


Tiucyklisten 3 / 99 
..Side 1 

T U R C Y K L I S T E N er mellemsblad for 
foreningen T U R C Y K L I S T E R N E , der 
har til formal at udbrede og formidie 
viden om og glffide ved turcykling pi 
ethvert plan. 
Bladet udkommer 4 gange arligt. 

Redaktorer i 

Radkslkevej 168 
2600 Glostrup 

T l f 43 45 66 08 

Koordinator 

Saddelmagerporten 4-539 
2650 Hvidovre 

T l f 22 16 27 30 

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

Kasserer 
Jens Spelmann 
Vingekrogen 12 

2730 Herlev 
T l f 44 84 22 19 
Giro: 5 71 38 46 

Bert Due Jensen 
Markskellet 8, 3. T h . 

2720 VanlBse 
T l f 38 74 68 41 

Gertie Ellcby 
Sandhusvej 7, 1. T v . 

2500 Valby 
T l f 36 17 49 40 

Finn A. Kristensen 
Saddelmagerporten 4-539 

2650 Hvidovre 
T l f 22 16 27 30 

K L U B L O K A L E 
Voldparken 8 

2700 Br0nsh0j 
T l f 38 60 80 14 

(2. torsdag i hver mSned.) 

H U S K ! 

Reserver allerede denne aften nu. M0d op 
og f i indflydelse pi alle det kommende irs 
vigtige beslutninger vedr0rende ekonomi 
og aktiviteter. Dette er ogsi aftenen hvor du 
kan komrae med ris, ros og helt friske ideer. 
I ar skal ogsa trasffes alle beslutninger 
vedr0rende vores 25 4r ' s j ub i l sum i starten 
a f det nye irtusinde. 
Altsa med op!! 

Husk at klublokalerne er Voldparken 8 
Brenshej. 

A L T I 

C Y K E L B E K U E D N I N G 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Roskildevej 527 / 0sterbrogade 158 
2EO5Br0ndby 2100 0 
B. Andersen 

43 43 22 39 31 20 88 77 
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T U R C Y K L I S T E R N E 2 5 A R S 
J U B I L ^ U M A R 2 0 0 0 . 

Pa sidste Aktivmode fik de 2 x Niels til 
opgave, at fremlsgge nogle forslag om 
hvorledes og hvordan klubben kunne fejre 
sit 25 ars jub i l sum, samt fmde en dato 
herfor. 
Efter en r skke unders0gelser og moder, har 
v i fundet to steder her pa SjsUand, der 
kunne vaere egnede til vores formal. 
Det ene sted er Lerbjergcenteret ved Kirke 
Hvalso og det andet er Kongskilde 
Friluftsgard ogsa kendt som Soro 
Vandrehjem. 
Som forslag til tidspunktet for turen, har vi 
anset perioden 1.-5. juni 2000 for bedst 
egnet. Det er K r . Himmelfartsferien, hvor 
de fleste af medlemmerne alligevel har en 
r£ekke fridage, s i behover vi ikke, at skuUe 
tage hul pi den almindelige ferie, og 
komme i vejen for andre planlagte 
arrangeraenter sasom Seniaine Federale etc. 
Med disse forudsEtninger som pejlemasrker 
vil vi foresla Kongskilde Friluftsgard. 
Det viste sig at Lerbjergcenteret stort set 
var udlejet i hele perioden, samt at de ikke 
kunne afvente medlemmernes beslutning pi 
det kommende Aktivmode i oktober. 
Isoleret set forekommer Kongskilde 
Friluftsgard, som vasrende det bedste af de 
to forslag. 

Af faciliteter kan naevnes: Naturlejrplads 
med de kcndte priscr, ca. 20 kr. pr. nat. 
Leje af "Familichuset" med plads til 
overnatning for op til 15 pcrsoner, med 
bad, tekekken og opholdsstue for i alt ca. 
100 kr. pr. dogn. 
Muligheder for at sejle i kano, ga ture ad 
naturstier. Deltage i guidede ture i det 
naturskonne omrade. 
For "bakkerister" fmdes der ogsa meget 
fme muligheder for at fa afprovet formen. 
Selve omradet er gennenikrydset af de to 
cykelhovedveje nr. 6 og 7. 

E n festaften kan arrangeres- idet der ogsa 
findes en god restaurant pa Kongskilde 
Friluftsgard. Restauranten har fact tildelt 
den "gronne nagle", idet der sa vidt muligt 
kun anvendes okologisk baserede 

levnedsmidler ved fremstillingen af 
retteme. 

Dette opliEg er taenkt som en appetitvskker. 
Det er 2 X Niels 's hab, at v i med dette lille 
"skriv" har im0dekommet den af klubben 
stillede opgave. V i v i l va:re til radighed 
med yderligere oplysninger pa det 
kommende Aktivmode. {& f 

Med venlig hilsen 
Niels C . K . Petersen og ^ft 
Niels F . Jensbol. M ' 

Obs. Obs. 
Efter lysning. !!! 
Som det frcmstar i ovenstaende, laegges 
der fra jubilaeumsudvalget op til et 5 
dagcs arrangement i og omkring 
Kongskilde Friluftsgard, i anledning af 
klubbens forcstaende 25 ars fedselsdag. 
Dette udmasrkede o p l » g nsrmest skriger p4 
nogle meget driftige arrangarer, da 
forslagsstillenie ikke selv onsker at foresta 
det praktiske. 

