
TOUR’ENS VEJ TIL DANMARK – HØR HISTORIEN 

Den 6. februar 2020 inviterer Belgian Cycling Club i samarbejde med FDM Jyllandsringen og Midtjyllands Avis 

til et eksklusivt arrangement i FDM Jyllandsringens lokaler i Resenbro ved Silkeborg. Vi får besøg af den 

danske Tour-boss Alex Pedersen, som vil give en yderst interessant ”behind the scene” fortælling om, 

hvordan det lykkedes at lokke Christian Prudhomme til at placere en Tour-start i Danmark. 

Arrangementet bliver suppleret af vores lokale chefredaktør ved Midtjyllands Avis, Hans Krabbe, der 

sammen med Alex Pedersen, Allan ”Smeden” Johansen (den første silkeborgenser, der gennemførte Tour de 

France) og en speciel gæst, vil tage en snak om, hvad Tour starten betyder for Danmark og dansk cykling. 

Om arrangementet 

Sted:                   FDM Jyllandsringen, Skellerupvej 38, Resenbro (Silkeborg) 

Dato:                  6. februar kl. 19.00 

Arrangør:          Belgian Cycling Club, Midtjyllands Avis og FDM Jyllandsringen 

Program 

Kl. 19.00            Dørene åbnes 

Kl. 19.30            Velkomst 

Kl. 19:35            Foredrag med Alex Pedersen (Tour’ens vej til Danmark) 

Kl. 20.30            Pause 

Kl. 20.45            Cykelsnak med Hans Krabbe, Alex Pedersen, Allan Johansen og ”Special Guest Star” 

Kl. 21.45            Afrunding 

Belgian Cycling Club er vært med øl, sodavand, vand og kaffe. 

Pris og tilmelding 

Pris kr. 100,- (SCRMotion - medlemmer) 

Køb billet til arrangementet via conventus 

GRAND DEPART – TOUR DE FRANCE DANMARK 2021 

Den første uge i juli 2021 rammer verdens tredje største sportsbegivenhed Danmark, når Tour de France 

begynder i København. Løbet starter den 2. juli med en 13 km lang enkeltstart i hovedstadens centrum. 1. 

etape starter dagen efter i Roskilde, bringer Tour-karavanen rundt i det vestsjællandske og slutter af med et 

18 km langt opløb henover en – forhåbentlig på dagen – vindblæst Storebæltsbro til Nyborg. På tredje dagen 

kører Tour-felten fra landets bjergby nr. 1 Vejle og snor sig gennem det syd- og sønderjyske landskab til 

Sønderborg, hvor rytterne og den øvrige del af Tour-cirkusset umiddelbart efter etapeafslutningen flyves fra 

Sønderborg lufthavn til Frankrig, og fortsætter Tour’en her to dage senere. 

Hundrede tusindvis danskere vil uden tvivl i løbet af de tre dage Tour’en er i Danmark, stå langs landevejene, 

vifte med Dannebro og vente på, at Tour-feltet med stjerner som Froome, Quintana, Roglic, Fuglsang og 

Valgren kommer susende forbi. Det bliver stort, og det er mange års hårdt intensivt arbejde på at få Tour’en 

til Danmark, som når sit absolutte klimaks i de fire første dage af juli 2021 – en drøm, som fødtes for snart 25 

år siden, da Bjarne Riis vandt løbet. 


