1 Oversigt over de mange ideer fra folkemøder og andre møder ifbm. Tour de France

Idéer fra møde om Tour de France mandag 26. august 2019 på Rådhuset
Gode ideer
Afvikling af motionsløb i tiden op til starten
Følg Tour-ruten
Samling af alle de frivillige på dagen for at vise frivillighed
Markere Roskilde – bruge de frivillige til fra oven at se ”Roskilde”, ”Domkirken”, ”Vikingeskibsmuseet”!
= Grupper af mennesker viser Dannebrog og når de vender sig, bliver det til le Tour.
Gul gadebelysning
Roskilde Garden i gult
Nationalparken – Roskilde ruter
Storskærme – bruges til efterstart
Guidede ture til festivalen
Lego opbygning af alt om Le Tour
Gøre gule events til gule – bl.a. Parkstafet
Brug byparken!
Opstart af events umiddelbart efter festival 2020
Gode ideer
Gå tur
 Prikkede – bakke/stejl
 Gul
 Grøn
 Blå – alle kilderne
 Hvid
 Orange – Festival
Det samme med cykelture – Skjoldungernes Land
Alle kulturinstitutioner – gratis adgang, når starten er gået – hvad skal folk så?
Gule blomster i blomsterkasser/rundkørsler
Statue-cykler i rundkørsler fra 1/1-21
HUSK DANNEBROG
Mal tagene på Musicon
Ingen både i havnen uden gult et eller andet
Start allerede efter festival 2020 – hvad er event -> TDF ’21, byparkskoncerter, kræmmermarked,
parkstafet, dyrskue, store hestedag, stjerneløb
Gode ideer
Node – TIFO på Provstemarken
#alletidersmusikby
Gode ideer
Orange scene bliver gul på dagen
Glade børn fonden vil cykle til Paris 2020 og 2021, og vil følge Tour de France ud af byen
Havhingsten skal deltage/ en flåde af vikingeskibe skal sejle (gule farver)
Taxaer og busser skal filmes gule
Rickshaw cyklerne skal på gaderne
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Solsikkemarker
Raps marker stråler
Ruten skal gennem festivalspladsen
Gule telte
KARA skal lyse gult
Gode ideer
Vikingeskibe på fjorden
Udstilling ”Hvis din cykel var et vikingeskib – hvad var det så?”
Aktiviteter dagen før for tilrejsende, herunder presse og journalister
Gode ideer
1. Store gule flag i Domkirkens spir
2. Gule – orange t-shirts, stribede eller på anden vis t-shirts, der signalerer såvel Tour de France og
Roskilde Festival
3. Argo skal være gult
4. Skolerne skal arbejde med Frankrig
5. Vi cykler til arbejde
6. Vi maler alle cykler gule
7. Orange scene skal draperes i gult
8. Den mest gule villavej – en konkurrence i Roskilde Avis/Dagbladet
9. Venskabelige konkurrencer, som får det hele til at gå op i en højere enhed
10. Studenterhuerne er gule i 2021
11. Graffitimalerne på Roskilde Festival 2021 har Tour de France som tema
Gode ideer
Alle vandflasker fyldes fra kilderne som filtreres, gult vand
Vikingeskibe på fjorden med gule sejl, invasion fra fjorden
Orange scene bliver gul
Flashmob foran orange scene med folk i gult (ses fra luften)
Droneoptagelse af ruten til at understøtte idéudvikling
Rullende hjul med flere tusinde mennesker foran Orange Scene lørdag kl. 12 – eger af snore, der
trækkes ind over centrum
Cykel skabt af mennesker, der bevæger sig gennem landskabet på gul rapsmark
Gode ideer
Førertrøjen skal være orange
Gult lys på Domkirken op til
Ringe med Domkirkens stormklokken – spørg David Høyer om de korrekte historiske fakta.
