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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 fonnidle viden om og 
glaede ved turcykling p4 ethvert plan. 

Bladet udkommer 4-6 gange Sriigt. 

Eftertryk forbudt uden tilladelse. 

R E D A K T I O N 
R e d a k t e r 

Niels F . J e n s b o l 
Kanslergade 14, 3. tv. 

2100 KBbenhavn 0 
« 35 26 42 70 & 23 26 42 70 

Koordlnator 
Niels C . K. P e d e r s e n 
S 0 p a s s a g e n 18, 2. tv. 

2 1 O O K 0 b e n h a v n 0 
« 3 5 35 52 96 & 26 15 47 49 

Kasserer 
J e n s Spelmann 
Vingekrogen 12, 

2730 Herlev 
« 44 84 22 19 

Giro 5 71 38 46 

Niels C . K. Pedersen 
Sapassagen 18, 2. tv. 

2100 Kabenhavn 0 
« 3 5 35 52 96 & 26 15 47 49 

Bert Due Jensen 
Markskellete, 3. th., 

2720 Vanlose 
f 38 74 68 41 

Gertie EMeby 
Sandhusvej 7, 1. Tv., 

2500 Valby 
« 36 17 49 40 

K L U B L O K A L E 
Avedere Tv2ervej 15 

2650 Hvidovre n 31 49 46 70 
(2. tirsdag 1 hver tnaned) 

I 

N / E S T E NUMMER VIL I N D E H O L D E ? ? ? 

Muligvjs: 

Nyt fra forretningsudvalget 
Cykelferie ture 

Referat af aktivmodet 
Vintertraening 
Nytarsfrokost 

Malerklemmen 
Kalkgarden 

Turberetnlnger fra sommerens ferietur til 
Frankrig 

og maske noget helt andet. 

HVORFOR NU S P 0 R G S M A L S T E G N ? ? ? ? 

Svaret finder du inde i bladet. 

den 13. ofetofeer 
iqqS!!!!!!!!!! 

A K T I V M 0 D E T - mad op - giv dine meninger til 
kende - dine gode ideer - yes - kom og v x r med. 

Det er i klublokalet kl . 19,00 tirsdag den 13.10.98 

Osterbrogade 138 • 2100 0 
TIf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 
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Skovtur til G A N L 0 S E 
E G E D / S L A G S L U N D E SKOV 

den 11. oktober 1998 

Malerklemmen, sendag den 18. 
Oktober 1998 

Modested: Hj. af Frederikssundsvej / 
Klokkedybet, (evt. 
Tilslutning ved AB's baner -
kan aftales med turlederen). 

Medetid: Sendag kl. ® 10,00 

Lasngde; 

Turleder: 

Ca. 65 K M 

Bert Due Jensen 

38 74 68 41 

En tur gennem et meget afvekslende terrasn og med 
en meget vekslende natur. 
Underlaget der kores pa, vi l ogsS vaere meget 
vekslende, sa skov/vintercykel eller mountainbike 
mj absolut anbefales. Tempo som p4 
vi ntertrasn i ngsturene. 

I skrivende stund er fi-okosten planlagt til indtagelse 
i det fri, men det kan muligvis sndres. 
Frokost og drikkevarer mk medbringes, da der ikke 
er indkebsmuligheder undervejs. 

Kaffen bliver lidt dyrere end klubtilskuddet, s4 
medbring venligst lidt kontanter. 

Medested: RIngvejskrydset i Glostrup 

Modelid: © 10,00 

Laengde: Ca. lOOKM 

Turleder: Jan Bai Jensen 

E n af Turcyklistemes ubrydelige traditioner, keres 
ogs4 dette eflerir, uanset om d e t r e g n e r 
eller ^ ^ ^ i S J f ! sner. 

Ruten er fleksibel - kun ^^^vejrgudeme Render 
den endelige rule. 

Som de foregSende Sr forsages turen kert i et 
fomufligt tempo, der skulle tilgodese alle der har 
plejet en rimelig omgang med en cykel den 
forgangne s o m m e r © © © © . 

Madpakken fortseres hastigt i det fri, s J vi hurtigt 
kan komme frem til det essentielle, nemlig the, 
kaffe og aebleskiver. 

Der kan kabes the med hjem, huset byder pS 
naesten 100 forskellige slags. 
Der saelges ligeledes alskens eksotiske produkter. 

