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ANG. B R U D PA E G E R 
af David Win gate. 

oversat og redigeret fra "The Tandem Club 
Journal, June 1980", England. 
Efter at have braskket mange en eger indsa 
jeg, at for at l0se et problem, ma man forst 
forsta det. 
Baghjulet er saedvanligvis opbygget taller-
kenformet for at give plads til en fril0bs-
krans, og pa en tandem er belastningen 
ckstra stor, vasgten optages mestendels af 
kranssidens eger. {fig. 1.) ( J . Knudsen: 
min tandems baghjul er symmetrisk opbyg
get, men sa er egerafstanden ved navet 
mindre end normalt. I l0bet af etparsasson-
er braskkede en ege i kranssiden en gang med 
tung last pa en ferietur, men efter at vasre 
gaet over til transporteger har der ingen u-
held vaeret). 
Der er yderligere den fremadrettede kraft, 
som ikke er belt lille, nar to mennesker dri
ver en lassset tandem op af en stejl skraning 
i lavt gear (princippet er selvf0lgelig ogsa 
anvendbart pa enkeltcykler). Denne kraft 
overf0res kun af de af kranssidens eger (tra5k-
eger), der straler bagud fra navet i retning 
modsat cyklens bevasgelse. Alle de eger, 
som er braskket pa min cykel, er blandt de 
netop omtalte. 
For at eliminere denne misere, har nogle af 
vore bekendte pa deres tandemrejse jorden 
rundt omdannet et 36 egers baghjul til et 71 
egers hjul ved at udbore for en ny eger i 
mellemrummene mellem de eksisterende, 
idet dog eger, som skuUe ende i ventilen, er 
udeladt. Denne drastiske aendring l0ste pro-
blemet, og de fuldf0rte 18.000 miles. 
1. Brug flere eger, f.eks. 40 istedet for 36. 
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FAhKE CYKLER 

Fagmaessig betjening og 
1. kl . reparationsvasrksted 

2. Brug flangenav. Dette reducerer belast
ningen fra fremdriftskraften (fig. 3). 

3. Kryds egerne flest mulig gange, hvorved 
de nasrmer sig til at "strale ud fra" navet 
som tangenter {fig. 4.), hvilket reducerer 
traskket fra kasden. Yderligere er egerne 
lajngere saledes, at deres ende vil flytte sig 
lasngere vask under belastning, fordi de 
straekkes mere. Derfor vil flere eger end el-
lers optage belastningen. 
4. Reducer antallet af krydsninger pa siden 
modsat kransen for at g0re den stivere (kor-
tere eger). Derved giver denne sides eger sig 
mindre og bliver lettet for noget af belast
ningen. Man kan alternativt fastbinde eller 
lodde krydsningerne pa "antikranssiden" for 
at g0re den stiv og fordele belastningen . ( J . 
Knudsen: "hvis egerne i en side giver sig 

mere end i den anden, ma hjulet vel kunne 
deformeres?"). 
5. Eger braekker naesten altid, hvor de b0jer 
indad i hjulet, (fig.5A og6A) og da vi inspi-
cerede vort hjul efter at have mistet 6 eger 
en dag, opdagede jeg pa hjuletskransside, at 
de resterende tre traekeger havde brud. For 
at bedre pa denne misere, skal man traekke 
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egerhovedet mest muligt indad og samtidig 
sastte afstandsringe som vist. (fig. 6B) Man 
minimerer herved risikoen for, atderoptrae-
der momenter. Man kan ogsa montere de 
st0rstbelastede eger med hovedet pa flagens 
inderside for at reducerer spasndinger inde i 
bojningen (fig. SB). 
6. Brug "single-butted" eger der har masser 
af tykkelse, hvor der er n0dvendigt og rin-
ge vasgt, hvor styrke ikke beh0ves. Enhver 
kan jo bygge hjul med jernstasnger! 
F0lges forannasvnte anvisning, slutter man 
med et usaedvanligt hjul, tallerkenformet, 
forskelligt antal egekrydsninger pa hver 
side, maske forskellig egediameter pa hver 
side eller endog pa samme side. Hvad med 
et hjul med endnu flere eger pa kranssiden? 

kvalitetscykeltasker 
fas hos cykelhandleren 

/V«s-

Det var bare nogle tanker. 
Kommentarer og erfaringer fra bladets 
skarpsindige Izesere modtages af redaktionen. 

