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T U R C Y K L I S T E N er medlemsblad for 
foreningen T U R C Y K L I S T E R N E , der har 
til formSl at udbrede og formidlc vidcn 
om og gla;de ved turcykling p5 elhvcrl 
plan. 

Bladct udkommcr 4-6 gange arligt. 

Eftertryk forbudt uden lilladelse. 

R E D A K T I O N 

Redaktor 
Niels F . Jensbol 
Kanslcrgade 14, 3. tv. 
2100 Kabcnhavn 0 
•a 3526 4270 & 2086 4270 

Koordinalor 
Niels C . K . Pcderscn 
S0pa.ssagen 18, 2. tv. 
2100 Kabenhavn 0 
n 3135 5296 & 2031 2166 

F O R R E T N I N G S U D V A L O 

Kasscrer 
Jens Spelmann 
Vingekrogen 12, 
2730 Herlev 
n 4284 2219 
C i r o 5 71 38 46 

Linda Norup Hansen 
Brondbyoster Torv 34, 5. tv. 
2650 Hvidovre 
Tt 3675 4731 

Lars Bai Jensen 
Brondbyveslcrvej 68 B, 2.dBr 3 
2605 Brendby 
TT 4345 6263 

K L U B L O K A L E 

Avedore Tvaervcj 15 
2650 Hvidovre 
n 3149 4670 
(2. tirsdag i hver mjned) 

Nseste nummer vil indeholde: 

Tur til Kalkgarden 
Tur til Malerklemmen 
Nytirsfrokost 
Vintertraening3/ll - 16/3 1997 
Klubaftenener 10/12 - 11/2-97 - 11 /3-97 
Plus 
Turreferater fra den forlobne sommer og efterarssae-
son, hiberjegi 

Forretningsudvalget informerer 

KLUBTR0JER 

Klubben ligger inde med nogle T-shirts ( 40,- k r ) 
korte og langaermede cykeltrajer ( 160,- kr. / 185,-
kr, ), samt trajningstrojer med lynlas ( 225,- kr ) 
Der er desvasrre ikke flere bukser, men hvis vi tar 
solgt nogle trsjer, overvejer vi, at tilbyde en serie 
bukser mere Der er isa:r noget at hente for de 
mindre cyklister, men tilhorer du de lidt starre, kan 
du stadig vajre heldig, hvis der reageres hurtigt 

Forretningsudvalget vil gerne have sa lille et lager 
som muligt, inden regnskabets afslutning. Kom 
derfor ud afbusken og tilslut dig de rigtige Turcykli-
ster, der viser deres tilhorsforhold frem, pa landeve-
jene 

Klubbens navn bliver udadtil godt przesenteret ved 
brug af cykeltrajeme, sa derfor denne opfordring fra 
Forretningsudvalget, 

Henvendelse til Lars Bai Jensen 

4345 6263 

Turcyklisten 3 I <>6 

SJ/ELS0 RUNDT 1996. Onsdagstrsning 

Side 2 

S i blev Sjaelso Rundt afviklet for i kr og de turcykli-
ster der stod pa post, skulle gerne have modtaget en 
gavecheck fra Berlingske Tidende 

Turcyklisterne fik ca 22 000 kr i klubkassen 

Det var de gode nyheder, og s4 til de darlige 

Vi har problemer med at skaffe folk til at stS p i post, 
enten nir vi f i r et afbud, eller fordi man er blevet 
forhindret, pa grund af akut sygdom eller lignende 

V i ma gS medlemslisten igennem for at finde nogen 
der ikke er sat pa post, ringe - tigge og bede, eller 
vride armen om pa folk, for at skaffe officials nok, 

Det vil derfor va;re os en stor hjaelp, hvis I vil melde 
Jer til undertegnede og give et tilsagn om i givet 
fald, at reserve denne dag til at sta pa post, sa 
klubben stadigvsek kan fa et tilskud til vore arrange-
menter fra Berlingske Tidende 

V i kan desvserre ikke garantere for, at der vil blive 
brug for dig denne dag, men det er lettere for os, 
hvis vi ved hvem vi kan ringe til og soin derfor kan 
trzede til med kort varsel, om dette matte blive 
nedvendigt 

Med andre ord, hvis I stadig vil have klubtilskud er 
det med at komme ud afbusken og melde Jer under 
"fanerne" denne dag 

T A K T I L D E T U R C Y K L I S T E R 
PA POST I AR 

DER STOD 

Sjaelse Rundt afholdes i 1997 - den 8. Juni 

Med venlig hilsen 
Niels C K Pedersen Jens Spelmann 
T l f : T l f : 
3135 5296 & 4284 2219 
2031 2166 

Perioden: 10. April 1996 - 11. September 
1996. 

Modested: 

Madetid: 

Lajngde: 

Turledere: 

Om turene 

Busstoppestedet i Risby ( pa 
hjornet) 

Onsdagekl 18,00 

30 - 35 K M 

Jan Bai Jensen 4345 6608 
Lars Bai Jensen 4345 6263 

Vi kjarer i rask tempo og evt i 2 hold V i bestraeber 
OS dog pa, at vente pa alle, isasr hvis man mader op 
fra starten 

Med op og kom i god form! 

Sendag formiddagsture. 

Med start fra Herlev Posthus sondag formiddag © 
09,00 vil jeg igen i ar kere nogle ture af ca 2 timers 
varighed 

Farste gang, sendag den 7. jul i 1996 og sidste 
gang, sendag den 22. September 1996. 