Gang i vikingeskibe – sejle ryttere i vikingeskibe
Domkirkens herrekor synger på ruten – eller børn synger
Solsikker på Præstemarken
Domkirken som verdensarvs sted Unesco mod franske Unesco-steder – kopi af franske
verdensarvskirker i byen imod Domkirken som verdensarvskirken
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Giv Domkirken en personlighed – ansigt – gul trøje – i Domkirkens størrelse – noget, folk kan huske,
fordi det er en gigantiske gimmick. Se billederne af Peperbus i Bergen og Zoom Holland
Gode ideer
Vertical dance på Domkirkens tårne
Thomas fra Åben Dans kender nogen, som har lavet vertical dance på Århus Domkirke
Gode ideer
Gult verdensmål – energi
Fokus på Risø – gule vindmøller v/Risø
Det gule palæ stænderforsamling Vores demokratis fødsel
Flotille af vikingeskibe sejlende ind i havnen med gule sejl.
Gule rapsmarker med mønstre i
Tour de Chambre – Tour de Force
Bier er gule – biodiversitet
KARA lyser fransk og gult kan evt. pakkes ind i gult, gul røg.
ARGO: gult lys som event i 2021
Gode ideer
RÆM kan stille 50 frivillige – dog kun til vagt, kontrol, service og administration. Ikke fysisk arbejde.
Senior cykel event med min. 300 af vore og mange andre i gule trøjer
Stille faciliteter til rådighed for gæster, presse, hvis de ønsker at spille billard, bordtennis, dyrke spinning
eller styrketræning
Gode ideer
1. Formand/repræsentant fra RIU i udviklingsgruppen (som repræsentant for 36.000 idrætsudøvere)
2. Idrætsfesten i januar/februar står i Tour de France-tegn (gule trøjer, farver, indlæg osv.)
3. 28/6 – 2/7- 2021 har Roskilde Håndhold håndboldskole og camp for 26. gang. Temaet dette år bliver
naturligvis ”Tour de France”. Hver dag kåres den gule trøje, ”bjergtrøjen” osv. Ved diverse aktiviteter –
og vi afslutter altid med stævne ved overværelse af 400-500 tilskuere. Det er naturligvis Tour de Francecuppen 2021. (Vi plejer at være 180-220 deltagere 8-16 år)
4. Roskilde Håndbold vil udvikle et ”Cykelboldspil”, som vi vil spille internt, men også præsentere i skole,
evt. offentligt stævne? I gule farver – Tour de Bold eller Tour de France-boldspillet… på torvet eller?
5. Så mange idrætsmedlemmer som muligt gerne flere tusinde – iføres gule trøjer, cykler en form for
cykelstafet. Og ender med at stille op og danne TOUR DE FRANCE med alle disse tusind af idrætsfolk et
centralt sted! Evt. idrætsparken, motorvejen eller ??
6. Perioden om sommeren er for Roskilde Håndbold strandhåndboldsæson, så et stævne på vores baner i
Idrætsparken for skoler eller offentligt.
Gode ideer
RIU bør kunne aktivere ca. 36.000 medlemmer – De bør kunne koordinere
Fx i 2021 – alle udadvendte arrangementer i fx Viby IF er vi iklædt gult
Gode ideer
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Frivillig hjælp: uddannet trafik-official. DIF og DCU
Lokal kendt. Motionscyklist
Gode ideer
Vandcykel race (ved havnen) – børn og familier
Cykelløb for julemærkehjems-børn, andre børn og familier
Indkøb af gamle cykler som males i gult og laves som forskellige kunst installationer.
