Jeg håber at kunne lægge informationer om overnatning/teltplads i Neu-Ulm ind her på siden senest 1. marts 2012

Bundesradsporttreffen 2012 i Ulm og Neu-Ulm (Bayern og Baden Würtemberg)
45 danske cykelturister deltog den 23.-31. juli 2011 i Bundesradsporttreffen 2011 (BRT2011) i Saarland, den mindste
tyske forbundsstat, som grænser op til såvel Frankrig som Luxembourg. I 2012 finder det tilsvarende BRT sted i NeuUlm (Bayern). I løbet af cykelugen cykler deltagerne hver dag kortere eller længere ture, som tilrettelægges af lokale
cykelmotions-folk i regionen
Dansk Cyklist Forbunds Højfynsafdeling har siden 1997 deltaget i og arrangeret ture til såkaldte cykelturistuger rundt
omkring i Europa – se mere på www.cykelturistuge.dk - De seneste fire gange har vi arrangeret ture til Tyskland, både det tidligere DDR og de seneste to år til ’det gamle’ Vesttyskland.
Hvad er et Bundesradsporttreffen (BRT)?
I Tyskland afholdes der én gang hver sommer et såkaldt Bundesradsporttreffen (BRT). Én eller flere lokale cykelklubber arrangerer BRT – en velorganiseret cykeluge med ca. 500 deltagere hver dag. Arrangørerne udbyder hver dag 3
turforslag (45/70/100 km.). Cykelruterne er markerede med pile, og der er depoter på ruterne med gratis frugt, kage, saftevand mv. De enkelte deltagere bestemmer selv, hvilken rute de vil cykle. Og ønsker man én eller flere ’fridage’ i ugens løb, er dét selvfølgelig også tilladt. Der er intet konkurrencemoment i disse cykeluger, dvs. man cykler ikke om kap – det hele sker i en afslappet cykel-atmosfære. De fleste cykler ganske vist på racercykler; men en del
(f.eks. danskere) cykler på ’almindelige’ cykler
Hvad koster det at deltage?
Deltagelse i BRT er meget billig. Man betaler 5€ pr. dag, uanset hvilken af dagens ruter man vælger. For de 5€ får
man: 1. skiltede ruter, 2. en daglig skriftlig rutebeskrivelse, 3. depoter på ruten med gratis frugt, kage, saftevand mv.
Efter dagens cykeltur mødes deltagerne som regel over ’en kop øl’, og man kan købe billig (men god) mad for cykelmotionister. Ugen afsluttes med en festaften om lørdagen. Det er frivilligt, om man vil deltage. Prisen er typisk 2025€, incl. festmiddag, musik og underholdning. (Drikkevarer betales derudover). Langt de fleste danske deltagere
overnatter på campingplads i nærheden af start-/målområdet, og man kører typisk selv til stedet i egen bil med telt,
campingvogn el.lign. (Tidligere arrangerede vi bustur til destinationerne. Om der arrangeres bustur i 2012 vides endnu ikke)
Hvorledes tilmelder man sig?
Dansk Cyklist Forbunds Højfynsafdeling sørger for tilmelding af de danske deltagere. Tilmelding sker til både cykelarrangørerne og til campingpladsen, som vi vælger at overnatte på. (Folk der ønsker at bo på hotel el.lign. sørger selv
for booking af dette)
Hvor får man yderligere information?
Arrangørerne har en hjemmeside: http://bundesradsporttreffen2012.de/index.html - men man kan også få direkte
information og ”servicemeddelelser” fra Dansk Cyklist Forbunds Højfynsafdeling. Send en mail til formanden, Jørgen
Bjerring – magtenboelle@gmail.com - Så kommer du på en mailingliste over ”Cykel-uge-interesserede” og får automatisk besked om de vigtigste ting vedrørende BRT2012
Se fotos fra BRT2011 hér:
https://picasaweb.google.com/101230635517773361025/BRT2011DeBedsteFotos?feat=email#
Jørgen Bjerring
(Formand for Dansk Cyklist Forbunds Højfynsafdeling)
Magtenbøllevej 94, 5492 Vissenbjerg - e-mail: magtenboelle@gmail.com – www.cykelturistuge.dk – tlf. 2961 5859

