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Folkefesten, den gule feber 
og 2 historiske sekunder

Tour de France 
bag kulisserne

Giv dine kunder et sjældent indblik i cykelverdenen, 

hvor du får en plads i udbryderfeltet, og du kommer 

med inden for, når tv-kameraerne er slukket.

 
En af Danmarks mest fremtrædende cykelryttere, Bo 

Hamburger, og den tidligere sportsjournalist, Jan B. 

Jensen, har samlet højdepunkter og nedture pakket 

ind i masser af anekdoter fra verdens største cykelløb. 

Samtidigt ser de frem mod Tour-etaperne i Danmark og 

de muligheder, det skaber for danske virksomheder.

 
I juli 2022 begynder Tour de France i Danmark. Op mod 

en million tilskuere vil følge feltet på de tre etaper i 

København, fra Roskilde til Nyborg og fra Vejle til 

Sønderborg. Det bliver en kæmpemæssig folkefest, 

når tv-kanaler fra hele verden stiller skarpt på den 

største idrætsbegivenhed i Danmark nogensinde. 

Varighed: 1½-2 timer

Mød foredragsholderne

Bo Hamburger har udfordret Tour de France otte 

gange. I 1994 vandt han 8. etape med to sekunders 

forspring. Fire år senere var det igen to sekunder, der 

sikrede ham Tour de Frances ikoniske, gule førertrøje. 

De historier og mange andre har Jan B. Jensen, 

tidligere sportsjournalist for det nationale nyheds-

bureau Ritzau og Morgenavisen Jyllands-Posten, 

rapporteret fra de franske landeveje otte gange. 

Hvad sker der bag 

kulisserne, når 
tv-kameraerne er

 slukket?

Kontakt 
Jan Jensen
Indehaver og chefrådgiver

Mail: jj@jjkommunikation.dk
Tlf. 2011 8550

For mere information
jjkommunikation.dk/tourdefrance

Få et helt unikt indblik i livet 

bag kulissen i Tour de France 



CYKELTUR

Folkefesten, den gule feber 
og 2 historiske sekunder

Kør selv på ruten og bliv klogere 

på Tour de France

Kontakt 
Jan Jensen
Indehaver og chefrådgiver

Mail: jj@jjkommunikation.dk
Tlf. 2011 8550

Prøv selv at cykle med en af Danmarks mest fremtræ-

dende cykelryttere, Bo Hamburger, og den tidligere 

sportsjournalist, Jan B. Jensen, på en enestående 

cykeltur på et stykke af Tour de France-etaperne i 

Danmark, hvor du sammen med dine kolleger eller 

kunder bliver klogere på den største idrætsbegiven-

hed i Danmark nogensinde.

De to Tour-veteraner vil gennem ruten fortælle alt om 

turens tekniske detaljer til deres fascination og 

oplevelse af verdens førende cykelløb. Du får også en 

unik mulighed for at spørge ind til højdepunkter og 

nedture fra deres sammenlagt 16 deltagelser i 

Tour de France. 

I juli 2022 begynder Tour de France i Danmark. Op mod 

en million tilskuere vil følge feltet på de tre etaper i 

København, fra Roskilde til Nyborg og fra Vejle til 

Sønderborg. Du får nu en enestående mulighed for at 

cykle et stykke af ruten og blive klogere på den 

største idrætsbegivenhed i Danmark nogensinde.

Varighed: 2-3 timer

Mød foredragsholderne

Bo Hamburger har udfordret Tour de France otte 

gange. I 1994 vandt han 8. etape med to sekunders 

forspring. Fire år senere var det igen to sekunder, der 

sikrede ham Tour de Frances ikoniske, gule førertrøje.

De historier og mange andre har Jan B. Jensen, 

tidligere sportsjournalist for det nationale nyhedsbu-

reau Ritzau og Morgenavisen Jyllands-Posten, rappor-

teret fra de franske landeveje otte gange.

Cykel med på en enestående 

cykeltur på et stykke af 

Tour de France-etaperne 

i Danmark.

Kontakt 
Jan Jensen
Indehaver og chefrådgiver

Mail: jj@jjkommunikation.dk
Tlf. 2011 8550

For mere information
jjkommunikation.dk/tourdefrance

Tour de France 
bag kulisserne

Kundeevent med