Speciel edition julemærke
Brug af Julemærkehjemmets faciliteter; overnatning, mad, sportsfaciliteter
De gule vikinger
Sagafjord i gult
Gode ideer
Overtale Harald Nyborg til at sælge gule festivalstelte som pakker for festivalen
Gule vindmøller ved Risø
Gule sejl på vikingeskibe og andre bådtyper
Taget på Hal 9 -> males som regnbue i spektret fra orange til gul
Gode ideer
Skumshow – brandbiler med gult skum
Cykelkager – cykelbrød
Knyt projektet ”Vi cykler til skole” og ”Vi cykler til arbejde” sammen med touren
Borgmesteren har gult slips på hele året
Skjoldnæsholm cykelløb (cykler omkring Roskilde)
Roskilde Garden
Frellsen: gule flødeboller
Roskilde Kommune: hver uge sætter fokus på event o.l., der har noget at med touren og Roskilde at
gøre.
Gode ideer
Motionscykling med TDF-tema
Promotion Events for cykelsport:
- Landevej
- Banecykling
- Cykelcross
- Mountainbike
- BMX
Gode ideer
Trekroner Nytårsløb afholdes i gult
BMX-banen i Trekroner
Unicykling (ethjulet) – DM afholdes i Trekroner
Affalds i gult
De tre vaser i gult
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Vikingeskibene
FC Roskilde + RB’s baner
BMX event og show
RBMX bruger en international kendt FRANSK coach. Ham kunne vi godt finde på at bruge.
Trekroner Plejehjems cykler – plejehjemsbeboere cykles rundt i byen i gule trøjer.
Alle aldre cykler i Roskilde
Børnehavebørn på løbecykler – vise Danmark som cykelland fra barnsben
Gode ideer
Lys i energitårnet: sekvens, der viser hhv gul, rød/hvid-prikket, grøn og hvid
Bruge Energitårnets tag til noget, det flade stykke, der kan ses oppefra.
Gode ideer
Hestepoliti – cykelpoliti
Vejledning omkring sikkerhed og polititilladelser ifm diverse events
Dagene op til turen arrangeres små cykelløb/events på ruten -> eks: BMX/MTB, børn/unge m.v.
Evt. udvide med ikke-cykelløb: eks: DHL-stafet, Byløb
Events med kendte cykelpersonligheder (tænk på ex-atleter)
Male Scandic gult og andre bygninger gule
Terror-sikring i Rockwool – som cykelfigur
Gode ideer
Skabe synlighed – også blandt egne rækker/god stemning
-> medarbejderteams cykler på arbejde – konkurrence med præmie til Paris
-> eks. Storskærm på selve dagen
Franske menukort på restauranterne/kantinerne -> evt. af ZBC-studerende
Stryhns: Cykel-leverpostej
Gode ideer
Gule t-shirts på festivalen eller gule ark, som hilser touren velkommen på bestemt tidspunkt
Dyrskuet?
Gult juletræ til december
Butikker skilter med gult
Palægården
Gule telte på Vigen
Facebook – folk deler billeder, som vises på storskærm
Gode ideer
Stort madmarked, hvor fransk og dansk mad mødes
Samle alle Roskilde restauranter til fælles mad event
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Gode ideer
3. juli er lige starten på frøhøsten. Måske kan man lave noget med nogle gule mejetærskere eller andre
maskiner i en frømark? Lave et mønster eller lign.
Mulighed for at så vårraps langs ruten. Det vil blomstre med gule blomster i starten af juli. Eller gul
sennep.
Danmark er verdens største frøeksporterende land af græsplæne. Hvad med at lade rytterne køre en
strækning belagt med rullegræs?
Gule, røde og rødprikkede landart – får/lam på en græsfold
Gule kajakker på Roskilde Fjord
Gode ideer
Domkirken: Brudepar i ”gult” kommer ud af Kongeporten på ”det rigtige tidspunkt”
Stor digital-tæller; der viser, hvor mange kilometer, der er cyklet i Roskilde Kommune fra 1/1-2021 til og
med 3. juli 2021.
Motivation i sportsklubber, fitness, arbejdspladser m.fl.
Gode ideer
Lave en cykel i relief på vores ”grønne tag” på Gl. Marbjergvej – mod motorvejen – af planter i ens farve!
