Horsens den 22. juni 2011

Pressemeddelelse fra Tourledelsen

Tour de Bière 2011
Fra Danmarks vugge til den moderne bryggeriindustris vugge.
2. juli køres Prologen til det traditionsrige etape-cykelløb, Tour de Bière, og det kan
forventes at store skarer af entusiastiske cykelsportsinteresserede vil være på plads på
ved Uffe Stenen i Jelling for at se det store felt tage hul på 9 dages strabadser med en
meget krævende Prolog, som med sine stigninger og, især, nedkørsler kun vil give feltet
en vag idé om de prøvelser der venter i vinden på de flade etaper rundt på Fyn, på
Sydhavsøerne og op gennem Sjælland til København.
Tour de Bière 2011 på Sydhavsøerne og Sjælland
Danmarks store traditionsrige cykelløb
Torsdag den 7. juli kommer det store Tour de Bière felt med færgen fra
Langeland til Lolland, og det forventes at man når frem til langningszonen
på Krenkerup Bryggeri klokken 15:00
Dagen efter går Tour-ruten først til Bryghuset Møn, som man forventer at
nå klokken 11:45, herefter er det et langt sejt træk til dagens sidste
langning på Næstvedbryggeriet Føniks på Gavnø
Lørdag den 9. juli går starten fra Gavnø klokken 9:30, og allerede klokken
10:00 er man fremme på Axeltorv i Næstved hvor borgmesteren tager
imod. Herfra går det videre mod Roskilde Øl / Det lille Bryggeri som man
forventer at nå klokken 12:00, herefter til Dagmarbryggeriet i Ringsted,
hvor langningen er omkring klokken 14:15, og endelig mod Søbogaard,
hvor dagens sidste langning finder sted klokken 16:30
Søndag den 10. juli køres Finalen. Man starter i Køge og sætter kursen
mod København, hvor Tour de Bière afsluttes med et regulært gadeløb
med langning på Café Svejk omkring klokken 12:45 og mål på
Husbryggeriet Jacobsen klokken 13:45
Afslutningen, med uddeling af trøjer til vinderne, finder sted på
Husbryggeriet Jacobsen umiddelbart efter at rytterne er kommet i mål.
…alle er velkomne til at møde frem i langningsområderne.
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Ruten udgår i år fra Danmarks vugge, Jelling, hvor Harald Blåtand
satte den sten der kaldes Danmarks dåbsattest. Rytterne får
naturligvis ikke lov til at trampe rundt på dåbsattesten, men starten
går fra Uffe Stenen, få meter udenfor kirkegårdsdiget, hvor
Oldermanden i Folketingets Øl Laug, Kristian Pihl Lorentzen, vil
skyde løbet i gang klokken 10:45, hvorefter rytterne, helt
ekstraordinært, starter med hele to langninger i Jelling før det går
videre mod Kolding hvor Prologen har mål.
Tour de Bière ruten 2011 tager, efter den korte Prolog i Jylland, en rundtur på Fyn med
langning på de fleste af øens mange bryggerier, hvorefter man over Ærø og Langeland
fortsætter til Lolland, Falster og Møn, for at slutte af op gennem Sjælland med mål i
København.
Det er først og fremmest de lange flade strækninger, ofte i kystnære områder, hvor
rytterne vil være udsat for vejr og vind, der præger årets Tour. De fynske Alper kører man i
en stor bue uden om, og bortset fra Prologen er Mogenstrup Ås tæt på at være eneste
stigning på turen. I modsætning til sidste års Tour vil dette give temporytterne mulighed for
at folde sig ud, og såvel bjergspecialisterne som sprinterne skal sørge for at få plads på
viften hvis de vil gøre sig håb om at nå helt til målet København.
Der forventes mange tilskuere ude på ruten, men som sædvanligt vil forplejningszonerne
uden tvivl tiltrække sig den største publikumsinteresse. Langningen står blandt andet 20
bryggerier for, og den foregår inden for fastsatte tidsrammer, hvor der også er 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.
Lykkes det sprinterne i feltet at slippe igennem til Finalen i København vil de havde gode
muligheder for at gøre sig gældende, idet man slutter af med et regulært gadeløb med mål
på Husbryggeriet Jacobsen.
Og hvor starten på Tour de Bière 2011 står i Danmarks vugge kan afslutningen siges at
finde sted i den moderne bryggeriindustris vugge, på det tidligere Carlsberg, hvor
J.C.Jacobsen og hans medarbejdere fra 1847 og frem tog videnskabelige metoder i brug i
ølbrygningen. Carlsberg er flyttet til Jylland, men endnu ligger Husbryggeriet Jacobsen i de
historiske omgivelser og minder os om hvor den moderne bryggeriindustris vugge stod.

