Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.
BESTIL
PDF/UA

PRESSEPITCH

100 dage til Tourstart i Danmark
Onsdag den 23. marts er der 100 dage til Tour de France – verdens
største cykelløb - starter i Danmark med tre etaper 1-3 juli. Det
markeres på tværs af de fem danske start- og målbyer med stribevis af
events, som kickstarter den gule tourfeber på tværs af landet.
Besøg på Storebæltsbroen, skolebesøg i Nyborg, lancering af
supercykelski fra Roskilde-København, afsløring af det officielle
nedtællingsur på Rådhuspladsen i København, tourfest i Vejle og
erhvervstræf i Sønderborg. Tourstarten sker om 100 dage, og det bliver
fejret i de danske tourbyer, hvor bl.a. løbsdirektør Christian
Prudhomme, erhvervsminister Simon Kollerup og borgmestrene fra de
fem danske start-og målbyer alle vil være med.
100-dages fejringen den 23. marts får et smukt anslag tidligt om
morgenen med besøg til en af pylonerne på Storebæltsbroen. Næsten
samtidig markerer Sønderborg, at Kong Christian X’s bro vil være
klædt i gult i 100 dage. Fejringen forsætter herefter til et skolebesøg i
Nyborg, hvor eleverne vil fremvise deres skolearbejde med Tour de
France. Dernæst fortsætter fejringen til Roskilde, hvor der bl.a. vil være
fokus på åbningen af en ny supercykelsti.
Dagen slutter i København om eftermiddagen, hvor der bl.a. vil være en
cykeltur med Grand Départ-trofæet fra Vesterbro Torv til
Rådhuspladsen. Her vil løbsdirektør Prudhomme, overborgmester
Sophie Hæstorp Andersen og et følge af ca. 200 hverdagscyklister fra
lokale cykelklubber, plejehjem, børnehaver og skoler mfl. være med.
Umiddelbart efter bliver det officielle nedtællingsur tændt på
Rådhuspladsen og en efterfølgende reception på Københavns Rådhus
med taler og åbning af en stor Tour de France-udstilling ’Touren &
Cykelbyen’ i Rådhushallen.
Markeringen af de 100 dage til Tourstarten i Danmark fortsætter dagen
efter torsdag den 24. marts i Sønderborg og Vejle. Her starter dagen i
Sønderborg, hvor der om formiddagen inviteres til erhvervstræf med
Tour de France-fokus og et efterfølgende pressemøde. Dernæst
fortsætter fejringen i Vejle, som vil markere 100-dagen med en fuldt
udpyntet tourplads, hvor der både vil være boder, balloner, besøg fra
cykel-maskot og muligheder for at prøve kræfter med Vejles tour-rute i
en virtuel cykelsimulator.
Løbsdirektør Christian Prudhomme deltager i programmet begge dage
og kommer derfor forbi alle de fem danske mål- og startbyer. Se det
samlede program for 100 dages fejringen herunder.
Pressen er velkommen.

Program for 100 dages markering - 23. marts
Tid
Sted
Aktivitet
07:00- Storebæltsbroen* Besøg i pylonerne på Storebæltsbroen.
09:00
Deltagelse af bl.a. løbsdirektør
Prudhomme, erhvervsminister Simon
*lukket
Kollerup, borgmester i Nyborg, Kenneth
arrangement
Muhs og Heino Knudsen,
regionrådsformand i Region Sjælland.
09:15- Nyborg
Skolebesøg i Nyborg. Deltagelse af bl.a.
09:45
løbsdirektør Prudhomme og borgmester i
Nyborg, Kenneth Muhs.
11:30- Roskilde
Trofæ-tour, åbning af ny supercykelsti
12:10
ml. Roskilde og København, og afsløring
af nye kloakdæksler med GDCD-logo.
Deltagelse af bl.a. løbsdirektør
Prudhomme og borgmester i Roskilde,
Thomas Breddam.
13:00- Frederiksberg
Skolebesøg og diktat på den franske
13:45
skole, Lycée Français. Deltagelse af bl.a.
løbsdirektør Prudhomme og borgmester
på Frederiksberg, Michael Vindfeldt.
15.35- København,
Cykeltur med Grand Départ Trofæet fra
16:00 Vesterbro Torv
Vesterbro Torv til Rådhuspladsen.
Deltagelse af bl.a. løbsdirektør
Prudhomme, overborgmester Sophie
Hæstorp Andersen og følge af ca. 200
hverdagscyklister fra lokale
cykelklubber, børnehaver og plejehjem.
16:00- København,
Afsløring af nedtællingsuret fra Tissot.
16:30 Rådhuspladsen
Deltagelse af bl.a. Prudhomme,
erhvervsminister Simon Kollerup,
overborgmester, Sophie Hæstorp
Andersen, borgmestre fra start-og
målbyer.
16:30- København,
Reception i rådhushallen på Københavns
18:15 Rådhushallen
rådhus. Taler og åbning af Tour de
France-udstilling ’Touren & Cykelbyen’.
Program for 100 dages markering - 24. marts
Tid
Sted
Aktivitet
09:50- Sønderborg
Erhvervstræf med taler og oplæg. Tale af
11:30
Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen,
og oplæg af løbsdirektør Prudhomme om
bl.a. tourens potentiale ift. branding og
omtale.
13:00- Vejle
Åbning af Tour-pladsen v. Rådhuset i
15:00
Vejle. Her vil løbsdirektør Christian
Prudhomme sammen med byde
velkommen med Vejles borgmester Jens
Ejner Christensen og dernæst gå rundt på
pladsen og se de forskellige touraktiviteter.

PRESSE


Pressen er velkommen til at dække begivenhederne. Tilmelding
sker via: pressetdf@kk.dk



Det danske toursekretariat deler løbende billeder og video fra
100 dags-markeringen på https://letourcph.dk/ Ved spørgsmål
skriv eller ring til Eline Andersen tlf. 51225385 eller mail til
ea@sporteventdenmark.com



Kontakt til overborgmester og bestyrelsesformand Sophie
Hæstorp Andersen og direktør for Tour-sekretariatet Ida Bigum
Nielsen sker via presseansvarlig i Tour-sekretariatet, Simon
Kærup tlf. 24926298, mail EL1U@kk.dk



Kontakt til erhvervsminister Simon Kollerup via presserådgiver
Camilla Christensen Weigel, tlf. 91337097, mail:
cachwe@em.dk

FAKTA


Grand Départ Copenhagen Denmark afvikles den 1.-3. juli
2022, og indledes med en 13 kilometer enkeltstart i verdens
bedste cykelby København. Dernæst følger 2. etape med 199
km. fra Roskilde til Nyborg og 3. etape med 182 km. fra Vejle
til Sønderborg.



Følg løbende nyheder og al information om Tour de France i
Danmark på hjemmesiden www.letourcph.dk og på sociale
medier: @letourdk på Facebook, Twitter og Instagram.