^KOMSOVENDEPA 
CYKELFERIE I 
5YDEUROPAI 

mnt^p„,,n,n,l ^ ^ ^ ^ 

BANAN I 
SPORT 

Cyk\en - der er kaelet for 

Vigeislewej 35 TaWbn 36 30 04 20 
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Vintertrsening 1998 - 1999 

Varighed: 

Madested: 

Tid: 

Turlaengde: 

Turguider; 

Start: 1. november 1998 -
sidste tur: Sendag 14. marts 
1999. 

Herlev Posthus 

© 10,00 

ca. 20 - 30 K M efter vejret 
og formen. 

Lene og Jan 

Der keres alle S0ndage uanset eventuelle helligdage 
eller vejret. 

Hastigheden tilpasses formen og skovvejenes 
tilstand, men stiger hen over saesonen. 

Der kares fortrinsvis p5 stier og skovveje og kun 
ekstremt fore i skoven kan lokke os ud pk 
landevejen. 

Som de foregSende ar anbefaler jeg alle til at mode 
op, til U-ods for den beskedne tur. Denne U^ningstur 
vinteren igennem, giver tilpas training til at man 
ikke ryger helt ned pa de ferste forSrsture. 

Samtidig har man glaeden ved at falge vinterens 
gang igennem skoven, efterfiilgt af det spirende 
forSr. Et forJr der fra gang til gang forandrer de 
ellers kendte landskaber. Pk denne vis er der aldrig 
2 sendage der er helt ens. 

Det hyggelige samvaer med de andre turcyklister er 
ogs4 en vzesentlig del af disse ture og pk udvalgte 
dage sorger vi for kaffe og kage som ledsagelse til 
konversationen. 

Vel modt i den kommende saeson. 

Lene og Jan 

Cykel orienteringsleb i 
Vestskoven, sendag den 29. 

november 1998 

Medested: 

Medetid: ; 

Pris: 

TurarrangOTer: 

Tilmelding: 

Parkeringspladsen ved 
Oxbjerget, Oxbjergvej i 
Vissinge 

© 1 0 , 1 ,00 

35 kr. pr. person (der ydes 
ikke klubtilskud) 

Lene og Jan Bai 

® 43 45 66 08, inden den 
22. november 1998 

Om arrangementet: Der kares i hold p4 3 - 4 
personer 

Turen gkr igennem den efterhSnden fiildt ud 
udvoksede regnskov - undskyld - Vestskov, 
undervejs er der forskellige opgaver der skal loses. 
Ruten og de forskellige poster vil ogsS vxre en 
opgave at lose. Den fiilde rule kendes kun hvis alle 
posteme fmdes, sk det kan anbefales at studere alle 
anvisninger, samt kort grundigt og ikke som sidst, 
tage hovedet under armen og traede i pedaleme. 

Der gives ingen praemier for de bedste losninger, 
kun seren. T i l gengaeld afsluttes der med et par 
sandwich, el glas rodvin, kaffe og klejner. 

ALT I 

CYKELBEKL/EDNING 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Roskildevej 527 / Osterbrogade 158 
2605Brendby 2100 0 
B. Andersen 

43 43 22 39 31 20 88 77 
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16. tuu^t99S 

Kultur og natur for alle pengene! 

V i : Leni, Flemming og undertegnede madtes pa 
hjomet af TSmvej i et rimeligt godt vejr, mindedes 
hedebolgen i Ardenneme og korte derpa til 
Tuborgvej, hvor deltagerantallet steg med 100%. 
Jesper, Vemer og Annelise stod med fuldt udstyr i 
strilende kondi efter Frankrigsturen. 

Og det gik ikke i tante-tempo, men lidt staerkere ad 
Grisestien indtil vi niede Rungsted Station. 
Solen skinnede, hjulene rullede, men frokosten og 
isaer kulturen trak! 

Ved Sletten Havn spiste vi p4 de to reserverede 
baenke med udsigt ud over Oresund. Og s5 kom 
kulturen! 

Louisiana havde ibnet en speciel haveafdeling for 
bom og bamlige sjaele, og inden vi fik set os om, 
havde Flemming styrtet demed i vild begejstring. 

Sammen med hundredvis af bom klatrede vi over 
plankevaerker med Flemming i spidsen. Han afstod 
dog fra at bage snobrad - det kunne ellers havde 
vaeret ran, men jordbaertarten blev prioritertet. 