Fortsaettes nasste side 

03terbrogad(! 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 - G i r o 9 12 07 69 
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Jeg vil sa vidt muligt komme hver sendag, men andre 
ture og ferie, vil kunne forhindre dette 

De fremmodte vil labende blive orienteret om, 
hvornar jeg ikke selv kan komme 

Tempoet vil sa vidt muligt blive afpasset efter de 
fremmodte, men grundformen skal veere i orden 

Turleder: 

Bert Due Jensen, * 3874 6841 

Weekendtur til Romele Asen 

Lordagden 14 og sendag den 15 September 1996 

Dette er en familietur der keres 1 langsomt tem-

Modested: 

Mcdetid: 

0 09,00 

Turledere 

Lccngde; 

Pris: 

Dragor Fsergehavn 

© 08,45 - fasrgen sejier 

Jan og Lene 

2 X 47 K M 

50 kr, til faergen + 200 S E K for 
overnatning og mad 
(husk at fa vekslet hjemmfra) 

Overnatning pa vandrerhjem, med 
aftensmad og morgenmad 
Du skal selv medbringe lagenpose 
og pudebetra:k, samt madpakke til 
lordag sendag 

Tilmelding: Bindende tilmelding pa 

^ 4345 6608 inden 
den 8 September 1996 

Antal deltagere: Max. 24 !!!!! 

Ruten gSr ad den smukke cykelrute til Torup Slot og 
vi finder et godt sted til frokosten indenfor de ferste 

25 K M , 

V i kerer ad jordvejene gennem skoven til Hackeber-
ga 

Efler Genarp korer vi, som noget nyt, ind pa Romele 
Asens skoweje og snorkler os frem til den sidste 
bakke, inden vi pa toppen finder Romele Stugan, 

Romele Stugan ligger smukt placeret pa den 175 m 
heje bakke, med vid udsyn til alle sider, 

V i forventer at va;re fremme 0 15,30, 

Der arrangeres en times vandrertur i det storslaede 
landskab, inden der © 18,00 serveres aflensmad 
Efter aftensmaden tasndes der bai pa den nairliggen-
de balplads og aftenen sluttes af med kaflfe og kager 
i stugan. 

Den efterfalgende morgen er der inden morgenma-
den, en vandretur for de morgenduelige 

V i forventer at returnere mod Malmo © 11,00 og 
regner med at vasre i Drager © 17,00 senest 

Tur til Metalskolen 

Hvornar? Lerdag den 21. September 1996 

Medested Jyllingevej/Tarnvej 

Modetid © 09,30 

Laingde: Ca 60-65 K M 

Turleder Peter Kare 

^ 3149 2152 

Fortsaettes pa nasste side 

ALT I 
CYKELBEKUEDNING 

K V A L I T E T T I L L A V P R I S 

Heino Cykler 
RoskiWevej 299 A / 0sterbrogade 158 
2610 Radovre 2100 0 
B. Andersen 
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Om turen: 
Der keres i et moderat tempo, sa alle kan v s r e med 
Ruten derop foregSr ( sS vidt muligt ikke pa befser-
dede veje ) igennem smS veje, og frokosten indtages 
i skoven. 

Dette er en dag, hvor man har lejlighed til at se den 
meget idylliske Metalskole i Jorlunde 

Skolen er meget beremt - bide for beliggenhed, men 
sa absolut ogsa for sine indendorsfaciliteter 

V i vil blive guidet rundt i ca. 1 times tid, og der vil 
vasre mulighed for at stille sporgsmal undervejs. 
Kaffe og kage indtages pa skolen 

Turen hjem keres via Ganlese og Malov. 

Vel medt! 

Hvornir?: 

Modested: 

Laengde: 
Turledere: 

Jyilingeturen 

28. September 1996 

Herlev Posthus 

kl 10,00 

Ca. 70-80 K M 
Keld Eriksen og Peter Kare 

4678 9995 - 3149 2152 

Om turen: 
Der keres i et moderat tempo ( ikke racer ) s i alle 
kan vasre med. Peter lover at agere agterlanterne. 
Turen keres i det midtsjsllandske vildnis og fi-oko-
sten indtages i det grenne 

KafFe og kage indtages p i det velkendte traktersted 
i Jyllinge. 

Turen hjem kores via Gundsomagie, 0strup og 
Ledeje. 

Vel medtl 

Malerklemmen, sondag den 6. Oktotier 
1996 

Medested: Ringvejskrydset i Glostrup 

Medetid: © 10,00 

Laengde: Ca 100 K M 

Turleder: Jan Bai Jensen 

» 4345 6608 

E n af Turcyklisternes ubrydelige traditioner, keres 

ogsa dette efterir, uanset om det ^''^^'^^ regner eller 

* * * * sner. 

Ruten er fleksibel - kun ^Wvejrgudeme kender den 
endelige rule. 

Som de foregiende i r forseges turen kert i et 
fornuftigt tempo, der skulle tilgodese alle der har 
plejet en rimelig omgang med en cykel den forgang-
ne 
s o m m e r © © © 

Madpakken fortasres hastigt i det fri, s i vi hurtigt 
kan komme frem til det essentielle, nemlig the, kaffe 
og asbleskiver. 

Der kan kebes the med hjem, huset byder p i naesten 
100 forskellige slags. 