Male DRAKEN-flyet ved Viaduktens Klub i Dannebrogs-farver

IDEER FRA FOLKEMØDET 19. november 2019 på Roskilde Festival Højskole
JUST-DO-IT
Borgmesteren skal konsekvens gå i gult 2021
Roskilde Kommune bør plante gult (gule blomster i alle de flotte blomsterkummer) – også i opsatser på
alle indfaldsveje (ruten)
KARA lyser i tour-farver 100 dage op til TDF
Nedtælling fra 10 – 1 på festivalens orange scene ved start – livestream fra RF på storskærm

KUNST
En eller flere kæmpe porte på ruten lavet af cykler vha. kunstnere
Samle alle brugte cykelhjul på ARGO til event omkring mange gule cykelhjul (kunst) – de skal monteres på
kasserede cykler
Telte på festivalpladsen opstillet med tour-tema
Mal veje gule/male hele ruten gul/ mal indfaldsveje
Historiske navne (tour-vindere) på vejene
Streeart tegninger
Alle skolebørn som tourstartere – alle skolebørn har gule eger på deres cykler
Rundkørsler over hele byen med gule monumenter
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AKTIVITETER PÅ SELVE DAGEN – PYNT I BYEN
Byens lysreguleringer sættes på gult på ruten under løbet
Vikingeskibe i fjorden med gule sejl
Tourfeltet kører de første 5 – 6 km efter startbilen – forslag til den ultimative rute: Stændertorvet ->
Vikingeskibsmuseet –> midtbyen –> Musicon (her vil kunst på Musicon samle Roskilde kunstneriske
udtryk) –> Roskilde Festival (foran Orange Scene)
Mini-Festival Touren’21 – tanken er at der skal være en fest for alle frivillige og besøgende, når løbet er
kørt om lørdagen. 2 – 3 scener med live-musik, danseoptræden, forskellige madboder med street food
og andet ikke alt for dyr mad. I stil med det på havnen torsdage om sommeren – forskellige
drinksboder/lounges/smagninger fx en med Hawai-tema (sand og palmer) – en med champagne – en
med Rom/gin-smagning og cocktailbar - /Vi glæder os – Jeanette og Anne
Pop-uo butikker – sikre liv i byen f.eks. madboder, udskænkning mv. Bruge de tommer butikslokaler i
byen til at sikre at byen sprudler af liv – involvere butikkerne i midtbyen
Roskilde har en forening med et-hjulede cykler (ved ikke hvad den hedder) – de kan lave et gult show
Alle vikingeskibe og fjordbåde på fjorden med sejl
Svitserbåde tuc-tucer omkring Storebælt – start/slut med vandkaskader
Paraplyer hænger på hovedet i gader med logo + julepynt m. paraplyer

AKTIVITETER FØR/EFTER
Prøvecykeløb for motionister på dele af ruten
Cykelløb på Rabalderstræde – for store og små – løbetrøjer i gult
Mulighed for at starte et cykelevent på toppen af bakken ved Comwell – Comwell står for kaffe/kage
Da Bjarne vandt i 1996 skete der en væsentlig forøgelse af cyklister i DK. Er Roskilde Cykelforeninger klar
til mange nye medlemmer og kan de tappe ind i eventen her?