Johan Knudsen. 

Sjaelse Rundt 

Sjaels0 Rundt '81. 
Som tidligere omtalt her i bladet har 
vi med DANSK CYKLIST FORBUND 
indgdet en sajnarbejdsaftale omkring 
D.C.F.'s deltagelse i motionscykellebet 
Sjaelso Rundt, der arrangeres af Berlings-
ke Tidende i samarbejde med Danrnarks 
Cykel U7iion, D.B.C.T. ogD.C.F. 
Det store arrangement finder i ar sted 
sondag d. 14. juni og denne dag skal 
vi bruge min. 15 fnske TURCYKLIST-
medlemmer til kontrolposter m.v. Mange 
har provet det for (for D.C.F.), tnen det 
skal dog her oplyses, at det bliver en 

MOTOBECANE 
C Y K L E N 

touring og sport 



G R E E N S P O T J A K K E N 

arhejdsdag fra tidlig om morgenen og til 
arrangementet slutter, hvilket vil sige 
melle7n kl. 14 og 18, alt efter hvor pd 
ruten man er placeret. 
For dem der stiller sig til rddighed om 
sandagen, vil der dagen for voere mulig-
hed for at gennemkore enten den lange 
120 km. rute eller den lille 50 km. nite 
med efterfolgende diplom. 
De penge vi herved fdr i kassen, vil bl.a. 
blive anvendt som tilskud til vore bus/ 
cykelture til henholdsvis Mon og Hal-
landsdsen, sdledes at disse ture kommer 
noget ned i pris. 
Interesserede bedes henvende sig til 
Ernst M. Rasmussen, Ludvig Holsteins 
Alle 9, 2750 Ballerup, Tlf (02) 9 7 75 72. 

A.l.T.-rally i Holland 
Programmet for rallyct i Holland foreliggcr 
nu. Har du ikke allerede faet det, kan det 
fas ved henvendelsc t i l : 

Committee "A.I.T.-fietsrally 1981" 
Box 95, 6710 BB Ede, Holland. 

Rallyet abncsofficieltlordagd. 18 /7k l . 16 
(vi ankommcr dog forst sondag og der er 
arrangeret turc sondag, mandag, tirsdag, 
torsdag og frcdag pa 75 km. og 100 km. 
Der vil hver aften va;rc spcciclt program 
(underholdning m.v.) og frcdag aften af-
slutningsmiddag. 
Deltagergebyr er Hfl . 25,- (d.kr. 70,-) pr. 
person. 
Der er gratis camping-plads for rally-dcl-
tagernc, og anden ovcrnatning kan arran
geres gcnnem Turistburcauet i Kde. 

Vi beklager, men der er ikke flere pladser 
i bussen Y,Ni\< 

H J O R T E K ^ R S V E J 155 - 2800 L Y N G B Y 
T L F : (02) 88 68 84 - GIRO 9 12 07 69 

Sjaelland Rundt pa cykel 

"SJy«LLAND RUNDT" finder i ar sted 
den 3. - 4. ju l i . Starten gar fra Koge Torv, 
hvor der startes i hold af 50 deltagere 
med 3 minuttcrs mellcmrum. Distancen 
er 315 km. 
Turen rundt pa Sja:lland gar gcnnem 
nogle af Danmarks konnestc omradcr, og 
undervejs cr der 9 depotcr, hvor der er 
mulighed for at proviantcre. 
Startgebyrct er uajndret fra sidste ar, nem-
lig 200,- kr. Alle der gcnncmforcr far et 
diplom samt en crindringsplakettc. 
Sidste ar deltog 1700 motionistcr, men i 
ar er der mulighed for at 3000 kan dcltage. 
Der har dog allerede vacret stor interesse 
for dette ars "SJ^LLAND RUNDT", sa 
man skal ikke vente for lasnge med at an-
melde sig til DANMARKS ST0RSTE og 
Lî NGSTE motionslob. 
Informationsprogram samt giroanmeldel-
sesblanket kan rekvireres ved at ringe pd 
tlf (03) 66 22 40 eller ved at skrive til: 

