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AFSNIT 1: HVEM, HVAD, HVOR 
I 2022 kommer Tour de France endelig til Danmark, og Haderslev Kommune lægger asfalt til Tour de France, når rytterne kører ud på 3. og 
sidste etape i Danmark mellem Vejle og Sønderborg d. 3 juli 2022.

Tour de France er meget mere end et cykelløb – det er en folkefest.  
Dette inspirationskatalogs formål er at give dig inspiration til, hvordan du bliver en del af "verdens største folkefest" samt indblik i de 
muligheder, du som borger, virksomhed, forening mv. har for at være med til at gøre denne ”once-in-a-life-time "-oplevelse til sin helt 
egen ”Gule Fest” i Haderslev Kommune.

Kataloget er lavet i et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Haderslev Erhvervsråd for at give dig de bedst muligheder for at tage del 
i arrangementet ud fra din muligheder, ideer samt lyst og energi. 
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Etape 3 ruten: Vejle-Sønderborg 3. juli 2022
• Startby Vejle – målby Sønderborg
• Parcours kommuner Kolding, Haderslev og Aabenraa
• Distance i alt 182 km.
• Haderslev Kommune = ca. 27 km.

AFSNIT 1: HVEM, HVAD, HVOR 
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Etape 3 ruten gennem Haderslev kommune

• Bjerning
• Haderslev
• Nr. Vilstrup
• Sdr. Vilstrup
• Vilstrup Strand
• Diernæs
• Sønderballe
• Sønderballe Strand

AFSNIT 1: HVEM, HVAD, HVOR 
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Etape 3 ruten gennem Haderslev By 3. juli 2022

• Omkørselsvejen

• Christiansfeldvej

• Gammelting

• Nørregade

• Lavgade

• Sønderbro

• Aabenraavej

• Grønningen

• Rundkørsel

• Vilstrupvej

AFSNIT 1: HVEM, HVAD, HVOR 
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Der er flere måder, du som virksomhed, borger, forening mv. kan være med til at skabe Gul fest i Haderslev. Men helt overordnet er der 3 
områder:

100 dags programmet:

§ Er et program af aktiviteter, som starter 100 dag før starten på TDF 2022 går i Danmark. Dvs. fra marts 2021. 

§ Med aktiviteter der passer ind i denne kategori, kan du altså være med til at skabe stemning og opmærksomhed på at TDF kommet til 
Danmark og til vores område i de 100 dage op til, TDF starter. 

Landart

§ Det kan laves både op til, under og efter og kun fantasien sætter grænser. Spektakulær landart er en god måde at få eksponering på, når 
TDF køre igennem landsdelen. 

Events på selve dagen 

§ Så er der selvfølgelig mulighed for at gøre noget på selve løbsdagen d. 3. juli. Det kan både være events eller landart aktiviteter eller noget 
helt tredje. 

Uanset hvilken af overstående muligheder, der tiltaler dig mest, er der i afsnit tre lidt praktisk i forhold til, hvad du skal være opmærksom p,å
og i afsnit fem har vi samlet en masse inspiration til, hvad du kunne skabe. 

AFSNIT 2: HVORDAN KAN DU VÆRE MED 



06.09.2021 Gul Fest i Haderslev Kommune 8

TDF er et kæmpestort set-up, og der er rigtig meget man kan, men der er få regler og ting, 
man skal tage med i sine overvejelser. Vi giver dig overblikket over dem her. 

AFSNIT 3: PRAKTIK, ANSØGNING 
SAMT DOS & DON`TS 
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• Brug ikke TDF-logo
o Brug gerne den citydress-pakke, som København stiller til rådighed, og som er godkendt af A.S.O.

• Ingen kommercielle reklamer langs ruten
o Men tænk gerne ”landart”, gult, fransk og hyldest til Tour de France.

• Køb A.S.O godkendt merchandise
o Promotion & Concepts – med hjemsted i Aabenraa - har rettighederne til TDF-merchandise i Danmark

• Ingen entré
o Det er gratis at være tilskuer til TDF. Lav gerne sideevents, der samler folk, og hvor man fx som 

forening kan stå for salg af grillpølser, øl, vand is etc.

AFSNIT 3: TDF-logo, reklamer, merchandise 
og entré.
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200.000 kr. der får os til at se gult.