Fokus på cyklisme – Musicon som platform
Roskilde Handicapidræt vil gerne deltage (i cykelløb?) med vores tandemcykel med vores svagtseende og
blinde med trøjer i prik/grøn/gul/hvid
Alle foreninger op til opvisninger klæder børnene i gult – det kan også være til fodboldkampe
Lave turnering/aktivitet med golf fx turnering (gule greens/gule bolde) – muligvis i forbindelse med
Skjoldnæsholmløbet
Se Roskilde over et cykelstyr! Skab en ca. 10 km skøn cykelrute omkring/gennem Roskilde, afmærk den
meget tydeligt, til gæster i Roskilde, så de kan opleve byen på cykel (ikke så hårdt som at gå) – kræver
god billig cykeludlejning
Forskellige cykler, væltepeter, socialt samvær med handicappede tandemcykling
Fokus på kulturruten – fra midtbyen -> stationen -> musiconstien -> Musicon -> dyrskuepladsen – det
skal fremhæves og sættes i brug
Omkringliggende byer samler familien til en stor fælles søndagstur mod Roskilde

DIVERSE ANDRE IDEER
Madkursus – gul mad
Snak med Frankring via radio – radioamatørerne i Roskilde reklamerer for Roskilde og Touren
Gul rapsmark foran Domkirken
Kontakt landboforeningerne, ideer til udsmykning ude på markerne med evt. vikingeskibe m.m. Lurpak
smør?
Rundflyvning fra Roskilde Lufthavn
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Forslag om at inddrage Hedeland til bl.a overnatning – Hedeland skal gøres klar til 40.000 spejdere i 2022
Logistik generelt – hvordan sikrer man – erfaringerne fra VM i 2011 – hvordan får vi journalisterne rundt?
– hvor er de gode TV-spots – hvordan får vi de store folkemængder rundt – hvem må sælge
Roskildevand?
Fælles Roskilde Tour-logo – til brug ved branding af Roskilde Tour – aktører + Roskilde plakater
Dyrk sammenholdet – Arbejdspladser i Roskilde styrker fællesskabet på cykel i løbet af 2021 – ser ruten –
træner – griner
Hvordan kan vi få folk til at tænke i genbrugsmaterialer i gult? Hvem skal aftage ny-indkøb efter tourstart – affaldssortering i fokus under eventen.
Hackathon på Musicon med bæredygtige events i fokus
El-vandcykler
Skuespil skole/musikskole om etapernes historier
Undervisningsmateriale i skolerne omhandlende touren
Alle skolebørn som tourstartere – alle skolebørn har gule eger på deres cykler

MUSIK/INKL. FORSLAG TIL ROSKILDE FESTIVAL
Lave vores egen Tour de France sang – Roskilde musikby skal selvfølgelig have sin egen TOUR-SANG med
et omkvæd, der fænger. Folk kan møde op og synge med – både skoler, musiklinjen, frivillige et stort kor.
Musikbyen en del af touren
Roskilde Festival – Orange scene får et ”cover” den 3. juli som er gult
De opstillede festivaltelte udgør en cykel
Publikum foran Orange Scene/på campingarealet med gule paraplyer/papirer i luften ved start (en slags
tifo)

OPSAMLING AF IDEER FRA TIDSLINJEN
2020:
5. JUNI – Mænds motionsdag på cykel (fars dag), Roskilde Firmaidræt
11. JULI – Team glade børn cykler til Paris
9. OKTOBER – Arbejdspladsernes motionsdag (plus optakt), Roskilde Firmaidræt
31. DECEMBER – Trekroner Nytårsløb
2021:
17. eller 24. JANUAR – Isstjerneløbet, Roskilde Cykelmotion
30. APRIL – 2. MAJ – Youth-tour, etapeløb for b/u licenscykling, 5 etaper med trøjer, Roskilde Cykel Ring
MAJ – Kunstsmedjens Kunstfestival går amok i gult med installation
16. MAJ – Skjoldnæsholmløbet, Roskilde Cykel Motion
5. JUNI – Mænds motionsdag på cykel (fars dag), Roskilde Firmaidræt
17. JULI – Team glade børn cykler til Paris
15. OKTOBER – Arbejdspladsernes motionsdag (nedvarmning, nedrulning), Roskilde Firmaidræt
IDEER:
Fælles motionsløb en lang gul/grøn/prikket kæde af cyklister, Roskilde Ældre Motion