Der saslges ligeledes alskens eksotiske produkter 

CYKELFERIE 
Vi har cykeltaskerne. letvaegtsteltet 

og alt det evrige udstyr 
Kig ind tios 

1360 Kabenhavn K 
Tlf. 33 14 51 50 
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GANL0SE EGED / SLAGSLUNDE 
SKOV den 13. Oktober 1996 

Medested: Hj af Frederikssunds 
vej/Klokkedybet, (evt Tilslutning 
ved A B ' s baner -

kan aftales med turle-
deren), 

Madetid, Sendag kl 0 10,00 

Laengde Ca 65 K M 

Turleder Bert Due Jensen 

« 3874 6841 

E n tur gennem et meget atVekslende terra-n og med 
en meget vekslende natur 

Underlaget der keres pa, vil ogsa va;re meget vek
slende, sa skov/vintercykel eller mountainbike ma 
absolut anbefales Tempo som pa vintertraeningsture-
ne. 

1 skrivende stund er frokosten planlagt til indtagelse 
i det fri, men det kan muligvis asndres. 

Frokost og drikkevarer ma medbringes, da der ikke 
er indkebsmuligheder undervejs 

Kaffen bliver lidt dyrere end kiubtilskuddet, sa 
medbring venligst lidt kontanter 

Vandrertur i Dyrehaven - sendag den 
27. Oktober 1996 

Medested: Herlev Posthus 

Modetid: 0 10,00 - Afgangi 

Lasngde: 
) + IVi 

Ca. 40 K M ( 2 X 2 0 K M 
times vandrertur 

Turleder: Jan Bai Jensen 

* 4345 6608 

Medbring: Madpakke og drikkevarer 

V i kerer direkte til Studenterkilden, hvor vi parkerer 

vores cykler - husk l a s ' ^ ' i \ 

Derfra vandrer vi en tur ud og nyder den efterarsk-
laedte farverige skov 

Vejret er naturligvis med hoj klar himmel, som sidste 
ar 

Madpakken nydes pa et fredeligt, laefyldt sted og 
solbeskinnet sted, medens vi lytter til hjortenes 
brunst- og kamplyde, 

Kaffen og lagkagen nydes pa Studenter- eller Kon-
gekilden. 

A f hensyn til kaffen og lagkagen, ma jeg have en 
tilmelding senest torsdag den 10. Oktober 1996. 

K0M50VENDEPA 
CYKEL FERIE I 
SYDEUROPAI 

Vi ses til motionscykeliBb 
Rekvirer brochure 
" Postboks 176 

4600 Kage/i' 
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Vintertraeningen 1996-1997 

Start Sendag den 3 November 1996 

Slut: Sendag den 16 Marts 1997 

Medested: Herlev Posthus 

© K l 10,00 

Turledere: Lars og Jan Bai Jensen 

* 4355 6263 og 4345 6608 

Der keres ad skovstier og sma skovspor og kun 
hvis is og sne lukker skowejene, keres der pa "as-
falt". 

V i starter med at kere en times tid i et tempo hvor 
alle kan vasre med 

Som saesonen skrider frem, skal man regne med, at 
laengde og tempo automatisk f i r en tand til, nar de 
"trofaste" kommer i en bedre form 

Derfor kan vi kun opfordre t i l , at man meder op fra 
begyndelsen og holder ved vinteren igennem 
Alle turene sluttes ved Jonstrup Vang p4 Ballerup 
Skovvej. 

Da turene er korte kan alle va:re hjemme inden 
frokost, keres i al slags vejr, sa her er der ingen 
undskyldning at hente 

Som vanligt vil der blive indlagt nogle kaffe/kage 
arrangementer hen over vinteren. 

Kun turledeme ved hvornar!! Sa med op hver gang. 

Som ekstra lokkemad vil vi invitere alle der meder 
op, mindst 16 ud af 21 mulige gange, pa et liile 
traktement lerdag affen den 15 Marts 1997. 

Da dette arrangement betales af os selv og holdes 
privat, saetter vi denne betingelse: 
Mindst 16 ud af 21 gange, sa det bliver for de 
flittigsle fremmedere. 

Ferierejse 1997 

I J N G A R N 

Vi felger eksperimentet fra 1993 til Tjekkiet op og 
tilbyder sammen med Ruby-Rejser en ferie med base 
i byen Eger i Ungarn, ikke langt fra Tokay-omrJdet 
pa gra:nsen mellem fladland og Alsace-agtige bjerge, 
altsS ideelt cykelmajssigt 

Tiden er i sidste halvdel af august 

Varighed 11 dage inkl busrejse pa 32 timer og 30 
min og 28 Sek - iedjHmcnku-.l.k=n.ri..ig. 

( Kabenhavn - Orange tager 27 timer og 3o min ) 
hver vej 

Ruby har ikke satset pa ordina;re rejser hertil i 1997 
Derfor fir vi bade chauffer, bus og trailer for os selv 
hele tiden 

Dette regner vi med at udnytte pS samme mSde som 
pS Toscana-turen 

Pris for 20 personer, som er minimum, er 
ca. 3.800kr. 

Pris for 42 personer, som er maksimum, er 
ca. 2.200 kr. 

Priserne er inkl morgenmad hver dag i Ungarn, 
campingplads med teltslagning, chauffer til rldighed 
til 3 gange sightseeing, samt maske lidt mere 

Selve teltslagningen, ( indeholdt i ovenstaende ) 
koster 230 kr 

Der kan istedet vaslges campinghytte for 4 personer 
til 1.280 kr., eller vaerelse inkl. bad og toilet for 2 
personer til 1.220 kr., sa lasnge "lager" haves. 