Vemer holdt sig nu heller ikke tilbage, stillede sig 
op i keen til rutchebanen og kurede ned, mens 
Jesper filmede og vi andre jublede. 

Bortset fra havekunst ( som er vaerd at se, selvom 
man bare er voksen ) var der ogsS brugskunst p^ 
hajt niveau, bl. a. en uundvsrlig trebenet taburet -
Danish Design - til 580 kr. 
( 520 kr. for medlemmer ) og 375 kr. i Spejder 
Sport. 

Hajdepunktet var naturligvis kaffen og 
jordbsrtaerten ude i Louisianas fri natur, hvor man 
havde sat telte op p. gr. af den store tilstramning, sd 
alle kunne sidde lunt og tart. 
( Det regnede dog ikke ) . 

Cognac'en manglede, men kun indtil Jesper pk 
tilbagevejen punkterede - s^ kom der en flaske sort 
Renault frem. 
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Vejen hjem gik godt - selvom jeg gik gllp af en 
sort Renault i Eremilagen, idet jeg tog toget hjem, 
ikke fordi jeg var trajt af selskabet, men fordi jeg 
skulle til middag hos min san. 

E n dejiig tur - kultur - godt vejr og et behageligt 
selskab. 

Elise. 

( Husk til naeste Sr: AIT-ral ly i Vissenbjerg p i Fyn 
i den sidste uge af jul i 1999 og Semanine Federale 
i Rennes ( Bretagne ) farste uge i august 1999 ) . 

mg 
Vi var een, vi var to, vi var tre, der 
madtes ved Utterslev Gadekjer en dejiig forSrsdag. 
Herfra kerte vi gennem mosen, langs Gentofte-
renden, videre langs Gentofte Sa og ad Jaegersborg 
Alle til Charlottenlund. Pa vejen passerede vi 
Bemstorffs Slot og Charlottenlund Slot. Derpi ad 
Strandvejen til Tarbaek Havn, hvor formiddags 
kaffen blev indtaget pa sladrebaenken. 

Videre derft^ til Dyrehaven, hvor vi kastede et blik 
pk Eremitage Slottet og videre langs med Malleden 
over Brede til Fuglevad og Frilandsmuseel. 

Efter vi havde indtaget frokosten pk spisepladsen 
var der tid til en rundgang blandt de smukke 
bygninger, hvor for mig isxr vandmalle med det 
sindrige maskineri skiller sig ud som noget helt 
specielt. 

Efter rundgangen greb vi igen cykleme og styrede 
ned mod Lyngby Amose , ( Sorgenfri Slot kunne 
skimtes i det fjeme ) og kaffen med lagkage pk 
Nybro Kro, hvor vi som saedvanlig blev meget 
venligt modtaget. Herfra gik Bert's tur videre langs 
med Bagsvserd Sa og gennem Smar- og Fedtmosen, 
medens jeg ilede hjemad ad Nybrovej. 

Tak til Bert for en herlig tur. 
Annelise 



Sides 

Racertur / T u r pa racere?? !! 

E r overskriften to udtryksmSder for en og samme 
tur? - eller - er det to forskellige mSder en tur kan 
udvikle sig pi. Tur pS racercykel, som jeg selv var 
med til at lancere, var i sin oprindelige form tsenkt 
som en tur p& den lette cykel p4 de tynde dsk, hvor 
man let og ubesvaeret ruller der ud af i et pjent 
tempo. 

Denne ubesvaerede mide at cykle pk, uden alt det 
overflodige tingel tangel der ellers kendetegner en 
traditionel turcyklist, skulle geme give ekstra luft til 
at nyde naturen og det sociale samvxr, med 
hyggesnakken undervejs. Racerturen, j a det er vist 
noget med at man ligger foroverbojet og med et fint 
udsyn til den eksotiske asfalt, med evig fare for at fJ 
tungen ind i forhjulet, samt en s s r hvaesende 1yd 
mislyd fra lungeme. 

Denne eksotisk karestil betinger, at konversationen 
oftest begraenser sig til enstavelsesord. 

Desvairre har denne sidste kerestil stille og roligt 
indtaget turcyklisteme, pi vores lange sSkaldte 
hurtig ture. 

Jeg skal vasre den sidste til at pege fmgre ad nogen, 
men jeg vi l geme vsre den forste der tager 
initiative! til, at bringe turcyklisteme tilbage til 
deres rodder. 

