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2018 er ved at rinde ud, mange har parkeret raceren for i år, nogle har fundet deres MTB frem og andre
slider i fitnesscentre for at holde sig i form til cykelsæsonen 2019 begynder.
I styregruppen arbejdes der på planlægningen af Tour de Sjælland 2019 og vi har nu alle overnatningsstederne på plads. Det betyder vi nu for alvor kan planlægge nogle smukke og udfordrende ruter på de
danske landeveje. Vi arbejder på at lukke aftaler med sponsorer, så vi fortsat kan donere midler til Cystisk
Fibrose Foreningen.
Styregruppen er blevet styrket med Tim Lehmann og Rene Holm, der begge har cyklet med Tour de
Sjælland i flere sæsoner. Vi glæder os til samarbejdet.
Tour de Sjælland har igen i år valgt Velowear som leverandør af vort cykeltøj. Vi har lagt vægt på god
service, kvalitet samt at det skal være en leverandør fra lokalområdet. Vi ser frem til et godt samarbejde.
Deltagelse:
Prisen for deltagelse i Danmarks bedste motionscykelløb er kr. 2.995,Inkluderet i prisen er:
Overnatninger, fuld forplejning, sublime depoter, et fantastisk hjælperteam, personlig støtte til Cystisk
Fibrose Foreningen på 300 kr., et sæt cykeltøj bestående af bibshorts, cykeltrøje og vindvest.
Du får en fantastisk oplevelse, møder nye mennesker med passion for cykelsport og du gør en forskel med
din personlige støtte.
I 2019 er der plads til 75 deltagere. Vi åbner for tilmelding lørdag den 2. februar kl. 10:00 og forventer der
igen i år bliver rift om det begrænsede antal pladser. Så vær klar ved tasterne.
Som tidligere meddelt, afholdes informationsmøde for eventuelt nye deltagere, hvor man kan møde både
styregruppen og tidligere deltagere og høre mere om deltagelse i Tour de Sjælland.
Mødet afholdes søndag den 6. januar 2019 kl. 14 – 15:30 i Jyderup Hallen, Elmegården 58, 4450 Jyderup.
Vi ønsker alle en god jul samt et godt nytår.
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