Disse driftige og initiativrige Turcyklister 
ma meget gerne give sig til kende snarest 
muligt og inden aktivm0det, da der heist 
skulle vaere en vis sikkerhed for 
arrangementets afvikling allerede pa dette 
tidspunkt. 
Ring til rcdaktioncn eller Finn A. 
Kristensen, sa bringer vi personcrne i 
kontakt men hinanden. 
Oplajgget er kun en ramme og krasver 
derfor en hel del overvejelser med hensyn 
til arrangementets karakter og omfang. En 
booking af alle Kongskildes faciliteter 
krasver formentlig at man er i rimelig god 
tid. Der v i l ogsa vaere en del overvejelser at 
gore med de mange aktiviteter samt evt. 
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felles transport og endelig skulle der meget 
gerne foreligge et rimelig prascist reklame 
materiale til dec. nummeret. Dette materiale 
kunne danne baggrund for en telefonisk 
tilkendegivelse fra de interesserede, en ret 
god tryghed for arrangorernes videre 
arbejde med det endelige arrangement. 
Atter en gang -- taenk over det men ikke 
for laenge, den slags arrangementer kan 
man naeppc presse nogen til at ga i gang 
med, under aktivmodet. 

Mere Efterlysning 

2 5 Ars Jubilaeumsfest!! ? 

Turcyklisterne har tradition for at holde en 
rigtig fest i forbindelse med mjerkedage, 
skal der ogsa i forbindelse med 25 aret for 
turcyklisternes stiftelse vasre et sadant 
arrangement ??. 
Skal det v<Ere evt. vasre i forbindelse med 
turen til Kongskilde-- E l l e r - ??. 
Er du interesseret, s4 t snk over det frem til 
aktivmodet og meld ud hvis du har en ide 
og eller onsker at deltage i arbejdet. 

Der var flere grupper af kvinder pa 
T0serunden, og der er nogle stykker af 
begge kan pa Vattern Runden og Sjaslland 
Rundt. 
Derudover laves biografture, dansearrange-
menter m.v. i vinteiperioden. 

Og der foregar silikert flere initiativer 
blandt medlemmerne. 

Hvis disse aktiviteter skal aimonceres i 
klubbladet, palasgger initiativtageren sig 
mere arbejde end ved de fleste cykelture, 
fordi billetter ofte skal forudbestilles og 
betales lang tid i forvejen. 
Biografturene er de mest spontane, fordi det 
handler om aktualitet. 

Nogle arrangementer er derfor mere 
velegnede til forudplanlffigning feks. 
udstillinger, som ofte er i landet i tengere 
tid. Og l0bsarrangementer selvfelgelig -
hvis der er nogle, der har energi til det. 

Kumie vi fors0gsvis medtage den slags 
begivenlieder til turplanlasgningsmade - og 
saette det p i dagsordenen til aktivmodet? 
Eller omvendt! 

Linda. 

Debatsiden. 
Klubturene.!! (sfe (sfe 

Aktiviteter i "Klubben". 

I lobet af et ar foregir der flere aktiviteter 
blandt klubbens medlemmer, som ikke 
annonceres - det skyldes ikke uvilje mod 
nogen, men mere spontanitet og st0rre 
uforpligtethed for initiativtageren. 
Som eksempel har v i i i r to klubhold til 
DHL-stafetten i Faslledparken 
(gummidrengene og sprinterpigerne); vi 
deltager i kvindelob, minitriathlon for 
kvinder og natlob. Rekrutteringen er til dels 
foregiet pr. t l f samt p i klubaftener, og hvor 
man i 0vrigt har lejlighed til at tale om 
planerne. 

Der synes at vasre en dalende interesse for 
deltagelse i de almindelige klubture. E r 
interessen virkelig dalende, eller skyldes det 
tilfasldige sammentrasf, at s i forholdsvis f i 
deltager ? 
Ture, hvor ture af samme type tidligere 
kumie trskke 10-12 deltagere, hai- nu kun 
ca. det halve antal deltagere eller fasrre. 
Det er efterhanden fa ture, der har 15-20 
deltagere. 
Er udbuddet af ture for kedeligt, er der for 
mange gentagelser, eller har man 
simpelthen ikke lyst til at k0re s i mange 
ture mere? 
Jeg har ogsa gjort den iagttagelse, at det 
ofte er turledere der deltager i andre 
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turlederes ture. Pa nogle ture er der kun 
turledere! 
Det er ikke fordi vi ikke hygger os med det, 
men det viUe vjere rart at se nogle flere af 
de ovrige medlemmer pa turene, isasr da 
formalet med medlemskabet vel er at 
komme ud at cykle nogle ture sammen med 
ligesindede? 
Jeg ser frem til nogle gode kommentarer til 
ovenstiende, enten i bladet eller p i 
Aktivm0det i oktober. 

Med venlig hilsen 
Berl. 

Si (5 
Beklagelse ! 

Redaktionen beklager blad nr. 2 - 99's 
udseende, med hensyn til billeder og 
tegningcrs kvalitet. Der var vist gact kuk 
i det hos trykkcren, hvilkct har 
afstedkommet at vi har mcdsendt 
folgendc lillc brev til trykkcren: 

T i l trykkcren! 

Det var med beklagelse vi matte udsende 
det trykte blad sidste gang. Kvaliteten stod 
slet ikke m i l med den sasdvanlige utrolig 
hoje kvalitet, hvor selv foto star kniv skarpe 
i bladet. Efter det store arbejde vi foler vi 
logger i udarbejdelsen af bladet, er det 
normalt en fryd at se det fasrdige resultat. 
V i hiber derfor at alt igen er ved normale 
tilstande, og vi igen f i r et blad v i alle kan 
vEre bekendt at udsende. 
Venlig hilsen redaktorerne 
Lene og Jan Bai Jensen. 