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 2. juli i Jelling.
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 næste side.
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Yderligere oplysninger hos:

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

Pressechef:
Anne-Mette Meyer Pedersen
Mobil: 61 30 17 62
Mail: anne-mette.meyer@ale.dk

OBS – Eftersom Holdkaptajnen kører med I feltet, og tager sig af pressekontakten under
Tour’en, må kontakt i perioden hvor Tour’en køres, fra den 2. til den 10. juli, nødvendigvis
foregå pr. telefon.

Baggrundsinformation:
Tour de Bière 2011 er et etapeløb for medlemmer af Danske Ølentusiaster.
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/
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Tour de Bière 2011 – 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.

Prolog:
Lørdag d. 2. juli
10.00
Samling: Uffe Stenen i Jelling
10.45
Prologen, og dermed Touren, skydes i gang af Kristian Pihl Lorentzen
11.00
Jelling Bryghus
12.00
Jelling Bryggeri
15.00
You’ll Never Walk Alone og Kolding Bryglaug
…herefter Danske Ølentusiasters Sommertræf på You’ll Never Walk Alone

Etape 1
Søndag den 3. juli
09.00
Start fra You’ll Never Walk Alone i Kolding
10.15
Den Engelske & Frederiksodde Håndbryggerlaug i Fredericia
12.00
Holms Restaurant i Middelfart
13.45
Indslev Bryggeri
17.00
Bryggeriet Vestfyen i Assens

Etape 2
Mandag den 4. juli
09.00
Start: Assens Camping
10.30
Midtfyns Bryghus i Brobyværk
14.00
Stensbogaard Bryghus i Pederstrup
16.30
Bryggeriet Flakhaven i Odense

Etape 3
Tirsdag den 5. juli
10.00
Start: DCU Camping Odense
10.00
Den Fynske Landsby i Odense
13.00
Ørbæk Bryggeri
14.45
Refsvindinge Bryggeri og Maltgøreri
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Etape 4
Onsdag den 6. juli
09.00
Start: Refsvindinge Bryggeri og Maltgøreri
11.00
Gundestrup Mejeri og Bryghus
16.30
Rise Bryggeri på Ærø

Etape 5
Torsdag den 7. juli
09.00
Start: Danhostel Svendborg
10.15
Ølhandleriet i Rudkøbing
15.00
Krenkerup Bryghus

Etape 6
Fredag den 8. juli
09.00
Start: Guldborg Camping
11.45
Bryghuset Møn
17.00
Næstvedbryggeriet Føniks på Gavnø

Etape 7
Lørdag den 9. juli
09.30
Start: Gavnø
10.00
Hilse på Borgmesteren i Næstved på Axeltorv
12.00
Roskilde Øl / Det lille Bryggeri
14.15
Dagmarbryggeriet i Ringsted
16.30
Søbogaard

Finale
Søndag den 10. juli
09.00
Start: Sydtrandens Camping, Køge
12.45
Café Svejk på Frederiksberg
13.45
Husbryggeriet Jacobsen i København

Afslutning på Husbryggeriet Jacobsen
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