Hvorvidt klubben yder tilskud, afgeres pa Aktivme-
det i oktober i ar 
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Eger er en franskagtig by med lange traditionere med 
kurbade, Der vil blive S0gt arrangeret udflugt til et 
stort etablissement, med forskellige typer bade og 
massage. 

I terra;net udenfor fmdes en del naturlige varme 
mineralkilder, som ogsa kan preves. 

Eger har flere laskre konditorier V i regner ogsa 
med vinsmagning af bl af de beromte hvide Tokay-
vine. 

Campingpladsen er moderne og i fin stand 

I december-bladet udsendes betingelserne for at 
deltage, sa vi kan afgere om turen kan gennemfores 

Med venlig hilsen 

Ingrid og Johan 

Skagen-festivalen juni/juli 1996 

Turreferat af Annelise Broe 

Turplanlaegger 
Turplanlsgger 

Svend (fra Roskilde), Hans 

Der deltog 

Niels C K Pedersen 
Niels F Jensbol 

Anni, Else, Verner, 
Verner og Annelise 

Korte K M : 

Antal overnatninger 

950, heraf 150 K M uden 
oppakning 

14 - fordelt pa 11 over 
natningssteder 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Mdderet for Hajesterot 

Amagertorv 2 5 - 1160 Kabenhavn K 
Tolefon 33 11 96 11 

Skt Hansaftensdag, medens Verner og ca 25 andre 
Turcyklister nod livet og maden pa Blovstrad kro, 
var vi 6 Turcyklister, der fra forskellig retning 
sta:vnede mod den 0kologiske Landsby i Torup, 
hvor teltene for farste gang ( i hvertifald pa den tur) 
blev slaet op. 

Efler en rundvisning i landsbyen, hvor vi beundrede 
de mange forskellige alternative byggemader, inkl. 
okologisk vandrensning med rodzoneanlaeg, fik vi 
selv gang i vores alternative kekkenudstyr: 
Trangia med hhv benzin, gas eller sprit 

Efter Skt. Hansaffensmiddagen var det tid til, at 
deltage i landsbyens Skt. Hansbal. 

Ikke spor alternativt, men bygget op af solidt tom-
mer med lang braendvasrdi, sa der blev tid til at synge 
de omdelte sanghsefter 

Sa var det ellers sengetid, for der ventede en lang 
dag, hvor der skulle nas to fsrger, samt kores godt 
80 K M . 

V i startede i god tid mandag morgen. I Hundested 
sluttede Verner sig til selskabet, og kort for Odden 
dukkede Anni ogsa op, hvorefter vi i samlet flok 
kunne rulle ned til fzergen. 

I Ebeltoft blev der handlet ind til aftensmad, sa 
klokken var nok henad 17 for vi rullede ud pa 
dagens sidste 40-50 K M 

Der skulle vaere en smuk sti, der forte i den rigtige 
retning - mod Auning. 

Det var der ogsa!!!M - to hjulsporO med et bredt 

graesbaslte og hojt grass pa begge sider. 

Og jeg der lige var blevet sa glad I ? for min nye 
lavpunkts forbagagebasrer med lavthasngende brede 
taskerMi 

Na, men der var jo kun en vej og det var flild fart 
fremad, med total koncentration om, at holde sig i 
det een gang valgte spor. 

P i denne made blev de 15 K M overstiet i en ruf og 
sa var der asfalt igen, herligt, men ak og ve, pa de 
sidste 3-4 K M far overnatningsstedet var der haeldt 
ny asfalt p i , men ikke street med sand p i . 
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Det blev nogle seje K M , men sa meget herligere var det, 
at n i frem og blive modt med venlighed og en solbeskin
net gra:splsne 

Senere, da myggene begyndte at indfinde sig, blev der 
taendt ild i et lidt firgtigt bai, effektivt og kent 
tillige. 

Det havde vasret en bird start, men alligevel var vi 
tidiigt oppe naeste dag og parat til afgang ved 9-tiden. 

Pa et tidspunkt valgte vi dog en sti fra og korte ad 
landevejen 

Pa den made fik vi en forsmag pa de jyske bakker, i 
stedet for en tvivlsom sti, som dog efter Hans Vemers 
udsagn var bade god og smuk 

Efter en herlig dag i godt vejr, niede vi frem til 
overnatningsstedet i Smidie. Et skont sted, der absolut 
kan anbefales. Det er landsbyens borgerlaug, der har 
indrettet og vedligeholder pladsen, der ogsi er le-
geplads for de lokale bam og byens madested, vil jeg 
tro, med en herlig bilplads. 

Den ligger fredeligt i landsbyens udkant og der er 
toilet og bad med varmt vand ad libitum og prisen for 
hele herligheden er nul-kr 
Det eneste minus var, en meget stejl bakke lige om 
hjornet i den retning vi skulle, den naeste dag. 

Ni , men Vemer og Hans Verner provekorte den om aftenen 
og hasvdede, at den var til at komme over Og det var den 
da ogsa, vi skuilejo videre, ud gennem Lille Vildmose -
et af turens hojdepunkter, hvis man kan sige sadan, om 
noget der er sa fladt, som de kaempemaessige arealer, 
hvor man stadig graver tarv 

Det var meget spa:ndende og inspirerede os til allehande 
erindringer om livet under og lige efter besaettelsen ( 
turdeltagernes gennemsnitsalder tillader adskillige 
sidanne erindringer) 

Fortabende os i fortiden, naede vi frem til fasrgen over 
Limfjorden ved Hals 

I Hals skulle der kabes ind til frokost - ikke til 14 
dage, men vi havde valgt et Storkiab, s i det tog sin tid. 
Bagefter skulle vi finde et posthus, men der var 
loppemarked i byen, sa der var ikke til at komme hverken 
frem eller tilbage 

Ti l sidst kom vi da alle ud af byen og jeg havde nSet, at 
fa min formiddagskaffe med tilharende basse 

Vi kiarte nordpi af ruten langs Kattegat, men blev snart 
enige om, at den var lidt kedelig, flad og uden udsyn 
over vandet p i grund af bevoksningen. 