"SJAiLLAND RUNDT", Postbox 176, 
4600 Koge. MP 

NYTARSFROKOSTEN 
Sondag den 11. Jan. lob nytarsfrokos-
ten af stablen som planlagt i klubhuset 
i Hvidovre. Idecn var kommet fra Ernst, 
og Jan havde, som tidligere meddelt, 
pataget sig at lave den kolde anretning. 
LaL'kker mad, elegant arrangeret, sim-
pelthen ting og sager. "Tur i byen" var 
med sine kun 5 kokkehuer kommet i 
vanskelighedcr, hvis dc skulle have 
anmeldt den. 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kaalet for 

Vigerslevvej 35 Telefon 300420 

Poulardpatc', roastbecf rod og mor, 
hvad var det cn fransk madckspert en 
gang sagde: "Oksekod skal vaerc r0dt", 
fin lammekollc, sma lette frikadcUer, 
for ikke at glemme det righoldige appe-
titligc tilbehor. 
Den tactte trafik til anrctningcrne for-
ta;ller lidt om, at dc faldt i smag. 
Herlig familiedag med kcndte og min
dre kendtc og med andre krav til fysik-
ken end de saedvanlige. Snakken gik, 
sa det var svasrt at hore tvaers over bordet. 
Tak til Jan, - og Lene som nok ikke 
har siddet og set til - samt til dc, der 
tog sig af de andre praktiske opgaver. 
Var der e'n der sagde fattigfirsernes 
Danmark? 

Sv.Aa.R. 
Invitationen var kun udsendt til med-
lemmer af H . C . K . (red.) 

UPS! 
vi beklager i nr. 4/1980 at have omtalt 
"Berec Non-Stop-Light" som en "nyhed". 
Denne indretning, som er cn batteriasske 
med relae til supplering af svigtende dyna-
moelektricittt, har hos Banani Sport kun
ne kobes i 2 ar - og 17 kr. billigere end 
hos Kvick ly! Kn tilsvarcnde dims fra 
Sturmey Archer har vaeret lagerfort i 30 
ar. T i l vor undskyldning tjener, at pro-
dukterne ingensinde har va'ret fremlagt 
til almindelig bcskuelse pa forretningens 
udstillingshylder. Stecn 

Verdensmaerket 
i 

Gearskiftere. 

Redaktionen har ved sit utracttelige ar-
bejde skabt nyt hab for de mange, som 
ved et naturens lune eller pa grund af for-
kert ernaering i opvaekstarene efter at have 
naet skelsar og alder ma konstatere, at 
deres fysiognomi ikke blev proportio-
neredc i henhold t i l tekstilfabrikantfor-
cningens normtal. 
Disse ulykkclige, hvis grusomme skasbne 
hidtil har vacret den, at konfektionssyet 
tojs manglende pasform har givet dem et 
let komisk ydre, og som derfor har hen-
slaebt en tilvasrelse i halvmorke kroges 
skjul, hvorfra de har kastet misundelige 
blikke pa deres mere heldige faeller, kan 
nu fortrostningsfulde trasde frem i lyset. 