Cykling ved Cote d'Azur. 

Betragtningerne gaeldcr omradet mellem 
Cannes og Monaco fra kystcn og ca. 50 
km. ind i landct med udgangspunkt i 
Nice. Erfaringernc cr fra sept. 97, april 
98 og april/maj 99, i alt 4 ugcr. 
Der er kun kort endagsture pa racercykel 
med ganske let bagage. 
Transport Danmark-Frankrig: 
Cyklen tages med fly. S A S beregner 200 kr. 
hver vej. Cimber A i r ' s mindre fly tager 
cyklen, hvis der er plads. For at undgi 
omladning med risiko for skader og 
bortkomst, anbefales direkte transport. Paris 
frarides m. h. t. flyskift. I Nice tager 
lufthavnsbussen gratis en, maske to cykler 
med. I K0benhavn er lufthavnstoget en 
sikker transport. 
Arstid: 

Nice er ikke Tenerife vejrmasssigt. Undgi 
derfor vinteren. Mest t0r og stabil og stadig 
varm er September. April/maj kan let veksle 
meget. I maj er der allerede en del turister. 
Hojsommeren ved jeg ikke nok om. Ved 
lange ture med sen hjemkomst er maj/juni 
bedst p.g.a. lyse aftener. 
Terran: 
Det helt flade terraen er kystvejen og f i veje 
ind i dalene, ellers er der brug for lave gear. 
Selv i Nice er meget lave gear sine steder 
n0dvendige. 
Trafik: 
Langs kysten er der intens trafik og stress 
svarende til Strandvejen ved Oresund, hvor 
der ikke er cykelstier. Dalvejene ind i landet 
er ogsa tiEt trafikerede indtil ca. 15 km. fra 
kysten, og da der ikke er cykelstier og 
samtidig flere ujaevnlieder og huller end i 
Danmark, er det ikke altid sjovt at cykle 
her. Men flere cykelryttere gor det altsi . De 
er ogsi opfostrede med det. 
Bilisterne er ret ubamhjertige indbyrdes og 
mod cyklister, men har en cyklist mod til at 
insistere pi en man0vre og give tegn dertil, 
gar det, hvis man ikke sover. Det siger bide 
derboende franskmsnd og danskere. 
Er man forst kommet ind i baglandet, 
venter oplevelserne pa de helt s m i fredelige 
veje. Tilbage mod kysten kan det krave 2-3 
forsog at n i rette vej i starten. 
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Lokal transport: 
Bestemte togafgange hele dagen igennem 
medtager gratis cykler. Vajlges det 
smalsporede tog mellem Nice og Digne., 
skal man dog sikre sig pa forhand, at der er 
cykelbagagevogn med netop pa ens afgang. 
Ellers skal cyklen indskrives ca. 1 dogn for. 
Busserne i Nice og nasrmeste omegn har 
ikke plads til cykler. Det har derimod 
provinsbusserne i bagagerummet under 
passagerkabinen, forudsat der ikke er for 
meget normalbagage ( f eks. ved helligdage 
o. lign.). Typisk cykelpris er 25-30 kr. 
Tog og busser giver mulighed for at starte 
en dagstur langt vask og dermed dskke et 
stort omrSde. Man kan ogsa tage sin ikke 
cyklende ven/partner med til startstedet, 
hvor vedkommende kan gore sight-seeing 
og tage en senere forbindelse retur. 
Jeg har ikke undersogt, om 
hurtigbadsforbindelserne langs kysten ogsi 
medtager cykler. 
Mentalitet: 
1 modsstning til f eks. Paris, har omridet 
ved Cote d 'Azur en mere imadekommende 
holdning til turister, og folk accepterer 
engelsk sprog, selv om fransk er sjovest og 
abner flest dare. Det er en lang international 
tradition. 1 Monaco er folk dog ikke s i 
venlige. 

' ( 5 

B A N A N I 
S P O R T 
Cyklen - der er kaalet for 

Vigerslevvej 35 Telefon 36 30 04 20 

Cykler: 
Det bedste er altid at medtage egen cykel. 
Men mountainbikes kan lejes i de f i 
cykelbutikker. De stir i telefonbogen. 
Depositum og leje er dog haje. Husk selv 
lappegrejer og pumpe hjemmefra ved leje af 
cykel. 
Sevaerdigheder: 
Omradet har alt, ogsi gode 
teger/tandlKger. Der er enkelte fattige 
mennesker, men mest har folk det, de 
behaver, ogsi p i landet. 
Spisesteder i alle former ligger bare klar. 
Priseme er ikke specielt hoje. De lokale 
vines standard er blevet vasldig god. 
Interesserede: 
Sidanne individer kan kontakte mig for 
mere info. 

iJohan Knudsen. 

56. A . I . T . Rally i Vissenbjerg den 
25. t i l31 . jul i 99. 

Det er lardag den 24. ju l i k l . 17, da 5 "lidt" 
brugte Turcyklister ruUer op foran 
Vissenbjerg hallerne. De har vsret p i farten 
siden den lille skare madtes i Taastrup k l . 8 
denne morgen. Sommeren var med os og 
vinden var mildt sagt imod os p i denne 
allerfarste etape af den tenge ventede Fyns 
tour. 
Byen ligger og gemmer sig i skoven, her p i 
toppen af de hojfynske "alper" men med det 
mylder af mennesker , cykler og biler der 
her mader os har de vist alle fundet den. 
Der er tryk p i i indskrivningen og luften 
summer af alle mulige sprog, det skal dog 
hurtigt vise sig at et sprog, nemlig Dansk 
ikke var voldsomt reprassenteret p i dette 
Rally. Det hele virker meget velorganiseret, 
alle f i r meget hurtigt deres materiale og 
guides frem til deres camp. Vores lille 
gruppe finder hurtigt deres afmsrkede 
plads og begynder at pakke telte ud, her er 
allerede kommet en del andre Turcyklister 
og snakken gir snart lystigt i den lille 
Turcyklist camp. 

