vil nogen af Jer have
behov og eller lyst til at blive betjent fra restaurantens ølhaner. Restauranten tager imod såvel
kontanter som dankort for den ydelse. Forhåbentlig glæder vi os alle til en festlig aften, hvor der
også vil være mulighed for at få testet lakskoene til live musik.
Er der nogen af Jer, der går og tænker, har jeg nu set alle infobrevene, der er sendt ud, husker jeg nu
det der er skrevet om, hvad jeg bør have med. Medsendt vil du finde et bilag, hvor der er link til
samtlige de 9 tidligere infobreve.
Vi har løst problemet med erstatning for Lis og Dan idet Mette Razda Jensen træder ind som
servicemedarbejder. Mette er bl.a. tidl. formand for Rødovreafd af DØE.
Til slut er der kun at sige på gensyn på Polititorvet på lørdag formiddag.
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