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• I Kalundborg 2. juli 2022

https://www.facebook.com/letourdk/videos/541217436406380




Generelt

• Der er estimeret ca. 900.000 tilskuere.

• Tour de France vises i 190 lande i 3 uger

• I januar 2022 laves der guide til  helikop-

teren som optager Tour de France fra 

luften. Der er deadline først på året i 

2022.

• Helikopteren bevæger sig ca. 500 meter 

væk fra ruten. Landart der er længere 

væk vil muligvis ikke komme med, men 

vil stadig skabe stemning og godt humør. 



Hvorfor male Kalundborg gult?

• Vi vil vise, at Kalundborg er 
værd at besøge.

• Vi vil arbejde sammen om at 
skabe en folkefest med fokus på 
det gode sammenhold, netværk 
og naboskab.

• Vi vil sammen opleve 
fællesskabet og skabe den gode 
historie om Kalundborg.



• Vores tour

• Vores tourister

• Vores Kalundborg

• Vores kommune

• Ingen stor handelsdag – men markering 
af byen

• Gælder om at holde på kunder og turister

• Gælder om at skabe synlighed

• Gælder om at stå sammen

• Bredest muligt samarbejde

• Ingen beslutninger i dag

• Samarbejde mellem turisme, handelsliv, 
erhverv og kommunen

• Vi ansøger fonde om midler



100 dage med tour aktiviteter

• Arrangementer 
• i Havneparken, 
• på Solskinspladsen
• på Øen
• på Klostertorvet

• Kalundborg Turistforening, 
Vores Kalundborg, Y-Camp og 
SYMB kan sammen arrangere 
en eller anden form for 
underholdning de sidste fire 
fredage før 2. juli









Dagens gang:

Morgenbord på den gule løber i Kordilgade Folkefest i 
Havneparken

Timerne mellem morgenbordet og folkefesten skal gerne 
være fyldt med forskellige arrangementer, som får folk til at 
tilbringe dagen i Kalundborg.

Butikkerne har Tour-tilbud, restauranterne Tour-menu og i 
det hele taget er byen fyldt med Tour-tilbud og aktiviteter.



Elmegade males grøn

Tourens 
første 
pointspurt



Styregruppe med repræsentanter for:

• Vores Kalundborg

• Turistforeningen

• Erhvervsrådet 

• Kommunen

• Destination Sjælland

• Håndværkerforeningen

• Det socialøkonomiske netværk

• Havnsø