Nok om denne lille gruppes fsrden, 
efterfalgende v i l jeg give en kortfattet 
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beskrivelse af de vigtigste data og forlobet 
gennem ugen, ikke mindst for alle de som 
ikke var s i heldige at deltage i dette 
bemasrkelsesvasrdige A . I . T . Ral ly . 

rigtige geodastiske kort i 1:150.000 med alle 
dagens ruter tydelig markeret, og med en 
kort beskrivelse af ruternes sevasrdigheder, 
p i 2 sprog. 

Dagens ture diskuteres livligt under den lioje sommersol. 

Deltagernc. Ruterne. 

Der deltog 1105 personer fra 16 forskellige 
nalioner, hvilket ligger i den absolutte top i 
A . I . T . sammenhasng og nssten en 
fordobling i forhold til rallyet i Roskilde 
1984. Et meget flot resultat. 
Deltagerne kom fra falgende lande: 
Frankrig 340, Danmark 209, Polen 183, 
Holland 178, Belgien 51 , Tyskland 71 , 
England 15, Norge 12, Rusland 9, Schweiz 
8, Ukraine 8, Ostrig 6, Portugal 6, Sverige 
4, Skotland 2, Luxemburg 2 og Tjekkiet 1. 
Benmrk det ringe antal fra Danmark, 
hvoraf de ca. 36 var fra Turcyklisterne 

Rally materialet. 

Det udleverede program og de medfalgende 
kort var af en fortrasffelig kvalitet, alle 
dages begivenheder var udforligt beskrevet 
pa de 3 hovedsprog. Kortmaterialet var 

Der var daglig 3 ruter at vaslge imellem, 
alle tydeligt afmaerkede med pile p i 
vejbanen alle relevante steder. Hver dag 
havde sin egen farve der modsvarede 
grundfarven p i dagens kort. Det var faktisk 
muligt at kare alle ruterne uden at kigge p i 
kortet, hvilket ikke altid har vsre t tilfffildet 
ved A . I . T . rallys. 
Ruterne havde hver dag et faslles madested, 
hvor det var muligt at kabe alle 
fornadenheder til frokosten samt kaffe og 
kage. I den forbindelse skal det nKvnes at 
det var de samme folk der karte rundt med 
hele det transportable traktarsted hver 
eneste karedag og de hardt pravede folk var 
eflerhinden s i morbankede af alle de 
forskellige sprog, at nar de blev tiltalt pa 
dansk forstod de dirligt hvad man sagde. 
Der var omhyggeligt sarget for at 
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trakterstedet la pa et centralt sted pa ruten 
og som regel ogsa et smukt sted. 

Rally omrSdet. 

Lejrpladserne grupperede sig omkring 
Vissenbjerg Hallerne, der foruden toilet og 
badefaciliteterne ogsa rummede selve rally 
centret, der var bemandet til ud pa aftenen 
med sprog kompetent personale. Centralt pS 
omradet var der placeret en oltelt, med 
mulighed for at kobe polser, sa kunne det 
ikke ga helt gait hvis man skulle vasre lidt 
sent hjemme. Et telt til underholdnings 
arrangementerne var her ogsa, det flotte 
vejr gjorde dog dette overflodigt. Her var 
udendors borde basnke og parasoller sa alle 
de svedige ryttere kunne nyde den vanlige 
after-cykling efter dagens strabadser i de 
Fynske Alper. Hver dag efter forretningstid 
trillede en cykelhandler fra Odense ind p4 
pladsen og stillede sit grej op i et stort telt, 
her var cykel service og daglige gode tilbud 
pa diverse udstyr. 
Der var opstillet nogle toiletter (3) og nogle 
udendors vaskekummer (2) pS 
campingomradet, det kiieb dog med toilet 
kapaciteten og ammoniak dampene 
begrasnsede opholdet i kabinerne, til den tid 
man var i stand til at holde vejret. 
E n rigtig god ide ved dette rally var, at alle 
bilerne skulle holde ude i parkerings 
omraderne. Dette var ikke til de Franske 
deltageres udelte begejstring men alle vi 
andre slap for den evindelige koren frem og 
tilbage hver gang familien skulle i byen, 
eller pS sightseeing. 

Konklusion. 

Dette 56. A . I . T . Ral ly var af en i denne 
sammenhasng uhort hoj standard, rally 
komiteen har med formanden Jorgen 
Bjerring i front formaet at skabe nye 
standarder for de kommende A . I . T . Rallys. 
Arrangementet lignede pa alle omrader det 
Franske " Semaine Federale de 
Cyklotourisme ", der v i l vaere kendt af 
mange Turcyklister. Denne organisation har 
langt flere midler og en stor organisation i 
ryggen, sa det var flot klaret af fynboerne. 

