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Idrætsinformation 10/2016 
 

                                                                                                         
     18-03-2016 

Til 
JDRI medlemmer. 
   
Emne: 
TOUR de JYLLAND 
 
 
SMSF Bike Team, vil gerne invitere motionscykelrytter fra din idrætsforening til en 
skøn cykelevents i sensommeren. 
 
Som et led i træning til DMSF Bike Teams mål i 2018 hvor vi vil cykle til Paris, fra 
Kaserne til Kaserne, ned igennem Europa, vil vi hermed invitere dig til at deltage i 
 

TOUR de JYLLAND 
 

Tour de Jylland gennemføres i dagene 31. August – 3. September 2016. 
 
På 4 etaper kører vi fra Kaserne til Kaserne i Jylland og gør opmærksom på vores 
militære cykelklub og det gode formål, vi køre for. 
 
Nemlig at henlede opmærksomheden på de hjemvendte soldater (både tjenestegø-
rende og ikke tjenestegørende, med og uden mén) og organisationer som støtter og 
arbejder for soldater, herunder Veteranhjemmene spredt rundt om i Landet, samtidig 
med at deltagerne hermed forbedre deres fysiske og psykiske tilstand samt, og ikke 
mindst, styrker og genopretter, den hårdt prøvet korpsånd/kultur i forsvaret, samt 
promovere forsvaret som helhed. 
 
Hver enkelt etape slutter på en kaserne, hvorfra du enten har mulighed for at køre 
videre på cyklen næste dag – eller, blive kørt tilbage til dagens startsted med den 
følgebil der er knyttet til turen. Du kan således vælge om du vil køre med på alle 4 
etaper eller blot en enkelt etape – du vil under alle omstændigheder have mulighed 
for hjemtransport hver dag – til den pågældende dags startsted.  
 
Nærmere info følger snarest. 
 
Vi forsøger at tilpasse etaperne så distancerne for hver etape blive ca. 140 km. 
Vi arbejder med følgende etaper: 
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1. Aalborg – Holstebro 
2. Holstebro – Oksbøl – Vorbasse (krigshavn) 
3. Vorbasse – Fredericia – Karup 
4. Karup – Aalborg 
 
 
Vi arbejder videre med planlægningen og vi vil vende tilbage med et mere detaljeret 
program, snarrest. 
Syntes du det lyder spændende og overvejer du at tage imod denne invitation, så 
sæt allerede nu X i kalenderen. 
 
Et du interesseret i flere informationer om løbet, eller DMSF Bike Team, kan jeg 
henvise til foreningens hjemmeside. http://dmsfbiketeam.dk 
 
God sommer med masser af medvind på landevejen 
 
 
Henrik Hugger 
Formand 
mail: info@dmsfbiketeam.dk 
Web: http://dmsfbiketeam.dk 
 
 
 

 
Henning Juhl 

Jydske Dragonregiments Idrætsforening 