Haderslev Kommune har afsat en Tour de France aktivitetspulje, som understøtter initiativer, der skaber:

• nye eller udvikler eksisterende fællesskaber

• værdi for fællesskaber, foreninger og borgere

• værdi i kraft af samarbejder mellem fællesskaber, foreninger og borgere

• lokalt ejerskab, stolthed og synlighed.

AFSNIT 3: Aktivitetspulje Tour de France 
2022
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• Ruten afspærres
o Hele ruten vil være lukket i fire til fem timer i alt
o Fysisk afspærring med flagpost på alle veje, der går ind på ruten
o Ved trafikknudepunkter vil politiet/hjemmeværnspoliti stå
o Cykelhegn fra Gammelting til Sønderbro.

• Parkering
o Tænk gerne om der hos jer er nogle frie p-pladser, som kan stilles til 

rådighed.

AFSNIT 3: Trafikforhold – tag cyklen og lad 
bilen stå
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Forhåndsdialog

• Tag kontakt til os, før I søger 

• Lad os tidligst muligt afklare, hvad der er vigtigt

• Vi indgår meget gerne i dialog og hjælper på vej.

Kontakt 

Heidi Lundø Jensen på tlf. 74342321, e-mail hluj@haderslev.dk

AFSNIT 3: Ansøgninger 
Generelt – offentlige arrangementer 

mailto:hluj@haderslev.dk
mailto:hluj@haderslev.dk
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Hvordan søger du?

• Du søger via: NFOA: Arrangementer og stadepladser (haderslev.dk)

• Du må opsætte plakater i lygtepæle i forbindelse med arrangementer uden at søge om det. 
Hvis plakaterne overholder følgende vilkår: Arrangementer og stadepladser (haderslev.dk)

• Skilte/bannere søges særskilt via dette link: Søg om at sætte bannere/plakater/skilte 
(haderslev.dk)

Hvem skal søge 

• Alle der ønsker at lave et arrangement i det offentlige rum

• Ring hvis du er i tvivl J

AFSNIT 3: Ansøgninger 
Generelt – offentlige arrangementer 

https://www.haderslev.dk/vaer-aktiv/hjaelp-til-foreninger-og-arrangoerer/arrangementer-og-stadepladser/
https://www.haderslev.dk/vaer-aktiv/hjaelp-til-foreninger-og-arrangoerer/arrangementer-og-stadepladser/
https://www.haderslev.dk/selvbetjening/soeg-om-at-opsaette-bannere-og-skilte/
https://www.haderslev.dk/vaer-aktiv/hjaelp-til-foreninger-og-arrangoerer/arrangementer-og-stadepladser/
https://www.haderslev.dk/vaer-aktiv/hjaelp-til-foreninger-og-arrangoerer/arrangementer-og-stadepladser/
https://www.haderslev.dk/selvbetjening/soeg-om-at-opsaette-bannere-og-skilte/
https://www.haderslev.dk/selvbetjening/soeg-om-at-opsaette-bannere-og-skilte/
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Vigtige opmærksomhedspunkter
• Søg i god tid
• Du får en samlet tilladelse fra Politiet, Brand og Redning samt Haderslev Kommune
• Under 750 deltagere, søg ca. 4 uger før 
• Over 750 deltagere, søg mindst 4 måneder før 
• Jo mere dit arrangement indeholder, jo flere myndigheder kan der være involveret fx Koda og 

Fødevarestyrelsen (disse tilladelser skal ansøger selv indhente)
• Kræver dit arrangement fx afspærring af veje eller hastighedsnedsættelse, er det vigtigt at fremsende 

skilteplaner, når du ansøger
• Ved motionsløb og cykelløb er det vigtigt at indsende læsbare ruteplaner samt rutebeskrivelser
• Det er vigtigt at alt relevant materiale (fuldmagt/certifikater/ruter/skilteplaner etc. ) sendes med i 

ansøgningen.

AFSNIT 3: Ansøgninger 
Generelt – offentlige arrangementer 
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Hvordan søger du byggetilladelse?

• Du søger via: Byg og Miljø (der findes link her til i NFOA): 
Byg og Miljø (bygogmiljoe.dk)

Hvornår skal der søges byggetilladelse?