De belgiske arrangarer af det 57. A . I . T . , 
der var her i Vissenbjerg, ma se frem til et 
Sr med koldsved og natlige mareridt hvis de 
skal leve op til dette ars arrangement. 
Sammenligningen med det franske rally er 
den storste anerkendelse jeg kan give, 
derfor en stor tak og tillykke med resultatet, 
til den store gruppe af frivillige, der gjorde 
en ksmpe indsats i 7 lange dage og nstter. 
Narh--Jahh-, sa var der jo lige det med 
afskeds dinneren, der foruden de alenlange 
taler pa 3 sprog,( men det er jo standard ) 
ogsa bod pa " det store danske kolde bord 
". Her havde den pagffildende restaurator 
ikke gudernes bevagenhed- mildt sagt. 
Foruden madens ikke alt for ophidsende 
karakter kurme selve afviklingen af 
bespisningen nasppe heller arrangeres mere 
uheldigt. 700 sultne cyklister skulle, et par 
borde af gangen, vandre ind til midten efter 
retteme og sa skulle dette endda gentages 
flere gange. Jeg tror nok at en hel del havde 
givet op inden osten, - og det forstas -. 
Jamen Jamen- sa er der da et punkt hvor de 
arme belgiere har en enkelt kinamands 
chance for forbedring. 

Rally ugen kort. > ^ 

% 
Sandag. 
Faelles tur til Odense. 
Hele den store skare, med veteran cykler i 
spidsen, snegler sig ind til Kongens have 
hvor den officielle abning finder sted. Det 
ser ud som om hele straskningen pa ca. 25 
km er fyldt op med cyklister, og da nassten 
alle har ifart sig den udleverede rode traje, 
med hvid tekst, er det et markant syn. Det 
er fa svasrt at finde Turcyklisterne, det 
plejer ellers at vasre sa nemt. 
Abningen byder pa de vanlige lange taler p i 
div. sprog og et fremragende og super 
professionelt H . C . Andersen sangspil. 
Hjemturen var mere fredelig ad sma veje 
efter eget valg, og vi fandt en fin sti nassten 
helt hjem. 

Mandag. 
Ruter pa 70, 100 og 145 km. trsfpunkt 
Brobyvasrk. 

/ 
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E n rigtig bjergtur dag ned mod Faborg 
Svanninge bakker og Homeland. 
Vejret var mere dansk sommer end vi havde 
sat nssen op efter, men tort. 
Dagens underholdning; gymnastikopvis-
ning, trafik legedag for born og 
spillemandsmusik. 

Tirsdag. 
Ruter p i 80, 110 og 150. trsfpunkt 
Munkebo. 
Turen gir over Odense, Kerteminde ud p i 
spidsen af Flindsholm og hjem over 
Munkebo, der bad pa det smukkest 
tsnkelige trsfpunkt med udsigt til Sj<filland 
og Jylland og ifalge teksten i timet, ogsi 
resten af verden. Dette ki-asvede formentlig 
et overnaturligt syn, 
Sommervarmen havde valgt at ankomme 
denne dag. 
Dagens underholdning; mavedans, cykel-
speedway pa cykel for barnene, jazz /rock 
band. 

Onsdag. 
" Officiel hviledag". 
Der er arrangeret en bustur til Egeski 
for alle de medfalgende familiemedlemmer 
eller andre interesserede.. ( god tilslutning ) . 
K l . 18 er der et masterlab for dem der vi l 
race, et hold indtil 30 km.t. og et indtil 40 
km.t. ( her var ikke mange ud over 
masterne). 
Underholdning, Traditionel jazz. 
Turcyklisterne var inviteret fil at grille i 
Aksel Koplev's sommerhus, der la oppe pa 
den nordastlige kyst. Det blev en herlig 
dag, aften og for nogle, nat, med badning 
fsllesspisning og solnedgang over havet. 
Og igen var vi velsignet med sydlandsk 
sommervejr. 

Torsdag. 
Ruter pa 75, 95 og 150 km. trasfpunkt 
Bogense. 
Ruten passerer Sandersa, Otterup, Bogense, 
Middelfart og Fredericia. 
Underholdningsafdelingen byder denne dag 
pa gymnastik piger og underholdnings-
orkester med wienermusik. 
Og vejret, det er om muligt endnu bedre. 

Fredag. 
Ruter pi, 65, 95 og 140 km. trasfpunkt 
Assens. 
Byerne Arup, Narre Aby og Assens 
passeres og ruten vender ude pi Helnss . 
Trafpunktet helt ude pa molen i Assens var 
en perle, der helt sikkert frydede de mange 
sydlandske fastlands boere. 
Denne aften bad pi den andetsteds omtalte 
festaften, med dans til rock orkester. 

Lordag. 
ruter pi, 75, 100 og 135 km. trasfpunkt 
Ringe. 
Der kores over Narre Lyndelse, Ringe, 
Stenstrup og lige nord for Fiborg. 
Denne sidste rallydag er opbruddets dag, 
der pakkes og regeres overalt og mange af 
syd europserne er allerede kort denne 
morgen. Turcyklisterne begynder si smit 
at dappe af, men flertallet nupper dog 
dagens rute med inden de pakker ned. 

, ^ Sondag. 
Festen er definitivt slut, og den lille skare 
fra starten af historien, med en enkelt 
Turcyklist ekstra, triller stille ud ad 
landevejen en oplevelse rigere og miske et 
come-back til deltagelse i fremtidige A . I : T . 
Rallys, ??- takket vasre den enorme indsats 
fra Fynsk cyklist forbund. 

Jan. 

Osterbrogade 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 
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Turreferater. 

