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Direktør for Tour de France, Christian 
Prudhomme: 
 
“Naturligvis blev Tour de France, med 
verdens bedste professionelle cykelryttere, 
nødt til at komme til Danmark og til 
København – verdens bedste land og by for 
hverdagscyklisme. Grand Départ 
Copenhague – Danemark 2021 er et 
’rendezvous’ som skal fejre den gensidige 
inspiration mellem hverdagscyklisme og 
professionel cykelsport.” 
 
Pressekontakt: 
Clara Brunel 
Pressemedarbejder 
+33 (0)6 07 02 42 17  
cbrunel@aso.fr 
 
 
Erhvervsminister Rasmus Jarlov 
 
”Det her er intet mindre end fantastisk. Når 
Tour de France kommer til Danmark vil det 
ikke bare være en kæmpe fest, det vil også 
være en rigtigt god forretning. I første 
omgang i form af den turismeomsætning, vi 
kan forvente fra de fremmødte tilskuere. Men 
ikke mindst også i form af den massive 
eksponering, Danmark får, som jo er guld 
værd. Så det er svært at få hænderne ned en 
dag som i dag.” 
 
Pressekontakt: 
Sara Ringgaard Price 
Presserådgiver 
+45 9139 9407 
srp@em.dk 
 

Københavns Kommune, overborgmester 
Frank Jensen 
 
”Vi glæder os vildt til at byde touren 
velkommen under mottoet ’Verdens største 
cykelløb møder verdens bedste cykelby’. Det 
bliver den største sportsbegivenhed, det 
nogensinde er lykkedes at trække til 
Danmark, og det bliver fantastisk at opleve 
løbet og vise smukke København frem i hele 
verden”. 
 
Pressekontakt: 
Rikke Egelund 
Pressechef 
+45 3147 9497 
EB2F@kk.dk  
 
 
Roskilde Kommune, borgmester Joy 
Mogensen 

”Tusinde tak til ASO og Christian 
Prudhomme. Vi vil gøre alt for at skabe nogle 
fanatiske rammer for jeres unikke cykelløb.  I 
har gjort Roskilde til Europas kulturelle og 
sportslige epicenter i nogle julidage i 2021. 
Anden etape af verdens smukkeste og 
største cykelløb skydes i gang i vores gader – 
imens tonerne fra Roskilde Festivalen rinder 
ud. Musik, kultur og sport i verdensklasse vil 
smelte sammen i en historisk stor folkefest, 
der sætter Roskilde på landkortet som en 
førsteklasses turistdestination.”  
  
Pressekontakt: 
Michael Dahl Nielsen 
Kommunikations- og pressechef 
+45 5152 3651 
michaeldn@roskilde.dk 
 
 

(Redigeret d. 6. december 2019*) 

* Tidligere indgik også et citat fra 
administrerende direktør i VisitDenmark, Jan 
Boesen Olsen. Citatet er blevet fjernet idet der 
indgik oplysninger om seertal, som siden har 
vist sig at være fejlagtige. 



 

 

Nyborg Kommune, borgmester Kenneth 
Muhs 
 
”Vi er meget begejstrede for at Nyborg bliver 
målby for den spektakulære etape over 
Storebæltsbroen. Det bliver en kæmpe fest 
for alle i byen, når verdens største cykelløb 
lægger vejen forbi Danmarks gamle 
hovedstad”. 
 
Pressekontakt: 
Lone Mørup Mikaelsen 
Journalist 
+45 2594 0599 
lmm@nyborg.dk    
 
 
Vejle Kommune, borgmester Jens Ejner 
Christensen 
 
”Vejle byder på noget af Danmarks 
smukkeste natur med fjorden, bakkerne, 
ådalene og bøgeskovene, der når helt ind til 
byen. Og så har vi en helt unik historie. Her 
blev Danmark født. Med Vejles stolte 
traditioner som vært for den spektakulære 
afslutning på kongeetapen i PostNord 
Danmark Rundt glæder vi os til at gøre tour-
starten til en fantastisk oplevelse”.  
 