Vi stilede derfor mod Badskaer, ca l O K M vest for Sasby, 
s i ved A s i valgte vi at g i (cykle) ind i landet, hvor vi 
korte gennem et meget flot balgende bondeland, afvek-
slende med smaskov, frem til overnatningsstedet, der 
denne nat var en stor bondegird med malkekvasg. 

Vi slog OS ned i haven V i skulle grille og i det hele 
taget have lidt faelles hygge Senere da aftenen blev 
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kolig, fortrak vi til havehuset, hvor aften-
skaffen blev indtaget 

Naeste dag, hvor milet var Skagen, foraiidrede landskabet 
langsomt karakter og blev mere barskt. 

Vi naede kysten ved Albaek og efter endt bes0g i havnen -
indkob af fisk - gik turen langs vandet nordpa til 
Sunken, ca. 10 K M syd for Skagen. 

Oprindeligt var det planlagt, at vi skulle ovematte pa 
en naturlejrplads ved Sundhedshajskolen Diget, ca. 15 
K m syd for Skagen, men den blev forkastet, egentlig pa 
grund af standarden, men Hans Vemer ogjeg, der kiarte 
en tur ud til pladsen, fandt standarden " O K " , selvom 
der var solvarmeanlaeg til vandopvarmning og lokum. 

(der var ingen 'Jl̂  de dage - redakterens bemaerkning) 

Der var fem store "laeskurer" til evt overnatning rundt 
om en herlig bilplads, men da vi skulle til Skagen-
festival og derfor skulle vaere vaek hele dagen og miske 
komme sent hjem, fandt vi at pladsen la for ode og for 
langt vaek, sa vi slog os ned sammen med resten af 

gruppen, pa Sunken Camping, en # ' ^ ' A ' - p l a d s af 
meget fin kvalitet og lige ned til vandet, men med en 
fin afskasrmning bide for vind og indkig 

Da vi ankom til Skagen var vejret endnu rimeligt, 
solskin og lidt lunt, men nu slog vejret om og der blev 
koldt og regnfiildt, og vi var nogle der onskede at vi 
havde pakket det varme t0J i stedet for de lette T -
shirts. 

Jeg var ikke taget med pa turen for festivalens skyld, 
men p i gr af Skagens-malerne m.v. 
Jeg tror nok, at de der var til nogle af koncerteme, 
var godt tilfi-edse, kun Niels C K klagede over lydni-
veauet mod slutningen af en koncert, men han fik ikke 
medhold 

Bade p i havnen og pa festival-pladsen var der liv og 
glade dage, og p i havnen tillige dejlige fisk. 
Den sidste arten i Skagen fandt vi endda plads inden-
dors, det var herligt - varmt og godt, mens en byge for 
over pladsen 

Hans Vemer havdegort mig opmasrksom p i et causeri om 
Drachmann i Drachmann's have lordag formiddag 

Tilfasldigvis skinnede solen i den time det varede, og 
spredte et skaer af fred og idyl over stedet, sa det blev 
et herligt fi-ikvarter. 

Bagefter drog Hans Vemer ogjeg pijagt efter Drach
mann's grav ude ved Grenen Ved hjaelp af vor saerlige 
stedsans lykkedes det os, at komme ud og vende, der hvor 
vandene medes, for vi fandt graven , lige bag par-
keringspladsen, hvor vi fbrst var ankommet Men pyt hvad 
gennemgir man ikke for en litterar opievelse 

BANAN I 
S P O R T 
CyMen - der er kselet for 
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Tilbage til havnen hvor der var fadel og irsk folkemu-
sik. 

Efter tre dage ved Skagen gik turen videre gennem det 
barske nordjyske landskab ad nogle ftotte, men sandede 
stier mod Lokken, som ikke blev lykken for os. 

Campingpladsen var rimelig, men det var koldt og vidt, 
opholdsstuen var ikke opvarmet, og om aftenen var der 
nogle andre gaester der absolut skulle se ijernsyn, 
fodbold tror jeg nok 

Heldigvis ikke - sa turen mitte afljrydes, men alligevel 
smadder aergerligt og samtidig en pimindelse om, hvor 
udsat man egentlig er i et sadant telt 

Det var med noget matte miner, vi pakkede sammen og drog 
videre mod Bulbjerg 

Heldigvis provede vejret, at sprede lidt sol over sagen 
og da landskabet ogsa bod p i mange flotte oplevelser, 
med Bulbjerg og Skarreklit som de absolutte hajdepunk-
ter, var vi da ved godt mod, da vi naede frem til 
Bulbjerg Camping, der skulle vaere turens sidste cam
pingplads 

Fremover stod den p i "ovematning i det fri" pladser, 
hvilket passede mig fint. 

Jeg finder den type pladser hyggeligere og s i absolut 
mere fredelige, men selvfolgelig er der ikke kokkenad-
gang eller opholdsrum 

Fra Bulbjerg korte vi ned over Mors, med klubkaffe i 
Nykobing M , efterflilgt af indkob i endnu et storkeb. 
D E T tog tid, lang tid, da vi sa endelig kom afsted, var 
der noget der sagde "pling" pa min cykel. 