Isefjordturen 99 

Sidste ar var der Brolabet. 
I ar var der ? 
I hvert fald var der kun tre//del^agerej,--] 
nemlig Jan Ba i , Peder og mig. / '' 
Torvejret holdt til frokosten, som blev 
indtaget i ly af en lille bygning ved 
hovedvejen n » r Snertinge. 
Regndryp fik os til at opgive Saltbask V ig 
og skyde genvej til Magleso, hvor v i ankom 
mere vade end hin dag for ca. 8 ar siden pa 
samme tur, hvor svaberen matte i brug. Det 
skete ogsa her. 
Ef^er dobbelt lagkage tog jeg plasticposer 
uden pa sokkerne i cykelskoene og med 
elastik pa ankleme. De lunede, men 
samlede sa meget vand, at jeg kom niEsten 
hjem med voksne vandringe om benene 
uden at have opdaget det for til sidst. Turen 
blev velsignet med 4 punkteringer, godt 
selskab og en landmand, der uden 
beregning linte os sin mobiltelefon. 
Konklusion: NSr man korer laenge nok i 
regn, vasnner man sig til det!! 
Efterskrift. 
Har Isefjordturen overlevet sig selv, eller er 
cykelentusiasmen dalet? 
Tre personer er for fa til denne tur. 
Klubben har mange arrangementer og turen 
horer maske ikke mere hjemme i dette store 
udbud? 
Eller ogsa har tendenserne til at race 
skraemt nogen v s k . 
Faktisk kumie en lidt afkortet distance i 
"gamle dage" kares pS samme tid og med 
flere forskelligt korende medlemmer samt 
lidt lavere fatt. 
Da var nogle af vore piger ogsa med. 
Jeg bliver n0dt til at fa tilkendegivelser fra 
jer om godt eller skidt far 
Turplanlffigningsmadet til oktober, sa jeg 
kan vurdere, om jeg skal kare turen igen. 

Johan Knudsen. 

Skjoldenaesholmturen 20. Juni 1999. 

Pint solskinsvejr om morgenen og hele 
-MWlk'/liformiddagen. Udsigten lad pa regn godt ud 
'''"^V/'/Vpa eftermiddagen. De fire dehagere af det 

stabile hankan var Verner, Finn K . , Johan 
og sa Bert som turleder. Turen og Bert 
havde fortjent bedre freramode. 
Turen var sa fint lagt, at den mellem 
Karlslunde, Li l le Skensved og Ejby gjorde 
sorte landskabelige pletter hvide og til stor 
fryd for mig kuperede. Sa betad modvinden 
mindre. 
Efter lidt Iskkert hos bageren i Borup, 
taffede vi til omstigning til sporvognskorsel 
de fa hundrede meter til museet i 
Skjolden£esholm kert pa meter spor. Her 
gav Bert a l , medens v i kunne se pa 
sporvogne fra Sverige, Tyskland og 
Danmark. 
V i var sa med en dobbeltdskker pa 
normalspor frem og tilbage ad den nys 
fcErdigudvidede skovstraskning med 
stoppestederne Tobaksmarken, Flemmings 
Minde, Skovkanten, Broen og Ejlers Eg . 
Der var slajfe i hver ende. 
Dernsst gik vi rundt i den, stykke for 
stykke flyttede og genopbyggede Valby 
gamle remise med msngder af sporvogne 
og fotos med tekst omhandlende 
sporvejsdriften helt fra starten a f I sandhed 
en bunke information. 

Kaffen var planlagt til den naerliggende 
restaurant Kudskehuset, men der var 
optaget, sa derfor sparede vi klubben for de 
voldsomrae udgifter til fortasring. 
Samtidig begyndte regnen, men den fik 
aldrig et omfang, sa det sprojtede fra 
cyklerne. 
V i skiltes i Glostrup et stykke kultur rigere. 

Johan Knudsen. 
Sex og Lagkage 
eller 
Mandeh0rm eller 
Kysten Rundt d. 12. juni . 

Da der var sa fa deltagere, kan derfes..^^^!!;^ 
efternavne tale dagens lys: Kare, Albeck, 
Brink Christensen, Dyrving og Knudsen. 
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Allerede ved formiddags provianterings-
stedet i Humlebiek sa vi en plakat for et 
kendt formiddagsblad fortsUe, at piercing 
ikke var uden problemer, ledsaget af en 
yngre barmsvinger med ringe i 
ekstremiteterne og nok ogsi silicone 
indenfor. Det gav, indtil Helsingar var 
passeret, lejlighed til diskussion om 
barmstarrelser. Konklusionen var, at stort 
set alle starrelser og faconer kan have deres 
fordel for manden, ligesom ringe i nasserne 
gar det lettere at slsbe rundt med kvinderne 
i tov. 
Diskussionsklubben transformeredes igen 
til et perfekt homogent hold, hvor alle hele 
tiden vidste, hvornar de skulle ligge hvor. 
I Gilleleje havn er et lille anlasg med to 
baenke, affaldskurv og lidt grant. Der spiste 
v i frokost, fordi der var l iv og I s . Den 
ungdommelige Kare sendte snart sjove lyde 
til et bam, der kom forbi med sin mor. 
Barnet svarede igen og grinede. Denne 
besynderlige dialog fortsatte nogen tid. 
Meningen var, at vejen til den attraktive 
mor g i r igennem hendes barn. Om moderen 
tasnkte det samme, fik v i ikke svar pa. 
S i drenede v i til Jarlunde kro eller Skjalm 
Hvides hotel, opkaldt efter en 
vikingefamilieZ-slasgt. Her blev et smukt 
fad med midterfod og en Iskker lagkage 
biret ind. Da den kvindelige indbsrer kom 
for at hare til vores ve og vel samt 
kaffesituation, sagde hun bare: "Det ma jeg 
nok sige, kokken havde ellers regnet med at 
kunne f i bare et stykke lagkage". Jeg sagde, 
at han nok matte najes med at slikke fadet 
rent. 
Det sidste sexuelle indslag relaterede sig til 
vej bump, som for det meste er lavet uden 
tanke for, at de irriterer og f i r 
aggressionerne frem hos bide bilister og 
cyklister. Men specielt i godt vejr er det en 
nydelse at s t i og betragte kvindelige 
cyklister, idet bumpene f i r dele af dem til at 
bevaege sig mere. 
V i fik lov fil at sidde og slappe af, men 
udsigten til at nyde den hjemlige 
eftermiddagssol helt privat drev os dog 
videre til Brink C. ' s punktering ved 
Ganlase og turens afslutning i det store 
Herlevkryds. 

