Getting ready for GEMSE 2020!
Update July

Beste deelnemers,
Zoals beloofd sturen we jullie hierbij een update over de GEMSE. En om meteen met de
deur in huis te vallen: wij zijn blij om jullie te kunnen melden dat alle lichten op groen staan.
Afgelopen week zijn wij naar Süd-Tirol afgereisd om de situatie ter plekke te kunnen
beoordelen. De reis naar het gebied verliep zonder enige belemmering en ook het
rondreizen daar verliep zonder enige problemen.
In het gebied aangekomen deed het ons goed om te zien dat alle accommodaties open en
levendig waren. Dit geldt zowel voor de hotels als de restaurants. De mensen zijn blij dat ze
na lange tijd weer de deuren hebben mogen openen voor hun gasten en de gastvrijheid is
zoals we die kennen. In enkele zaken kun je worden gevraagd om een mondkapje te dragen
maar voor het grootste deel is het voldoende om de gewone veiligheidsmaatregelen in acht
te nemen. Zorg dus wel voor het meenemen van een mondkapje.
We hebben in deze dagen de route verkend en zoals jullie kunnen zien aan de foto’s zijn de
wegen in goede conditie. Op veel stukken is nieuw asfalt aangelegd en zowel de
beklimmingen als de afdalingen waren een feest om te rijden. Waar jullie allen wel extra
goed moeten opletten is de tunnel net onder de top van de Gavia. Deze tunnel (100m) is niet
verlicht. Mede vandaar ook de verplichting van het hebben van verlichting aan de voor- en
achterzijde op de fiets. Dit om zelf enig zicht te hebben, maar zeker ook om jezelf zichtbaar
te maken.
Wij hebben de pre-zomer-check met veel enthousiasme en vertrouwen afgesloten. Indien
nieuwe beperkingen door een 2e corona golf ons bespaard blijft, gaat de GEMSE2020
gewoon door. Zoals aangekondigd zullen we wel de nodige veiligheidsmaatregelen in acht
nemen. Welke deze zijn, zullen we jullie nog voor het afreizen laten weten. In elk geval
vragen wij jullie om vooraf een doktersverklaring van goede gezondheid per mail naar ons
toe te sturen. Als je die nog niet hebt, is het raadzaam om hiervoor nog tijdig een afspraak in
te plannen.
Als er vragen zijn, dan kun je ons bereiken maar voor de rest is het trainen en voorbereiden
op een tocht die we hopelijk nog lang zullen herinneren.
Met sportieve groet,
Organisatie de Gemse
Michael en Werner

