
 

TOUR DE PANUM  
2021 
 

PANUMS CYKELRYTTERE 
VELKOMMEN til årets rusTOUR 2021 og tillykke med at netop I har kvalificeret jer til dette års Tour 
De Panum. I har trænet i årevis, og det har kostet blod, sved og tårer, men nu er tiden inde!  
Første etape af rusTOURen løber af stablen på Panum, hvor alle ryttere bedes stille til start:  

Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, Hovedindgangen, klokken 08.50  
fredag d. 20/8 

Her vil dine cykel-vejledere tage imod dig. Foran jer har i 6 legendariske etaper, som udspiller sig på 
smukke Vestsjælland:  

Feriekolonien Audebo, Audebo Skolevej 20, 4300 Holbæk 
 
Den legendariske rusTOUR afsluttes ved Champs-élly-PANUM d. 26/8 ud på eftermiddagen.  
For at klare jer igennem diverse etaper forventes i som minimum at medbringe: 
• Praktisk tøj, fodtøj og toiletsager  

(til alt vind og vejr samt et sæt der kan tåle lidt ballast) 
• Sengelinned/sovepose/hovedpude  
• En cykelkurv med: håndklæde, viskestykke,  

karklud, sorte affaldssække  
• Udklædningstøj til alverdens etaper 
• Hurtigbriller til en hurtig bustur 

Hvad enten du er sprinter om natten, eller om dagen gør ingen forskel. rusTOURen er for alle 
cykelryttere, uanset om du drikker alkohol eller ej, og der er rigelige mængder af både sodavand, øl, 
cidere til alle. Hvis andet end ovenstående drikkelse ønskes, skal dette selv medbringes.  
Som rusTOUR følger vi selvfølgelig sundhedsstyrelsens corona retningslinjer, og vi opfordrer derfor  
alle cykelryttere til at medbringe en negativ corona test ved tourens 1. etape.  
 
Du kan se hvilke ryttere der udover dig selv stiller til start ved årets rusTOUR, ved at MELDE jer ind i 
facebookgruppen ”Tour de Panum”  
Ved spørgsmål vedrørende rusTOURen kan løbsleder cykel-Rasmus kontaktes på 27 73 72 73 
Hvis du har nogle særlige kostforhold eller allergier, så kontakt cykel-Thea på 27 63 59 00  
 
De hurtigste hilsner fra  
Aleks, Anders, Esben, Louise, Magnus, Maria, Rasmus, Sabrina, Simone, Sofie, Thea & Trille 
 

• MADPAKKE til frokost første dag! (Det er 
ikke muligt at købe!) 

• 0,5 kg kogt pasta 
• Blå Powerade Ⓡ 
• Lommepenge (vi tager MobilePay) 

400 – 900 DKK til sodavand, øl, cider (alt efter hver 
enkelt rytters hydreringsbehov) 
 

 

20-26th AUGUST 