Side 10 

Johan Knudsen. 

Turen til Ryget skov 11. j u l i 1999. 

Det var ikke s i mange der havde fundet vej 
til krydset Jyllingevej/Tirnvej den sandag 
formiddag. Syv mand(inkl. en kvinde) fik 
fomajelsen af at cykle sammen p i en af 
irets dejligste sommerdage. Det ville ikke 
vEre dirligt at fa at vide , hvordan den 
vejraftale var kommet i hus. 
Sa cyklede vi af sted op over Hareskovby, 
langs Sandersa videre til Ryget skov langs 
Farum sa. Her havde Flemming fundet en 
vej (eller hvad det nu var) til et nyanlagt 
fuglekiggertirn. V i kunne da cykle hele 
vejen, og de fleste af mudderhuUerne havde 
p » n e cykeldiekbrede tarre spor, s i v i slap 
for en starre hovedrengaring. Fugletarnet 
blev besteget og indviet p i beharig vis, men 
jeg tror at fuglene tog sig en slapper den 
sandag formiddag. V i gjorde i hvert fald 
ikke de store eksotiske iagttagelser. 
Videre i skoven fil den lovede bilplads, 
som imidlertid var blevet belejret af to telte. 
Efter en kort snak om hvorvidt det nu var 
for pitrasngende at sla sig ned ved balet, 
blev vi enige om at pladsen jo var offentlig 
s i v i slog OS ned og ibnede madpakkerne. 
Det var da godt at vores hensynsfuldhed 
ikke havde vundet, for da vi var fasrdige 
med frokosten kom teltliggerne padlende 
ude fra saen. 

K0M50VENDEPA 
CYKEL FERIE I 
SYDEUROPAl 

Ruby Reiser 
Tlf. 86 15 35 99 
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Herefter trtengte vi jo snart hardt til kaffe, 
og ikke mindst kage, og pa en 50-km tur er 
der jo heldigvis ikke sa langt imellem 
pauseme, nar der bade skal vasre 
fuglekigger-drikke-pause, frokostpause, 
kaffepause og til sidst ogsi en lille 
"bj ergtop"-drikke-pause. 
Restaurant Skovlyst bod pa skyggeflild 
plads i eftermiddagssolen med dejlig kaffe, 
laekker noddekage samt et assel, der 
nappede mig ganske eftertrykkeligt i armen, 
da jeg forsogte at forsvare min kage. 
Efter kagen styredes vi videre mod 
vestegnens kunstige bjerg Herstedhoje, 
hvor v i satte en mindre bjergspurt ind, 
hvorefter vi sa holdt dagens sidste hvil pa 
toppen med flot udsigt helt ud til Oresund, 
og hvor dagens forste og eneste fa skyer 
kumie skinites i horisonten inde over land. 
Herfra skiltes vi efterhanden for at trille 
hjemad. 
Tak for en dejlig tur, siger Birte og Poul. 

Birte Soltoft. 

Rotur pa Farum Sa, S0ndag den 4. 
j u l i 1999. 

Hvis man ansker lidt fred og ro i sjaelen sa 
tag med til Farum So. Denne tur, som til 
start var lidt bekymrende pa grund af vejret, 
idet skyerne hasngte meget lavt og var lige 
ved at regne - men de holdt. Det endte med, 
at solen kom til den store guldmedalje, sa vi 
var ved at blive stegte i vor frokostpause 
inde i Kars0, som er en lille indsa, hvortil vi 
mitte stage os frem mellem sivene. Indlobet 
fra Farum So var utrolig smukt og fyldt 
med hvide og gule akander. 
Undervejs pa Farum Sa kunne vi nassten 
kigge ind i folks stuer, og et sted pa en 
fasttamret palle var et par ved at nyde 
formiddagskaffen. 
Musvager og fiskearnen kredsede til 
stadighed over os. Fiskearnen, som det 
sikkert er, kom til vild diskussion, fordi 
ingen "sagkyndige" kunne fmde ud af, hvad 
det var for en hvid am. 
V i var 5 bade med 3 i hver, og heraf 2 
blinde, som ikke en gang faldt i vandet, det 
er imponerende, som de klarer sig godt. 

Desuden kom Bjame i sin egen kajak, og vi 
nad det i fulde drag i bagende sol i den lille 
indsa, hvor sivene stod hajt, og asllingerne 
taffede rundt om os og hoppede gladeligt 
op p i ireblandet for at spise vor medbragt 
mad. 
Da vi havde det sa skant, kunne vi ligesa 
godt nyde kaffen og kagen med det samme.. 
P i hjemturen niitte vi lige have en pause 
mere, s i da gik v i p i grund, og der ville 
Hans Hansen gerne prove Bjarnes kajak, 
som er en superlet fiberkajak p i 16 kg. Den 
kraever en meget liaj balancestyring af 
kroppen, s i Bjarne mitte holde godt fast i 
kajakken, mens Hans steg om bord, men 
der var stenet, s i Bjarne ville gerne have 
sine badetaftler pa. "Du er vel en mand", 
sagde Hans. Men Hans kunne ikke holde 
sig oprejst i kajakken ret lasnge, sa det var 
en vandtur, og Bjame ribte: "Vend hurtigt 
kajakken, for den kan rumme 300 1. vand". 
Men Hans gav ikke s i hurtigt op, s i han 
pravede et par gange mere. 

