Orientering om Tour de France 2022
I juli 2022 kommer etapeløbet Tour de France for første gang nogensinde til Danmark. Det er et
unikt cykelevent, som vil skabe stor opmærksomhed til hele landet.

Anden etape kører gennem vores kommune
Anden etape af Tour de France bliver kørt lørdag d. 2. juli 2022, og strækker sig fra Roskilde til
Nyborg. I den forbindelse kommer rytterne gennem vores kommune.
Ruten gennem Slagelse Kommune er cirka 20 km lang og strækker sig fra Bildsø Strand til
Storebæltsbroen i Korsør via Stillinge Strand, Kelstrup Strand, Næsby Strand, Frølunde Fed og
Svenstrup. Se kort over ruten nedenfor.

Ruten lukkes i 4-5 timer
Af sikkerhedsmæssige årsager lukkes Tour de France-ruten i en perioden på cirka 4-5 timer i
tidsrummet kl. 12.00-18.00 lørdag d. 2. juli 2022. Dette inklusiv Storebæltsbroen.
I denne periode vil det ikke være muligt at køre på og/eller krydse ruten. Der vil dermed være
områder, der er helt eller delvist lukket inde i perioden. Vi sørger selvfølgelig for at have redningspersonale på vandsiden, så vi er klar til at handle, hvis der skulle ske noget.
Mere information omkring forholdene under lukningen af ruten kommer, når vi nærmer os Tour
de France 2022.

Vil du stå for en aktivitet langs Tour de France ruten?
Hvis du vil stå for en aktivitet langs Tour de France-ruten og dermed tage del i den gule folkefest
d. 2. juli 2022, skal du være obs på, at deadline for indmelding af aktiviteter er den 1. august 2021.
Eksempler på aktiviteter kan være etablering af parkeringsarealer, opsætning af udsalgsboder,
afholdelse af en lokal fest, fremvisning/opvisning af en aktivitet osv.
Vil du høre mere om mulighederne for aktiviteter langs ruten og have inspiration, kan du se
optagelsen fra vores temamøde om aktiviteter under Tour de France hér.
Indmelding af aktiviteter foretages på slagelse.dk/tourdefrance via selvbetjeningsfeltet i den røde
boks øverst på siden.

Vil du følge tour de France forberedelserne?
Vil du vide mere om Tour de France-forberedelserne i Slagelse Kommune, kan du besøge
hjemmesiden slagelse.dk/tourdefrance. Her kan du også tilmelde dig vores Tour de Francenyhedsbrev.
Du er også altid velkommen til at kontakte os på mailen: touren@slagelse.dk
Yderligere information om Tour de France i Danmark kan findes på den officielle Tour de France
hjemmeside hér.

God sommer!
Venlig hilsen
Tour de France-teamet
Fritidsafdelingen, Slagelse kommune