Cykelværksted i 100 dage, bemandet af frivillige
Tæl cykelkilometer i de 100 dage, på vej og spinning – konkurrence i foreninger i Roskilde Kommune
Roskilde giver baghjul, podcastserie om forberedelserne til Grand Départ i de 100 dage med fokus på de
lokale
Affaldskatedralen klædt i gult i de 100 dage
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Åbent motionsrum på Kildegården, spinning, styrketræning og opvarmning, Roskilde Ældremotion
SMUK kvindeløb i gule trøjer
Sponsortrøjer i de forskellige ”farver”til brug i træningscentrene og til alle former for sport
Hackathon, Musicon og Roskilde Festival, cases om bæredygtighed, prototyper showcaset på Musicon,
mobilitet (cyklisme), meget visuelle løsninger
Cykelår og de 100 dage, kombination af cyklisme og musik, som giver Roskilde liv og omtale (Gimle)
Udstilling på ROMU, cyklens kulturhistorie, ca. marts – juni
Gule Bytourcykler, indtægten for udlejning skal gå til handicapforbundet
Blomsterbede i tourfarver
Vikingeskibe på fjorden med sejl i tourfarver
Alle i byen maler håret gult 50 dage før
Konditest på torvet, få målt dit kondital
Cykler på Stændertorvet, hop op og kør en tur, tæl km., kalorier osv på tæller
Cykelfilm på storskærm i en af parkerne
Cykeltræf på havnen en dag om ugen, ligesom med veteranbiler
Jørgen Leth og Jørn Mader på Stændertorvet
Bilfridag i Roskilde, kun cykler tilladt
Studenterne cykler sidste uge i juni med studenterhuer
Åbne skoler, gymnasier, haller m.v. med sportsfaciliteter til turisterne
Mange madboder
Natteravne (gult tøj)
Prøv den officielle tourrute/dele af den – dagene før/efter
Under støvlen – før og efter. Engangs mulighed for verdens radioamatører til at snakke med en
amatørradio i Roskilde og dermed reklamere for Roskilde, National park Skjoldungernes land og
festivallen
Skiltning af ruten Roskilde – Nyborg som N8/N6 for eftertidens motionsryttere
Roskildes natteravne – stille op med ca. 100 natteravne fra forskellige byer
Juni + August – Tour Dance
Bordtennis/andre idrætter i Roskilde arrangement på gule, røde, grønne borde, evt. ved ”folkefest” eller
på et andet tidspunkt + tennis
Gøre alle siddepladser på stadion gule eller de forskellige farver! Enten males eller med stoleovertræk
Ideer til de 100 dage før start 3. juli:
1. cykelløb hver weekend på samme bane for forskellige grupper (m. forskellige antal runder) fx for
kvinder, for mænd, for enlige, for sygeplejersker, for pensionister osv. Samme tid, samme sted,
forskellige grupper.
2. Todler race 1-3 årige på gåcykler
3. et-hjulede cykel ræs, opvisning m.m.
4. At pensionister på plejehjem kan booke en cykeltur i de 100 dage før, med rickshaw-cykler
Fanzone – start 4 dage før til sidste etape – inviter foreninger til at lave opvisninger – håbe på en lokal
helt deltager i selve løbet (kan lave photoshoot/interview inden) – storskærm – få cafeer/restaurationer
til at have salgssteder – en masse info om touren og dens historie.
Bypark- 100 dage på gaden – tour-digter på cykeltour – digteren er alle vegne på hans ladcykel og skriver
endelig digte sammen med publikum før, imens og lige efter touren – publikum kan tage deres digte med
hjem
Roskilde Musiske Skole kan levere underholdning på ruten, musik, bevægelse m.m. Flere hundrede
rytmikelever og instrumenter
Roskilde Kulturskole og Nordskolen – vi vil gerne lave et teaterstykke om ”Cykelmyggen Egon”, vi vil
meget gerne samarbejde med akrobater, dansere m.fl. Stor forestilling for en masse børn
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