V i har gennem vort arbejde skabt mulighed 
for, at de fremover, mod betaling af et 
ringe belob, vil kunne tilhylde deres lege-
mcr i velsiddende cykeljakker af kvalitets-
masrket Green Spot. 
Kun de allerbedste skandinaviske vindjak-
ker og sportsjakker er som Green Spot 
syet af to lag stof, men Green Spot jakken 
koster kun det halve. Sadanne jakker er 
anvendelige i al slags vejr aret rundt. 
Grebart har tidligere f0rt jakken, men pa 
nuvaerende tidspunkt kan den ikke lasng-
ere kobes noget sted i Danmark. 
Faconen er klassisk, uaendret gennem 20 
ar, med lynlaslukning og 4 eller 6 udven-
dige lommer, som meget smart dannes ved 
at de to lag stof syes sammen. Lommerne 
har "sikkerheds" lynlaslukke og er pla-
cerede saledes: 2 brystlommer, 2 hofte-
lommer foran og evt. 2hoftelommer bagpa. 
Derudover er der cn indvendig lomme i 
h0jre side uden lukning. Jakken har spx-
ndetampe i siderne og har trykknapluk-
ning ved handleddene. 

R I T T E R 
C Y K L E R 

Lyngby Storcenter 88 
tlf: (02) 87 66 01 



Snittct er idcclt til cykling, idet der ikke 
er ovcrdreven stor vidde som f.eks. ved 
anorakkcr, d.v.s. jakken blafre ikke ved 
hurtig korsel.Dcsuden er aermerne af rag-
lantypen med ekstra stof ved armhulerne, 
saledes at jakken ikke kryber op, niir man 
loftcr armene eller straekker dem frem mod 
styret. 
Materialet er 80% bomuld og 20% polyes
ter, d.v.s. jakken kan vaskes ved 30" (heist 
i handen), og den skal dereftcr dr}'pt0rre 
pa bojle. 
Der findes 2 forskellige va;vninger, nemlig 
poplin og gabardine. Clabardinc glatter sig 
hurtigst efter vask, men ogsa poplin bliver 
belt glat efter kort tids brug. Gabardine 
er muligvis mere rcgntact, men det fiis kun 
i to farver, hvorimod poplin fas i mange 
gode signalfarver. 
T i l begge jakker fas, mod ekstra betaling, 
aftagelig ha-tte, men haetten vejer sa meget, 
at portoen bliver dyrcre, og den er desu-
den ikke velegnet til cykling. 
Mod betaling af ekstra 2 pund impra;gnc-
res jakken mod vand, men impra-gnerin-
gen holder ikke til vask, og vi har den 
derfor ikke med pa bestillingsskemaet. 

I gabardine hedder jakken "Super Nomad 
Mk 11" og denne har altid 6 yderlommer. 
I poplin hedder jakken "Nomad F^lite Mk 
II" og fas valgfri med eller uden de to bag-
lommer. 
Jakken koster 15,63 pund med 4 yder
lommer og 16,71 pund med 6 yderlom
mer. Portoen udg0r 3,45 pund. Aftagelig 
hastte koster 2,39 pund plus ekstra 1,20 
pund til porto. Disse priser er uden moms, 
idet du ikke skal betalc moms til leveran-
d0ren men pa posthusct. 

V E R D E N S M E S T E R - C Y K L E N 

S A X I L - C Y K L E N 

S A X I L - C Y K L E R A p S - Tit. 01.-21 73 14 
Vesiarbrogad* 166, 1800 Kabanhavn V 

Jakkerne fas i standardstorelser 36-38-40-
42-44 (br)stmal i engclskc tommer). Sii-
fremt ogsii du er en standardst0relse, kan 
du nojes med at angive dette m i l , ellers 
ma du angive folgende 3 mal i cm. (leve-
randoren patager sig arbcjdct med at om-
.satte til tommer ( /2 ,54)) : 
1. (Chest/bust measurement). Du if0rer 
dig det t0j, som du normalt vil bare under 
jakken. Malcbandet lagges i vandret 
plan rundt om brystet, der hvor diamc-
teren cr st0rst. Dette sted er nok ncmmcsl 
at lokaliscre for vore kvindelige mcdlcm-
mer ( et godt tip: det er forhabentligt 
ikke over taillen, ellers cykler du ikke 
nok). Bandet skal ikke ligge stramt. 