• Ændret anvendelse af bygninger

• Konstruktioner som opstilles mere end 6 uger – midlertidigheden forsvinder efter 
6 uger også selv om det er et 2 personers telt

AFSNIT 3: Byggetilladelser

https://www.bygogmiljoe.dk/
https://www.bygogmiljoe.dk/
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Hvornår skal der søges byggetilladelse (fortsat)?

Foreligger der ikke en certificering, så kræves der byggetilladelse hvis:

• Telte er over 100 m² 

• Scener over 1 m (fra terræn til scenekant) og er uden overdækning

• Tribuner og automobiltribuner over 1 meter fra terræn til scenekant, men uden 
overdækning

• Alle overdækninger over 100 m², uanset scenens højde. 

• Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge samt truss-
systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en måde, at der ved svigt kan 
være risiko for væsentlig personskader (store festivaler fx).

AFSNIT 3: Byggetilladelser
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Hvordan meddeler du?

• Du meddeler dit arrangement via NFOA.

Hvad skal man sende en meddelelse om?

• Certificerede telte > 150 personer

• Salgsområde > 150 personer

• Midlertidige campingområder > 150 overnattende

Indholdet af din meddelelse kan du læse mere om på www.brsj.dk

Fælles for alle tre typer er, at de skal følge BR18 Kapitel 5 Bilag 11. Hvis man ikke 
følger vejledningen skal man i stedet søge en byggetilladelse.

AFSNIT 3: Tilladelser – hvem skal

http://www.brsj.dk/
https://bygningsreglementet.dk/-/media/Br/Kap_5_Brand/Vejledninger/Generel-vejledning/Bilag-11-abcde/23042021-Bilag-11-Praccepterede-lsninger-for-midlertidige-transportable-forsamlingstelte-camping-og.pdf
http://www.brsj.dk/
https://bygningsreglementet.dk/-/media/Br/Kap_5_Brand/Vejledninger/Generel-vejledning/Bilag-11-abcde/23042021-Bilag-11-Praccepterede-lsninger-for-midlertidige-transportable-forsamlingstelte-camping-og.pdf
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De arrangementer du går i kast med er selvfølgelig vigtig at få fortalt omverden eksister.  I det følgende er nogle af de steder, hvor det er 
muligt at få fortalt om dit arrangement  på. 

§ Kultunaut
§ Det er en gratis at lægge ens events/arrangementer ind på Kultunaut. Visit Haderslev, Haderslev Butikker, ACTURE PARK 

ogHaderslev Kommune trækker den information, du lægger ind på Kultunaut, ud på deres hjemmesider (f.eks. på Visit Haderslevs 
hjemmeside under ’det sker’, som trækker alle informationerne fra Kultunaut.)  
https://www.visithaderslev.dk/haderslev/aktiviteter/events

§ Visit Haderslev hjemmeside 
§ Via udviklingspakker kan du også købe dig plads til annoncer i Haderslev Guiden (b.la. ved sølv partnerskab) 

§ letourcph.dk 
§ Den officiel danske side for information vedr. TDF. Her kan du lægge dine events direkte op. Det er gratis, og du kan selv gøre det. 

Obs: du kan ikke se dit event med det samme, da eventet screenes af hovedkontorer i forhold til, om det lever op til de krav, der er 
sat. 

AFSNIT 4: MARKEDESFØRING  

https://www.visithaderslev.dk/haderslev/aktiviteter/events
https://www.visithaderslev.dk/haderslev/aktiviteter/events
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§ Egne kanaler 
§ Brug egne kanaler, gå til pressen og hjælp hinanden med at fortælle om din nabos gode initiativ

§ Fælles TDF side 
§ Haderslev Kommune har en TDF side med fokus på det praktiske, VisitHaderslev har den med fokus på oplevelser. De linker til 

hinanden

§ Online kit 
§ Der kommer et TDF kit i løbet af efteråret 
§ Det er også muligt for jer at bruge de grafiske elementer, som I ser i denne præsentation 

AFSNIT 4: MARKEDESFØRING  
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Hvordan du kan være med til at skabe folkefest i Haderslev er der på de følgende sider lidt inspiration til .
Overordnet kan man gøre det indenfor nedstående 3 kategorier:

