
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dato: d. 06/10/2020 

Kære Landsbylaug 

 

Tak fordi at vi måtte deltage på jeres møde d.22 september, og kort præsentere vores ideer i forbindelse med Tour de 

France 2022. 

Grundet udskydelsen er der et stykke tid til at touren kommer til Danmark og dermed til Sønderborg Kommune.  

Vi vil gerne udnytte den ekstra tid vi har fået til at få igangsat gode, meningsfulde og ikke mindst iøjnefaldende og min-

deværdige kreative projekter. 

Tour de France er verdens største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed. Op mod en million tilskuere ventes at 

overvære de tre etaper fra sidelinjen, og Tour de France transmitteres i hele 190 lande.  

Det er en helt unik mulighed for at vise vores område frem for hele verden, og det har vi brug for jeres hjælp til. Derfor 

håber vi, at I vil være med til at få de gode idéer skabt og ført ud i livet. 

 

100 dages program fra den 23. marts til 3. juli 2022 

Sønderborg Kommune markerer nedtællingen til Tour de France sammen med resten af landet fra d. 23. marts 2022. 

I 100 dage vil vi lave et lokalt, festligt og inkluderende program med noget for alle. Det kræver stor opbakning og 

hjælp fra alle gode initiativer.  

100 dages programmet bygger på kommunens vision for Tour de France om at være Verdens Grønneste Målby - 

Skabe nye fællesskaber & Bygge bro. Måske kan arrangementer under en af de tre overskrifter have jeres inte-

resse. I kan læse mere om grundfortællingen på www.sonderborg.dk/tour 

 

Vores Tour – Sønderborg puljen  

Under 100 dages programmet er der tilbud om økonomisk bidrag til netop jeres aktivitet. 

Har dit laug, forening, organisation eller institution en god idé til et arrangement, så er der økonomisk og praktisk 

støtte i Vores Tour – Sønderborg puljen. (Forventningen er at puljen åbner foråret 2021.) 

Har I lyst og mulighed for at afvikle et arrangement, der kan forbindes med bevægelse, grønne tiltag og bæredygtig-

hed eller fransk kultur, så er der praktisk og økonomisk hjælp at hente. 

I forbindelse med Vores Tour – puljen afholdes der 2 infoworkshops, hvor vi kan hjælpe med at konkretisere jeres 

idé og hjælpe jer videre. 

 

Tour de France Hotspots  

Vi arbejder på at få tre hotspots langs ruten – et i Gråsten, et på Dybbøl Banke og et på Borgmester Andersens Vej.  

De tre hotspots er udvalgte områder i kommunen som kommer til at være opbygget med f.eks. storskærm, madboder, 

toiletter og forskellige aktiviteter samt indslag i løbet af dagen.  

Der vil være god mulighed for at nyde dagen sammen med andre, allerede fra feltet kører afsted fra Vejle og til de 

kommer cyklende forbi hvert enkelt hotspot i Sønderborg Kommune.  

Der vil i løbet af marts 2021 blive udsendt informationsmateriale om de 3 hotspots, og hvordan man som forening eller 

erhvervsdrivene kan byde ind med salg eller anden aktivitet.  
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Hvis man som forening eller gruppe gerne vil assistere som frivillig og være med til opbygning, hjælp på dagen og 

nedpakning af et hotspot kan vi tilbyde;  

- Reserveret område til den frivillige gruppe hvor cykelløbet kan opleves 

- Mad- og drikkevarebillet på dagen 

- Frivillig-pakke (Frivillig Tour de France kit indeholde merchandise, såsom T-shirt, kasket mv.) 

På jeres næste møde vil vi gerne fortælle om alle Tour de France tiltagene og hvordan I kan være med. 

  

Vi ser frem til videre dialog og samarbejde. Tag endelig kontakt til os hvis der er spørgsmål. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ulla Hermann   Kristian Nordstrøm  Louise Johnsen 

Kultur- og Fritidskonsulent,   Jordbrugsteknolog   Projektmedarbejder 

Kultur, Idræt og Fritid  Landskab & Anlæg  Erhverv og Turisme 

ulhr@sonderborg.dk  krno@sonderborg.dk  ljon@sonderborg.dk 

29 74 73 55   88 72 58 12   27 90 03 59  
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