2. (Centre back to wrist with arm bent). 
Dette mal k ravcr assistance af en person 
med mindst 9. klasses afgangseksamen. 
B0J din arm belt sammen og l0ft den, sa 
albuen peger vandret til siden ud fra krop-
pen. Malcbandet, som atter skal ligge i 
vandret plan, t rakkes fra rygraden ud 
ad armen rundt om albuen og hen til 
handleddet. 
3. (Length of back from nape of neck to 
hem). Malet gar lodret langs rygraden 
(vi gar frimodigt ud fra, at du har en sa-
dan) fra sommet, hvor flippcn cr syet pa, 
til nederstc S0m. Jakkens snit er saledes, 
at nederste s0m skal va rc pa h0jdc med 
dine knoer, nar du lader armenc hange 
slapt ned med knyttcde bander. 
Indsat standardmalet eller disse spccial-
mal i skemaet. S a t kiyds ud for den 0n-
skede jakke, den 0nskedc farve, dame/ 
herre og eventuelt hatte. 
Betalingen sker forud i form af en check i 
pund, som du koher i en bank og vedlasg-
ger bcstillingsbrevct. Priscksempel: Super 
Nomad Mk II med hatte, 23,75 pund. 
Leverand0rens adresse er: 
Bertram Dudley & Son Ltd. 
1 Foundry Terrace, Bradford Road 
Cleckheaton. 
West Yorks. BD19 3RZ 
England. 

Med 2 stcmmer mod 1 blev f0lgende karet 
som vort bedste forsog pa at konstruere 
ct bestillingsskema: 

Vedlagt, sa behever du ikke klippe. 

Traeningsture. Selv om der for de flestes 
vedkommende ikke bliver nogen Viitter 
nRundttur i ar, vil der sikkert blive behov 
for en rimelig fortraning t i l sommerens 
turc, isar da mange af vore dagture 
ligger pa over 150 km. 
V i k0rer derfor traningstur hver mandag 
og onsdag aften med start fra Husum 
(linje 5's endestation) k l . 18.00, f0rste 
gang d. 6. april. 
Mandag k0res turen fra sidste ar med 
tilslutning ved AB's baner i Bagsvard 
kl . 18.20 og videre over F'arum, Ganl0se, 
Veks0, Hove og Led0je. 
Onsdag aften kores turen modsat, sd
ledes at der fra Husum kores ud ad 
Frederikssundsvej med tilslutning i Bal
lerup ved krydset Ring 4/Ballerup Byvej 
(Frederikssundsvej's forlaengelse) v/Tom's 
fabrikker kl. 18.20. Derfra kores over 
Pederstrup, Ledoje, Hove o.s.v. og turen 
slutter ad Hareskovvejen mod Morkhoj og 
Husum. 
Turen er fra og til Husum ca. 50 km. 

S0ndag d. 24. maj vil vi gentage turen 
til M0n (med bus t i l og fra Stege/Kalve-
have). Narmere herom udsendes lige-
ledes medio april. 

S0ndag d. 10. maj tager Jan os med til 
Kullen over Helsing0r-Helsingborg beg
ge veje, hvilket vil sige en tur pa omkring 
180 km., hvis man skal belt op. Turen 
kan evt. afkortes lidt. Men narmere 
herom samt startsted og -tid f0lger 
medio april. 

B0ger om c y k l i s t e r og c y k l e r . 

NYBODER BOGHAhDEL ApS, 
St.Kongensgade 114, 
1264 K0benhavn K. 
T l f . (01) 14 13 20 

-den cyklende boghandler-



L0rdag d. 6. cllcr s0ndag d. 7.juni er 
det igcn cn af dc langc turc, der star pa 
programmet, idet Johan da tager os med 
Iscfjorden rundt. Arrangementet bhver 
i lighed med sidste ar, hvilket vi! sige 
omkring 200 km. 
Narmere information medio april. 
Resten af sommeren er planlagt f0lgen-
dc ture, som bliver omtalt i blad 2 /81 . 
28/6: Hiller0d-Gilleleje 
16/8: Skjoldnassholm 
21-25/8: Stettin 
30/8: Seis0 Slot 
6/9: Mallandsasen (delvis bus) 
19-20/9: Weekendtur I'axe 