Dette forars lange ture har isser udviklet sig i retning 
af racerture, hvor korehastigheden ofte har ligget pS 
35 - 40 KM/t. , det er selvfolgelig helt fint, at der er 
mange der er i ret god form og at vi alle 
tilsyneladende felger med, M E N - jeg har nu 
bemaerket, at den tapre skare faktisk ser ret 
kvffistede ud efter endt did. 

For mit eget vedkommende er jeg flere gange endt 
i sofaen som et ramponeret vrag, uden interesse for 
at foretage mig noget konstruktivt. Dette samt det 
faktum at ellers solide "ryttere" har mSttet dreje af 
ef^er 20 - 25 K M og at andre igen er veget tilbage 
for at mode op, far mig til at traede lidt pi bremsen, 
inden det hele ender i , at en meget begraenset flok 
korer randt med hinanden pa alle turene. 

Det drejer sig faktisk kun om fa K M lavere 
gennemsnitsfart, sS er alle korende. 
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Jeg beder Jer om at erindre, at adskillige Isefjords 
ture pi 200 - 225 K M er gennemfort med en endog 
meget bred vifte af turcyklister, bade med hensyn til 
alder og kondition. 

Det hirde tempo, mener jeg er forbeholdt de noget 
kortere onsdagsture. 
En turcyklist, bor ikke efter en nok si lang tur, vjere 
mere kvaestet end, at han eller hun med stor 
fomojelse kan indtage en god middag med diverse, 
afsluttende med bulder og brag, og et bai. 
Det er da faktisk sjovere end at ligge "l ig". 

AltsS cykellab til cykelryttere. Og god 
motion, naturoplevelser og samvaer til 
turcyklister. 

Jan Bai. 

Redakteren takker af 
Jeg lovede forretningsudvalget at fortszette lidt 
endnu. Derfor er dette blad det sidste ( ? ) jeg laver 
i denne omgang. 

Det skal ikke vsre nogen hemmelighed, at jeg fik 
en blodprop i hjertet, heldigvis en mindre en af 
slagsen, her i forSret og at jeg har flingeret pi lavt 
blus siden da. 

Dette skete kort efter Else's operation, og jeg skal 
hilse fra Else og sige, at det ogsJ gar godt efter 
hendes kraiflsygdom og at hun nu i flere uger, har 
cyklet til arbejdet, si det ser meget flot ud, jeg tror 
vi nok skal kunne klare nogle flere cykelferier i de 
kommende ir med vore gode venner i klubben. 

Stillingen som redakter er derfor ledig og vi l vaere 
et af de vigtigste punkter p4 aktivmodet i naeste 
mined, at fa besat ( valgt) og derpS at fS startet op 
p3 blad nr. 4. 

Indtil nu kan jeg kun sige mine medcykelkolleger 
tak for en lang rskke gode cykeloplevelser og 
minder, men jeg haber at jeg efter diverse check 
bliver frigivet til landevejskersel. Det ser jeg fi-em 
til . 

T i l Jan, Lars og Lene vil jeg geme sige en speciel 
tak, dels fordi I altid har kommet med gode ideer og 
rad og samtidigt vaeret gode medcyklister nir der 
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skulle diskuteres og laves klubrigtig arbejde. Ikke 
fordi jeg ansker at gore forskel, men min med -
blads - fremstiller - super rykker - husk nu Niels! 

======== Niels C. K. skal og mi ikke 
glemmes i denne sammenhaeng, du har hjulpet mig 
helt fint. T a k Niels. 

T i l alle klubbens medlemmer iavrigt, og til alle I der 
har bidraget med stort og smat - artikler eller 
turbeskrivelser, til Jer vi l jeg blot sige tak, ogsi efter 
n i r jeg havde kikset en artikel, har I vaeret flinke til 
at bxre over med den "gamie" R E D A C T E U R . 

T i l slut vil jeg sa sige, p i gensyn, dels til 
Aktivmodet og dels til landevejskarsel og hvad der 
ellers mitte byde sig til i klubben af gode 
arrangementer. 

Masser af hilsner fra 

Else og Niels. 

Turbeskrivelse af turen til 
Jaegersborg Hegn. 

Udover turledeme madte 4 friske turcyklister op 
ved startstedet. V i karte i et roligt tempo op til 
bandemes hegn, hvor vi som saedvanlig p i denne 
tur gjorde holdt, til en lille kaffepause. 

Nydelsen af denne pause blev yderligere forhajet 
ved, at en af deltageme havde medbragt noget 
cognac, som vi nad sammen med kaffen. 

