Horsens den 12. juni 2012

Pressemeddelelse fra Tourledelsen

Tour’en kommer til Jylland
I dagene fra den 5. til 7. maj gæstede Giro d’Italia Jylland. Det var stort, men nu bliver det
endnu større: Tour’en kommer til Jylland! Og det bliver ikke bare et par etaper i det
midtjyske, men hele hovedlandet på langs, 8 krævende etaper fra Aabenraa til Skagen.
Det drejer sig naturligvis om det traditionsrige internationale etapeløb Tour de Bière, som i
år køres for tredie gang. De to foregående år er løbet godt nok startet i Jylland, men feltet
bevægede sig begge år hurtigt mod øerne. I år bliver løbet i Jylland. Fra starten i
Aabenraa den 30. juni fører løbet først rytterne gennem det sønderjyske, over Haderslev
og Ribe til Fanø. Derefter går turen op gennem Vestjylland, over Fur og Thy til Vendsyssel
for at slutte i Skagen. En rute der uden tvivl vil give det stærke felt store udfordringer, ikke
mindst vestenvinden på de lange lige veje, hvor kampen om en plads på viften vil blive
ekstrem hård.
Mange af rytterne i årets Tour de Bière kørte en uofficiel prolog på en del af Giro d’Italia
ruten den 6. maj under navnet Giro della Birra, og selv på denne forholdsvis nemme rute
blev det klart at Tour de Bière feltet, om muligt, stiller såvel fysisk som mentalt stærkere
end i 2011 i dette års krævende Tour.
Der vil måske være langt mellem tilskuerne på de vindomsuste veje i det tyndt befolkede
Vestjylland, men der er næppe tvivl om at forplejningszonerne overalt vil tiltrække et meget
stort publikum. Langningen - denne for store etapeløb så afgørende disciplin - er helt
speciel i Tour de Bière. Ikke alene foregår langningen under Tour de Bière i helt unikke
forplejningszoner og inden for fastlagte tidsrammer, men der er også sat en kraftig
begrænsning på mængden af forplejning hver enkelt rytter må modtage: En øl pr. rytter pr.
forplejningszone! Denne restriktion hænger godt sammen med, at feltet bakker op om
kampagnen ”Er du klar” – en kampagne mod spritkørsel – og støtter Natteravnene i deres
bestræbelser på at gøre det sikkert for vore unge at færdes i nattelivet.
Som alle andre store etapeløb har også Tour de Bière sin egen hjemmeside, hvor de
enkelte etaper og feltets ryttere kan studeres inden det går løs den 30. juni i Aabenraa.
Klik ind på: tour.ale.dk
Se forventede ankomsttider på de enkelte etaper på listen sidst i dette dokument –
og find praktiske oplysninger samt kontaktpersoner på side 3.
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Tour de Bière feltet 2011

Tour de Bière 2012 gæster Sønderjylland den 30. juni
…og der er langning ved 2 bryggerier
Aabenraa er for første gang startby, og starten går naturligvis fra
Ølympiaden på Storetorv. Klokken 11 sender Eva Kjer Hansen, MF og
Team Rynkeby, det store felt af sted på 1. etape af det 677 kilometer lange
etapeløb op gennem Jylland
Ved middagstid passerer feltet Haderslev, hvor der er langning på
Bryggeriet Fuglsang klokken 12:30. Lørdag den 30. juni er også
Bryggeriernes dag, så bryggeriet er uden tvivl helt oppe på mærkerne.
Fra Haderslev går det videre mod vest.
Sidst på eftermiddagen forventes feltet at være nået frem til Ribe, hvor der
er langning på Ribe Bryghus klokken 17:00
Ribe er også startby for 2. etape. Starten går søndag den 1. juli 2012
klokken 10:00 fra Ribe Camping.
…alle er velkomne til at møde frem i langningsområderne.
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Yderligere oplysninger hos:

Holdkaptajn og Holdejer:
Ole Madsen
Mobil: 40 21 57 28
Mail: ole.madsen@ale.dk

OBS – Eftersom Holdkaptajnen naturligvis kører med I feltet, må kontakt i perioden hvor
Touren køres, fra den 30. juni til den 7. juli, nødvendigvis foregå pr. telefon.

Baggrundsinformation:
Tour de Bière er et etapeløb for medlemmer af Danske Ølentusiaster. Tour de Bière blev
kørt første gang i 2010, og blev så klar en publikumsmæssig og sportslig succes at der
ikke var nogen tvivl om at løbet skulle være et fast indslag i kalenderen. Tour de Bière
2011 blev en lige så gennemført succes, og med Tour de Bière 2012 placerer løbet sig
centralt blandt årets store sportsbegivenheder i Danmark.
Danske Ølentusiaster er en uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og
interesseorganisation, som arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper,
oplyser og skaber debat om øl, støtter og stimulerer håndbrygning og dansk bryggekunst,
sikrer øl en respektfuld behandling samt varetager forbrugernes interesser.

Links:
Tour de Bière: tour.ale.dk
Danske Ølentusiaster: ale.dk
Danske Ølentusiasters lokalafdelinger: lokal.ale.dk
Bryggeriforeningens kampagne Klar snak – rettet mod forældre: http://www.klarsnak.com/
Bryggeriforeningens kampagne Er du klar? – rettet mod unge: http://www.erduklar.com/
Natteravnene – om: http://www.natteravnene.dk
Natteravnene – støtte: http://www.betternow.dk/tourdebiere-indsamling-til-natteravnene
…starten går i øvrigt på Bryggeriernes dag – læs mere på http://www.bryggeriernesdag.dk
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Tour de Bière 2012 – oversigt over ruten med forventede tider.

Der tages naturligvis forbehold for tiderne, eftersom vind og vejr og, ikke
mindst, de enkelte rytteres angrebsiver kan rykke tidsplanen.
1. Etape
Lørdag den 30. juni
10:00 Ølympiaden, Storetorv i Aabenraa
12:30 Fuglsang, Haderslev
17:00 Ribe Bryghus, Ribe
2. Etape
Søndag den 1. juli
11:00 Fanø Bryghus, Fanø
13:00 Esebryg, Esbjerg
15:30 Warwik Bryghus, Varde
18:30 Ølgod Bryghus, Ølgod
3. Etape
Mandag den 2. juli
10:45 Rækker Mølle Bryghus, Skjern
13:30 Mylius-Erichsen Bryghus, Ringkøbing
4. Etape
Tirsdag den 3. juli
11:30 Hancock Bryggerierne, Skive
15:00 Fur Bryghus, Fur
5. Etape
Onsdag den 4. juli
12:30 Bryggen, Thisted
14:00 Thisted Bryghus, Thisted
6. Etape
Torsdag den 5. juli
10:00 Fjerritslev Bryggerimuseum, Fjerritslev
13:00 Nibe Bryghus, Nibe
15:30 Søgaards Bryghus, Aalborg
7. Etape
Fredag den 6. juli
11:00 Løkken Bryghus, Løkken
12:15 Fisherman’s Rest, Løkken
14:45 Bryghuset Vendia, Hjørring
18:00 Jerry's Bryghus, Frederikshavn
8. Etape
Lørdag den 7. juli
11:30 Det bette Ølhus, Aalbæk
16:30 Skagen Bryghus, Skagen

T o u r

d e

B i è r e

ole.madsen@ale.dk • webmaster@ale.dk
Internet: tour.ale.dk

2 0 1 2