Det kunne altsammen vaere godt nok, men om natten var vi 
udsat for indbrud og haerva:rk!l 
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Det var forbremsekablet, der var knajkket "Skidt -
pyt" Tanktejeg, du bremser bare med bagbremsen 
Heldigvis passerede vi i det samme en cykelforret-
ning, der havde abent endnu, ogjeg fik rabt "stop" 

I labet af et ojeblik var kablet blevet udskiftet ogjeg 
kunne trille over Sallingsundbroen, uden at vsere en 
sikkerhedsrisiko 

Derfra videre ad en rigtig god sti med en fin beteg-
ning, men der var simpelthen sa mange bomme pS 
tvaers og med sa lille en afstand, at cyklerne naermest 
skulle kantes igennem ( den nedlagte Glyngare - Skive 
jernbane - der for ca. 9 ar siden er lavet om til cykelsti - redak-
tzrens tilfujelse) 

Alligevel fortsatte vi ad sen samme sti na:ste dag, 
hvor mJIet var Almind, ca 10 K M syd for Viborg 

Vi nJede tidiigt frem hen pa eftermiddagen, selvom 
Niels C. K MStte gore holdt og udskifte en knjekket 
eger, mens vi andre korte frem til frokoststedet ved 
Ravnstrup Kirke, der la noget tilbagetrukket fra 
ruten. Jeg tror vi korte en rundtur pa 3 K M for at 
finde den 

I Almind tog vi afsked med Niels og Else, der skulle 
videre pS familie besog 

SS skulle vi i brugsen, 3 K M op ad bakke hele vejen, 
men hjemad gik det jo nedad igen 

Naeste dag var en overligger-dag, sa vi drog pa 
sightseeing: A Bindstouw, kaffe ved bageren i 
Skelhoje, is med udsigt over Hald So, Dollerup 
Bakker, Viborg Domkirke, museet, ga-gaden, Den 
Bibelske Have og Viborg So Ja, der er naesten ikke 
grasnser for hvad man kan na, pa sadan en "hvile-
dag"i 

Nasste dag gik turen mod Djursland igen, ringen var 
ved at vaere sluttet, vi var ved at vaere pa hjemturen. 
I Egens skulle vi holde "afskedsfest " for efter 
Odden ville bide Verner og Anni kore fra 

SS i Rande blev der kabt ind til fest og efler kaffe pa 
en kro med udsigt over Kalo Vig, blev de sidste 
kilometre hurtigt tilbagelagte, og sa var der hygge 
medens vi slog telt op 

Senere efter en fantastisk flot tur ned over Femmol-
ler naede vi Ebeltoft, hvor der var tid til at besoge 
butikken ved Fregatten Jylland, selve fregatten mStte 
vente til en anden god gang 

V i var med en af de nye farger til Odden, det var 
frokosttid og masser af mennesker og det mindste 
cafeteria, jeg nogensinde har set Koen var endelas, 
ogsa selvom vi matte vente mindst et kvarter pS at 
komme i havn pa grund af den nye hurtigfaerge 

Sidste ovematning blev pa grssplaenen hos Anni's 
niece, Betina i Hojby 

Det var Hojby fest, sa vi sparede madlavningen og 
spiste p5 fest-pladsen Det var hundekoldt, sa vi gik 
snart hjem igen efter en lille tur ned ved den gene-
tablerede Hojby So 

Midt i aften-theen for Hans Verner afsted Han 
havde 
opdaget, at et veterantog skulle afgi fra Hajby 
station Han naede at se det, og det kunne sa sastte 
et plaster pa skuffelsen over, at Stenstrup museum 
var lukket, og Hojby kirke for den sags skyld ogsa 

Sondag var vi klar til afgang allerede klokken 8, og 
sa gik det ellers rask afsted mod hjemmet, men 
formiddagskaffe skulle vi da have Den blev indtaget 
med udsigt over Holbaek Fjord 

Ved Munkholmbroen var der loppemarked, det 
skulle ogsa besoges, men da jeg lidt udenfor Roskil
de ogsa matte have en bid fi-okost, syntes Svend, det 
var nok og drog hjem til familien og kattene I 
Roskilde 

Det viste sig, at va:re en heldig disposition med det 
lille stop, for resten af vejen havde vi en kraftig 
regnbyge foran os 

I Tastrup drejede Hans Vemer sa fra, og for enden 
af Jernbane Alle skiltes Niels C K Ogjeg. 
E n herlig ferie var slut. 
Fortsaettes naeste side 
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Jeg vidste fra starten, at det var et hardt program. 
Forholdsvis lange etaper og skifte overnatningssted 
nassten hver nat, derfor var det glsdeligt, at alle var 
i stand til at tage strabadserne med godt humor 

Det blev hurtigt en stille rytme at sla lejr, lave mad, 
drikke aftenskaffe, sove, lave morgenmad og pakke 
sammen igen 

Det viste sig hurtigt, at det passede os alle bedst at 
kare i nogenlunde samlet flok. Niels C . K. Fik 
hurtigt rollen som stifinder Han er fantastisk til at 
kore efter kort, medens cyklen ruller 

Hvis vi har kort forkert en eneste gang, har han vidst 
at skjule det godt. 

