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Tour de Bière kommer til Nordsjælland
Fra den 29. juni til den 6. juli afvikles det traditionsrige internationale etapeløb Tour de
Bière for fjerde år i træk. Samtidig afvikles i øvrigt et mindre etapeløb i Frankrig.
I år starter løbet i Hobro, men efter en tur rundt i med jyske går turen mod Nordsjælland,
hvor Hundested og Humlebæk bliver besøgt før turen går videre til Sverige.
Undervejs bliver der aflagt besøg på Halsnæs Bryghus og Kølster Malteri og Bryggeri, der
begge benyttes som langningsområder, og der vil her, såvel som på ruten i øvrigt, være rig
mulighed for at se og tiljuble det store internationale felt af ryttere. (Omtrentlige tider på
side 2)
Hele årets rute og de omtrentlige tider kan ses på http://www.tour.ale.dk - hvor man kan
følge touren dag for dag, hvilket man også kan på Facebook, www.ale.hundslev.dk

Formålet med Tour de Bière er at nyde det
smukke danske land, den gode motion og det
gode danske øl, og at udbrede kendskabet til
disse tre kvaliteter til alle danskere.
Har dette materiale vakt jeres interesse, vil det
glæde os, vores idé og formål, hvis I vil skrive
om vores Tour de Bière 2013 og møde os på
de forskellige bryghuse og ølsteder.
Vi stiller selvfølgelig op til interviews sammen
med bryggerne - eller deltager på anden måde
efter aftale.
Jeg kan kontaktes via ghp@danskemedier.dk
eller på telefon 40 87 95 18.
Med venlig hilsen
Gert Højer Petersen
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Gert Højer Petersen - Tlf.: 40 87 95 18 - ghp@danskemedier.dk
Internet: http://www.tour.ale.dk
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Tour de Bière
Oversigt over de to etaper der passerer Nordsjælland 2. - 4. juli 2013

Dag

Ankomst

Tir 2/7

Afgang
08:15 Start fra Århus Bryghus

13:30
Ons 3/7

15:00 Halsnæs Bryghus, Nordre Beddingsvej 35, 3390 Hundested
08:30 Start fra Smidstrup Camping, Helsingevej 44, 3230 Græsted

10:15

11:15 Kølster, Krogerup Avlsgård, Krogerupvej 3, Humlebæk

14:00

15:00 Helsingborgs Bryggeri, Cindersgaten 4, Helsingborg

16:15

17:00 Systembolaget, Trädgårdsgatan 9, Landskrona

17:15

19:30 Brygghuset FINN, Bangårdsgatan 33, 261 35 Landskrona

13:00

14:10 Hamnmästaran, Hamnen Malmø

15:15

16:15 Amager Bryghus, Fuglebækvej 2, 2770 Kastrup

Tor 4/7

08:00 Start

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 og 2012 blev lige så gennemførte succes’er, og med Tour de Bière 2013 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:
Danske Ølentusiaster:

www.tour.ale.dk
www.ale.hundslev.dk
www.ale.dk
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