Kontaktperson:  
Torbjørn Næs Bertelsen 
Journalist  
+45 2129 5632 
tnebe@vejle.dk  
 

 

Sønderborg Kommune, borgmester Erik 
Lauritzen 
 
”Jeg er enormt stolt af, at arrangørerne har 
valgt at lade tredje etape slutte hos os i 
Sønderborg. Det er symbolsk, at den sidste 
etape inden løbet fortsætter ud i Europa, 
slutter her hos os, der ligger som porten ud til 
Europa. Det er en unik mulighed for at vise 
Sønderborgområdet med vores smukke natur 
og historiske omgivelser frem for alverdens 
cykelfans.”  
 
Pressekontakt: 
Rasmus Kjølby 
Presseansvarlig 
+45 27 90 81 77 
rakj@sonderborg.dk 
 
 
Region Hovedstaden, regionsrådsformand 
Sophie Hæstorp Andersen 
 
”Vi er en region med stor kærlighed til cykling 
både som sport og som en naturlig del af 
hverdagen, og jeg er stolt af at være med til 
at tiltrække Tour de France netop hertil. Det 
er en stor international event, der kan være 
med til at skabe jobs og sætte fokus på 
Hovedstaden som et attraktivt sted at 
besøge. Vi har så meget at byde på her i 
hovedstadsregionen – og med touren som 
udstillingsvindue kan vi vise det frem til 
mennesker verden over”.   
 
Pressekontakt: 
Simon Danneskiold-Samsøe  
Pressekonsulent 
+45 3032 5469 
presse@regionh.dk  
 
 



 

 

Region Sjælland, regionsrådsformand 
Heino Knudsen 
 
”Jeg ser virkelig frem til at byde alle Tour de 
France ryttere og gæster velkommen i 
Region Sjælland. Det bliver en kæmpe 
folkefest, når feltet skal bevæge sig fra 
Roskilde gennem det smukke sjællandske 
landskab ned mod Storebæltsbroen, hvor 
rytterne sikkert vil blive udfordret af både vind 
og vejr.”     
  
Pressekontakt: 
Heino Knudsen 
Regionsrådsformand 
+45 5114 5496 
 
Pressevagten i Region Sjælland 
+ 45 5787 5052  
 
 
Region Syddanmark, regionsrådsformand 
Stephanie Lose    
 
”Tour de France er meget mere end et 
spændende cykelløb og en folkefest for 
turister og beboere. Med to etaper i Region 
Syddanmark kan vi også vise en række 
unikke seværdigheder frem for et globalt 
publikum – det kan være Nyborg Slot eller 
eksempelvis Jellingestenene og 
Christiansfeld, der begge er en del af 
UNESCO’s verdensarv.” 
  
Pressekontakt: 
Morten Pickel  
Kommunikationsrådgiver 
+45 2920 1878  
Morten.Pickel@rsyd.dk  
 
 

Sport Event Denmark, adm. dir. Lars 
Lundov    
 
”Det lykkedes, det er fantastisk! En drøm 
startet for mange år siden er gået i 
opfyldelse! Verdens største cykelløb skydes i 
gang i Danmark i 2021. Det bliver ikke meget 
større. Det er det perfekte match i relation til 
Danmarks stolte tradition for store 
cykelevents, hvor den massive interesse for 
cyklingens store stjerner og cykelsporten er 
den største drivkraft. ” 
 
Pressekontakt 
Eline Andersen 
+ 45 5122 5385 
ea@sporteventdenmark.com 
 
 
Wonderful Copenhagen, adm. dir. Mikkel 
Aarø-Hansen    
 
”Det er en fantastisk anerkendelse af 
København som sporteventby, at vi får Grand 
Départ til hovedstaden – og herefter Touren 
videre igennem landet – i 2021. Det har vi 
sammen med en bred kreds af gode kræfter 
arbejdet målrettet på siden 2014. København 
rangerer pt som den 8. bedste sportsby i 
verden, og med Grand Départ og Touren 
rettes det globale spotlight intenst på 
Danmark og København. Det er en oplagt 
platform til at fortælle de gode historier om 
vores hovedstad internationalt, og det er vi 
klar til at udnytte sammen med vores 
samarbejdspartnere, offentlige såvel som 
private”. 
 
Pressekontakt: 
Uffe Hartmann  
Head of Corporate Communication 
+45 2173 9890 
ufh@woco.dk 
 