Han fik naturligvis masser af gode rad undervejs, 
isaer af Niels Jensbol, der nogle steder nasrmest var 
pS hjemmebane, og af Hans Verner, der jo snart 

sagt har kort allevegne, hvor der findes en udfor-
drende vej/sti. 

E n stor tak til turplanlaeggerne for en herlig ferie, 
hvor vejret og bakkerne bod pa udfordringer, der 
kun blev overvundet, fordi sammenholdet i gruppen 
var sa godt 

Annelise Broe 

Onsdagstraeningen sommersaesonen 
1996. 

Med udsendelsen af dette blad, synger onsdagstrae-
ningen pa absolut sidste vers og det vil derfor vasre 
pS plads, med en kort status over sa;sonens forlob 

Jeg vil lige ridse op, hvad ideen var med denne 
onsdagstraening, da der fra tid til anden har vaeret lidt 
"mudren" i geledderne 

Onsdagstraeningen blev startet for at skabe et forum 
for de Turcyklister der havde mere i benene end 
hvad lardags/sondagsturene kunne dskke 
Dette betyder at det rent faktisk er racerture, hvor 
der i modsaetning til alle andre ture la:gges et ele
ment af konkurrence ind 

Det medforer selvfolgelig ogsa, at man kan blive kort 
agtemd. 
Vi bestraeber os altid pa, at det farst sker indenfor de 
sidste 4 K M 

Derfor beder vi alle, der meder op til trasningen, om 
at vaere velforberedte lige fra den ferste onsdag i 
saesonen 

Sendagstraeningen i vinterhalvaret er en udmaerket 
made, at holde sig i gang pa, suppleret med de ferste 
lange ture i marts maned 

Vi er selvfelgelig klar over, at der vil vaere nogle der 
ikke er interesseret i, eller har mulighed for, at 
komme belt op pa den herskende standard ( 33-65 
KM/t i gennemsnit) og til dem kan vi kun sige, med 
talstaerkt op og erkend ikke mindst, at I ikke er til 
det belt "vilde" 
Derved skabes der mulighed for et alternativt hold, 
med lidt roligere tempo. 
Jan og Lars Bai Jensen 

Hvordan Isefjordturen 96 forlob -
sddan cirka. 

13 kaskke cyklister inkl vores mascot og eneste 
kvinde, Lene Bentzen, naede naisten Hundested, for 
familiesammenholdet tvang Ral f til at vende om. 

V i andre 12 kunne kore ombord pa en faerge, der 
lige skulle til at sejle, selvom vi havde satset pa den, 
der afsejlede Vi time senere 

Efter Rarvig entrede vi ftigletarnet i Hovvigreserva-
tet, med bade gaestebog og ftigletaellingsbog 
Her faldt de ferste ^ ' ' ' " ' d r y p - ak 

Det regnede let lige indtil eftermiddagskaffen i 
restaurant Vadestedet est for Holba:k Da kom 
solen, men ellers en sval dag 

Cafeteriaet Junglekroen havde pa forhand meddelt, 
at de ikke ville lade os komme indenfor med mad-
pakker, sa vi forsegte med restaurant Pilegarden ca 
1 K M far, ligesom for 2 ar siden 

Vi ankom kl 11,30, men restauranten abnede ferst 
kl 12,00. 
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Den fomuftige indehaver abnede alligevel og fik lidt 
uventet foiljeneste, som Junglekroen gik glip af 
Sadani 

Efter gruppen eneste store spredning op mod Stub-
berup Huse plaskede vi ud i Lammefjorden 
( redaktoren fik ret, jfr blad 2/96 ) 

I Vadestedet mitte vi spise al den kringle vi orkede, 
uden at skulle betale ekstra Ved Kirke Saby, sa vi 
nogle af Arhus - Kobenhavn folkene drone derhje-
mad 

Det gjorde vi ogsa, efter en tur med de uundgalige 
punkteringer 

Der var flere eksempler pa, at man slipper godt, fra 
at kore foran turlederen ligeud og i medvind, men 
ved vejkryds og vejgafler gar det ofte gait H A H A ! 

Johan Knudsen 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Mflderet for Mejesteret 

Amagertorv 25 - 1160 Kobenhavn K 
Telefon 33 11 98 11 

BANAN I 
S P O R T 
Cyklen - der er kaelet for 

Klubaftener: 

Cykeldele-bytte-aften 

Som naevnt i bald nr. 2 vil der pa klubaftenen 
tirsdag den 10. September kl. 19.30 vaere lejlighed 
til, at vise lidt frem fra lageret af cykeldele. 

Kende du situationen med at have en 26,8 m-m 
saddelpind som iovrigt er ftildt brugbar, til overs? 
Og det er bare fordi det nye superstel endnu engang 
tydeligt viser, at standardiseringen ikke er nSet til 
cyklemes verden! 
Eller har du f eks et gear som ikke understotter klik-
fitnktionen, men alligevel vil kunne gavne en medtur-
cyklist, der selv kan finde gearene! 

Der ma vasre mange der har faet noget ril overs, efter 
Ergo-power og S T I ' s indforelsel 

Hvis kaelderen, loftet, skabene eller rodebunken 
indeholder brugbare cykeldele du kan undvaere, s i 
find dem fi'em til denne klubaften. Puds dem evt. lidt 
af, s i dine cykelkammerater kan genkende delen. 

Udstyr dine dele med navnesedler^ 

V i vil lave nogle borde, hvor vi kan lasgge tingene 
fi-em. Det kan blive et godt udgangspunkt for en god 
cykelsnak, hvadenten man mangier noget eller bare 
lige vil kigge. Parteme aftaler selv hvorledes delene 
kan byttes, forasres eller saelges v » k 

Jeg opfordrer til, at delene sorteres kritisk. Tingene 
skal vaere i fomuftig og fijnktionsdygtig stand. 