KMR 
Arskontingent til TURCYKLISTERNE 
(abonncment pa bladct) kr. 25,-. 
Safremt man endvidere 0nsker at dclta
ge i klubaftenarrangementer kraves pas-
sivt medlemskab af Hvidovre Cykel 
Klub, idet disse arrangementer finder 
sted i Hvidovre Cykel Klub's lokaler pa 
Avedore Tvarvej 15, Hvidovre. 
Kontingcnt til H . C . K . er 30,- kr. halv-
arligt. 
Der er klubaften den anden tirsdag i 
hver mined (med undtagclse af januar 
og ju l i ) , hvor der er ibent fra k l 19. S i -
frcmt der er film, lysbilleder el.lign. p i 
pogrammet annonceres dette her i bla
det eller ved brcvkort til medlemmernc. 
Ellers m0des vi blot til en sludder over 
en kop kaffe, en 0I el.lign. 

EMR 

Redaktion: 
Steen Hommelhoff Jensen, 
Rytterhusene 14, 
2620 Albertslund. 

karrimor 
CYKLE-TASKER 

Da vor lille klub cftcrhandcn bliver storre 
og st0rre og laver flere og flere arrangemen
tet, er kassererarbcjdet ogsa vokset bety-
deligt, og Hans Verner Neumann, der har 
varet klubbcns kasscrer siden dens start 
i 1975 har nu 0nskct at t rakke sig til-
bage fra kassercrposten, som croverdraget 
til Svend Aage Rasmussen, der hidtil har 
varetaget revisor-arbejdet samt udsendcl-
sen af bladet. 
Hans Verner fortsatter som aktiv i klub-
ben. 
Som ny medarbcjder ved bladet er til-
tradt Allan Mylius Thomsen, der laver 
den pane "sats" til bladct. 

Deadline for naeste nr. af bladct 
erd. 3/5- 1981. 

Kasserer: 

Svend Aage Rasmussen 
Bygdcvej 6, 
28 30 Virum. 
Po.stgiro: 5 71 38 46 

Annonce 
SKANDINAVIALOPPET 

Diplom for langtursmotlonister 
Opiysninger og tiimcldingsblankedcr kan rekvi-
rcrc-i fra: 

V A T T t R N R U N D A N (300 km). Vcrdi-m sloi-
stc motionscykclloli med start og mal i Motala. 
Lobsdato i 1981 : 12 -13. juni, Lobsdatn i 1982: 
18.-19. jiini. 
VATTFRNRLINDAN Box 4S, S-.'̂ 9121 Motala, 
Svi-rigc. Tlf. 009,'I4I34790. 

D|;N ST0R1-: STYRKEPROVLN (560 km). 
Verdcns Ijjngsle ecn-clapcs motionslob. Strxk-
ningcn giir fra Trondhcim til Oslo. Lob«lato i 

981: 26.-27. juni. Lobsdato i 1982: 25.-26. 
juni. 
)1:N STORK S T Y R K E P R O V l -N , Oslo Cykle-

krcts. St OlavsKt. 23. Oslo 1. Norge. 

S J / t X L A N D RUNUT 1315 km). Danmarks 
storstc motionscykcllob. Start og mil i Kogc. 
Lobsdato i 1981: 3-4. juli. Lobsdato i 1982: 
2.-3. juli. 
SJ/I-LLAND RUNDT, Poslbo.x 176, 46(10 
Koge. 

l T N N - ( Y K I . L L O P t T (360 km). L l lo-dages 
lob med start og mal i Lahli. Lobsdato i 1981 : 
25.-26. juli. Lobsdato i 1982: 24.-25. juli. 
F I N N ^ - V K E L L O P L T , PI. 82. SI-15111 Lahti 
11. [• inland. 

SKANDINAVIALOPPETS DIPLOM kan er-
hvcrves over en to-arig periode ved at gennem-
fore VATTERNRUNDAN. DEN STORE STYR-
K E P R O V E og S J / E L L A N D RUNDT eller som 
alternativ E I N N - C Y K E L L O P E T . 