Det viste sig, at Dansk Cyklist Forbund havde aflalt 
tilslutning til en tur samme sted, sa dem fik vi en 
lille sludder med. 
Vi fortsatte i samme rolige tempo over Frederiksdal 
til Malleien. P i turen langs med Malleien blev vi 
underholdt af diverse fuglestemmer, hvilket er 
ganske behageligt til forskel for trafikstaj. 

Frokosten blev indtaget i fredelige og rolige 
omgivelser ved Ballemosen, hvor myggene ikke var 
sa slemme i ar. 
Efter en kort tur ud til Skodsborg, indtog vi 
eftermiddagskaffen ved Skodsborg Strandkiosk, 
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hvor vi holdt kageme tarre ved hjaelp af en opsliet 

© p a r a s o l . 
Det var begyndt at dryppe lidt. 
Hjemtiu'en gik via Eremitagen, hvor vi holdt en lille 
pause for at studere forskellige hjorte flokke. Turen 
fortsatte gennem Dyrehaven, langs Gentofte Sa og 
til Utterslev Mose, hvor vi skiltes for at kare hver til 
sit. 
En god tur, som jeg haber turledeme vil gentage til 
naeste i r . 

Bert Due Jensen 

Turbeskrivelse af turen til 
Ryget Skov den 19. juU 1998 

Kun turledeme, Jesper og Flemming havde trodset 
den noget blakkede vejrmelding og op p i denne i 
Bvrigt herlige tur ud i naturen. 

Bortset fra en byge p i vej til startstedet klarede vi 
OS fri af bygeme hele dagen, men havde fomajelsen 
af en meget dramatisk himmel med skyer, der 
vekslede mellem kulsort og det sarteste hvidgra 
mod den knaldbli himmel. 
Inden start havde jeg spurgt, om de havde pravekart 
turen? Svaret var: "Ja i gSr, og stieme vil have godt 
af et dagns tarvejr." 

Da det havde regnet voldsomt siden, m i jeg jo sige 
at jeg var advaret. N i men gennem Smar- og 
Fedtmosen og videre gennem Hareskoven gik det 
helt fint, men til gengaeld fik vi vores sag for i Ryget 
Skov. De stier er altid fiigtige og i sandags var de 
helt slemme, men vi gled da i elegant stil ned til en 
af balpladseme ved Famm Sa, hvor frokosten blev 
indtaget. V i afstod fra at taende b i l . 
Derfra gik turen langs Sendersa og gennem 
Hareskoven igen ned til Skovlyst, hvor vi indtog 
kaffen med dejiig hjemmebagt naddekage. Op p i 
cykleme igen og over Ballerup til Vestskoven, hvor 
turen officielt blev afsluttet p i toppen af 
Herstedhaje i stralende solskin og der var ved at 
sende os flyvende hjem. 
Tak for en herlig tur til Jesper og Flemming. 

Annelise 
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T u r m e d e 
Dette er madet hvor den kommende sjesons ture 
planlasgges. 

Lordag den 31. oktober k l . 14,00 

Medested opiyses ved tilmelding. 

Tilmelding pa « 43 45 66 08, inden den 4. 
november 1998. 

K L U B M 0 D E R 

Klubaftener i perioden oktober - december 1998 

Den 13. 
oktober 1998 
Den 31. 
oktober 1998 

Den 10. 
november 1998 
Den 8. 
december 1998 

Aim. klubaften 

Planlasgningsmode for naeste 
i r s ture, se notits inde i 
bladet. 

Aim. klubaften 

Finn Gormsen underholder 
og viser lysbilleder fra arets 
gang. Klubben vil som 
saedvanlig sorge for 
aebleskiver m. m. 

Vi ses til modonscyliellaii 

Rekvirer brochure 
Postboks 176 
4600 Kege 
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Triathlon-specialisten 

RYVANG CYKLER og SPORT APS 
HesseKgade Sl/Tkngegade 38 
2100 KabenHavn 0 
T«. 3120 7312 Web< 3130 54 sa Oranc 6 S 21 S3 

- kram til kraesne cyktister 
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E R C Y K L E N I VINTERHI? 
I Fnluftsland er vi speaalister i 

turlangrend. telemark og vinterfleldture 
Kig ind hos 

m m s m 
Frederiksborggade 52 

1360 Kabenhavn K 
TIf. 33 14 51 50 
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