V E L M 0 D T til Turcyklisternes 1. bytteaften. V i 
starter kl 19,30. Bliver det en succes kan vi jo 
gentage det med mellemrum 

Isasr opfordres de medlemmer vi ikke ser s i tit, og 
hvis cykler traenger til en fornyelse til at mode op og 
fa ny viden og evt. nye og bedre dele. 

1 
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A K T I V M 0 D E DEN 8. O K T O B E R 1996 

K o m og vaer med til prajge debatten om klubbens 
Srlige liv - planer - og giv dit bidrag til kende. 
Kom i god tid - der plejer nasrmest at vaere ftildt hus. 

Kiubaften den 12. November 1996 

Bidragyder: Peter Kare 

Emne: U S A bjergvandring up-hill. 
San Francisco / New York - up-/ 
downtown. 

Periode Sommeren 1996 

Praesentation: Lidt snak papirbilleder i div. 
Albums 

Specialitet: N U L C Y K L E R 

Tirsdag den 10. December 1996 

Traditionen tro vil vi igen i i r bede Finn Gormsen 
cm, at vise lysbilleder fra sommeren 1996 og fra 
Toscana-turen. 

Jeg vil tro at der igen i ar vil blive serveret glogg og 
aebleskiver. 

Vi ses til motionscykeliBb 
Rekvirer brochure 

Postboks 176., 
4600 Kage^ 

INDHOLDSFORTEGNELSE: 

Forretningsudvalget 1 

S J - € L S 0 R U N D T 1996 2 

Sjaelso Rundt affioldes i 1997 2 

Onsdagstraening 2 

Sondag formiddagsture 2 

Weekendtur til Romele Asen 3 
Bindende tilmelding 3 

Max 24 !!!!! 3 
Romele Stugan 3 

Tur til Metalskolen 3 
guide 4 

Jyilingeturen 4 
ikke racer 4 

Malerklemmen, sondag den 6 Oktober 1996 . 4 
ubrydelige traditioner 4 

G A N L 0 S E E G E D / S L A G S L U N D E S K O V den 
13. Oktober 1996 5 
skov/vintercykel 5 
tilmelding senest torsdag den 10 Oktober 

1996 5 

Vandrertur i Dyrehaven - sondag den 27. Oktober 
1996 5 

Vintertraeningen 1996-1997 6 
16udaf21 mulige gange 6 

traktement lordag aften den 15 
Mans 1997 6 

Ferierejse 1997 6 
U N G A R N 6 

Ege 7 
kurbade 7 
bade og massage 7 

Skagen-festivalen juni/juli 1996 7 
950, heraf 150 K M uden oppakning . . 7 

overnatninger: 14 7 
Okologiske Landsby i Torup 7 



Side IS Tiircyklisten 31 96 

Smidie 8 
mil-l^r 8 
Bunl<en Camping 9 

Drachmann's grav 9 
barske nordjyske landsl<ab 10 

Lokken 10 
Campingpladsen var rimelig 

10 
indbrud og ha:rva;rk 10 
Bulbjerg og Skarreklit 10 

Bulbjerg Camping 10 
Glyngore - Skive jernbane 11 
A Bindstouw 11 

Hald So 11 
Dollerup Bakker 11 
Viborg Domkirke 11 

nye fserger 11 
mindste cafeteria 11 
Munkholmbroen U 

hSrdt program 12 
Niels C. K 12 

stifmder 12 

Onsdagstrasningen sommersassonen 1996 12 
ideen var med denne onsdagstrsning 

12 
racerture 12 

alternativt hold 12 

Hvordan Isefjordturen 96 forlob - sadan cirka 
12 

fugletarnet 12 
Junglekroen 12 

restaurant Pilegarden 12 
al den kringle 13 

Klubaftener: 13 
Cykeldele-bytte-aften 13 
A K T I V M 0 D E D E N 8 O K T O B E R 1996 

14 
12, November 1996 14 
10. December 1996 14 

Î Sselges!! ] 

] 1 stk. Cinelli frempind, belt ny - aldrig brugt - 801 
|m/m lang saelges for 100 kr | 

iCampagnolo styrfittings, belt nye - aldrig brugt - | 
jnypris 900 kr. saelges for kun 350 kr. | 

!Henvendelse til: 

I Peter K a r e ® 3149 2152 -bedst efter kl 17,00 | 

I Annonce | 

I Dette er ikke cykeludstyr!!! i 

I Min Danmarks-samling i frimaerker fi-a tiden fra 1854| 
jog fi'em til i dag med en masse forstedagskuverter ogj 
I meget andet godt philitelistisk materiale, ligger | 
I ubenyttet hen I 

I Skulle der blandt klubbens medlemmer vaere nogen | 
I med lyst til at gore noget ved denne samling, sS er 
I den til salg. 

IKatalogvaerdi A F A 1995 udgor ikke under 40.000] 
jkr I 

I T i l den der har lyst til at fortsaette hvor jeg slap, kan| 
|de erhverves for 2 0 % af katalog-prisen. | 

Henvendelse: | 

Niels F. Jensbol | 
j 

T l f « 3526 4270 eller « mob. 4072 4270 I 

DEADLINE TIL N ^ S T E NUM
MER ER DEN 22. O K T O B E R 
1996 