§ 100 dagsprogrammet 

§ Land art 

§ Events og arrangementer på selve dagen 

AFSNIT 5: INSPIRATION



100 DAGSPROGRAMMET 
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TURISME  
- Specialtur på Dambåden og 

Fjordbåden Helene med TDF i 
centrum fordrage

- TDF overnatningspakker (TDF og 
VM i MTB pakke) 

HANDEL: 
- Citydressing
- TDF som tema til By Nigth
- Ophæng i gågaden 
- Navngive kager, is eller retter 
- TDF farvede ølkrus
- Modeshow med gult eller fransk som tema  

KUNST: 
- Kunstværk af gamle cykel dele
- Street Art
- Kunstcafé eller strikkecafé der kunne lave 

noget op til, som kan bruges i  ugen op til og på 
selve dagen

ANDET  
- Bagedyster, bag den flotteste TDF kage (sønderjysk TDF kage 

bord) 
- Vandcykel stafet
- Filmforedrag
- Giv alle eksisterende events et gult, eller fransk islæt

FOR BØRN: 
- Pimp din cykel
- Lær at cykle 
- Få styr på sikkerheden 
- Enkeltstart for børn
- Pynt din cykelhjelm 
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EKSEMPLER
100 DAGSPROGRAMMET



LAND ART 

06.09.2021 Gul Fest i Haderslev Kommune 23

PÅ LANDET: 
- Lave figur i græs, marker ol 
- Så gule blomster i alle renderne mellem 

markerne 
- Ord med halmballer  

ANDET: 
- Mal gule prikker ol på fortove
- Mal prikke på huset, skriv hilsner ol. 
- Verdensmåls logo på toppen af sygehuset
- Bedste spot konkurrence 
- Lave et tour kit, der kan købes op til turen 

WATER ART : 
- Lave mønstre på dammen
- Brug vandt og Haderslev fjord  
- Brug rutens vej ned forbi  Sønderballe strand

I BYEN : 
- Pynt rundkørslerne 
- Dekoration af butiks vinduer 
- Pak lygtepæle eller træer ind 
- Gule, røde og blå bånd hen over alle gader i Haderslev, hvor 

cykelrytterne ikke kører ( se godt ud fra luften ) 
- Lave figur i græs, marker ol 
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EKSEMPLER
LAND ART



EVENTS OG ARRNAGEMENTER PÅ SELVE LØBS DAGEN 
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I BYEN: 
- Sjove aktiviteter fx cykel simulator 
- Fransk eller gult tema i byen samt i butikker, 

cafer mv. 
- Skæve åbningstider så butikkerne er åbne efter 

feltet er kørt forbi 
- Gul efterfest i Haderslev centrum 
- Mal dammen gul på dagen 

PÅ LANDET: 
- Vandaktiviteter v. Vilstrup
- Hygge spots før feltet kommer forbi
- Send jager fly i luften i dannebros farve og gul 

ANDET: 
- Gimmicks på ruten der giver oplevelser til 

deltager og tilskuer
- Alle hejser dannebrog ( se flot ud fra luften ) 
- Take away ud til ruten 
- Virksomheder der ligger ud til ruten kan lave 

firma events, invitere andre virksomheder på 
besøg fx med fordrage og efterfølgende cykling
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EKSEMPLER
EVENTS PÅ SELVE LØBS DAGEN 
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AFSNIT 6: KONTAKT OPLYSNINGER 
Vi håber at inspirationskatalog har givet dig ideer og tanker til, hvordan du kan være med til at gøre denne oplevelse 
helt unik i Danmark både op til, under og efter. Til gaven for Danmark og for Haderslev. 

Nu er det dig, der skal i arbejdestøjet og i gang med at finde lige den kreative idé, du syntes kunne være noget, du vil 
arbejde med frem mod sommeren 2022. 

Er der spørgsmål, er du altid velkomment til at kontakte os jf. nedstående kontakt informationer 

Vi håber, du vil være med i denne enestående mulighed for, at vi med hjerte og vilje sammen og på tværs af 
virksomheder foreninger, borger og frivillige kan skabe en fantastisk fest og opmærksomhed om vores område.

Kontakt oplysninger: 

HER: Gry Klok Thomsen, gry@her.dk
Haderslev Kommune: Thor Lange, kulturogfritid@haderslev.dk

mailto:gry@her.dk
mailto:kulturogfritid@haderslev.dk
mailto:gry@her.dk
mailto:kulturogfritid@haderslev.dk