P i cykellijemturen bliver vi hurtigt splittet -
men alle kunne alligevel nyde soUyset 
gennem skovens traser! 

Margith Meller 

Pinsetur til Holkerup Melle! 

Nej - vi s i I K K E pinsesolen danse, men det 
beror p i individernes savn mere end p i 
manglende sol. 

Turen starter lardag morgen/forniiddag i 
Brandby Strand, hvor bagagen pakkes i 
Jyttes bil sammen med madvarerne og Jytte 
(senere). 11 morgenvide cyklister nad en 
kop kaffe p i terrassen, inden turleder Bertel 
tradte an mod Hedeland, hvor vi 
specialtrsnede i det dejligt vide grus, mens 
vi samtidigt forsagte at nyde den smukke 
udsigt, nu hvor regnen s i smat var ved at 
hare op. Herfra drejede vi vestover gennem 
de s m i landsbyer - og allerede i Kr . Saby 
spiste vi frokost under Centraltraset ( I ved, 
der hvor cyklen st ir) [Peders billede?]. 
V i fortsatte nordover via Soderup til 
Munkholmbroen - kaffepause! Her slog 
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varmen for alvor igennem, s i der rag noget 
tej i bagagen. Vel fremme i Holbask blev v i 
enige om at ga til "byfest". Derfor cyklede 
vi ned til havnen, hvor Georg Stage og 
andre trsskibe var foranki'ede [Peders 
billede?]. Der "hang" adskillige unge sefolk 
i masterne - det s i helt specielt og godt ud! 
Der var mange mennesker p i kik. V i 
fortsatte dernasst mod Vig p i riekke og 
geled, indtil vi omsider kunne dreje af efter 
Gundestrup mod Holkerup MoUe, hvortil 
Jytte, Bent, Vibeke og Finn allerede vai' 
ankonimet. 
Vsrtsparret havde lavet en arbejdsplan for 
madlavning og oprydning, som bare 
ftmgerede, og fordelingen af sovepladser 
skete ogsi smertefrit. To par havde telt 
med, resten sov i mallen eller i amieks. 
Gitte gav en ankomstdrink - det var 
velkomment! 
V i spiste dejlig mad og hyggede, inden v i 
lagde dagen bag os. Det skal tilfajes, at 
Finn er svasr at bugsere! Han sad p.g.a. 
manglende savn ret og op ned ved maden 
og sov, og i lang tid kunne ingen og intet 
trasnge igemiem. T i l gengffild var han tidligt 
oppe sandag morgen. 
Cykelturen sandag gik farst til Kongsare 
skov, hvor de smalle stier satte os p i 
strabadser igen - her kan man bl.a. boltre j;^ 
sig med sovasrnets trsningsmateriel, som l i (|/(5 
frit tilgsngeligt (det gjorde vi dog ikke). 
Fra skoven gir en natursti langs kysten til 
Rizirvig via Nykebing og Hov Vig . Det vai-
stykkevis en udpr<eget natursti - a la Johans 
og Hans Verners, nar de er bedst. Men det 
er jo netop her, vi rigtig fik syn for endnu 
en detalje af det danske, fantastiske 

RWANO CYXUB nwANS CTKLCT Rwwrt oxiER RYVAWG cnaii\a crKi£fl nrv*«3 crta£n a 

Triathlon-speclalisten 

RYVANG CYKLER og SPORT APS 
HBSsologade ai/TSsingegade 38 

TyflSlftrf^^.^ 31 20 M 5B . G„c,n,. 6 55 2 , 53 

- kram til /creesne cyklister 

landskab. V i indtog frokosten p i en gird, 
tror jeg nok. Ejeren kom, netop som v i brad 
op igen - s i det var jo heldigt. Fra Rarvig 
karte v i direkte tilbage til Nykabing ad 
landevejen ( v i var startet lidt sent ) , men 
tog OS tid fil en kop kaffe, inden vi 
forcerede bakkerne tilbage til mallen. Her 
sidst p i eftenniddagen var vejret solrigt og 
lunt. S i skulle der jo laves mad, drikkes 
kaffe og grines, s i det gjorde v i ! 
V i gav OS god tid mandag morgen - og da 
vi var kiareklar besluttede Bertel at blive pa 
bastionen med Jytte og nyde det gode vejr 
samt hjaslpe med "slutrengaringen". 
V i andre cyklede samme vej tilbage til 
Soderup som p i udturen, og drak 
eftermiddagskaffe p i "kunstkafeen". V i 
havde vinden i ryggen det meste at turen 
hjem, sa vi spurtede af sted ad landevejen 
til Roskilde - herfra til Glostrup og videre 
til Brandby Strand, hvor Bertel og Jytte 
stod klar med bagagen. 
Airangementet og malleus beliggenlied far 
ingen af deltagerne til at opponere mod en 
eller flere gentagelser i de kommende ar. 

V i takker for en herlig pinsetur! 

( i fe (life ('fc') ( i fe 

Linda 

Kommende Ture. 

i aJDtO DtflKIM tfTWXO 0«VM.b UTTJUD O jj uJIXJO DWAMJ uTTXAa w w a * 

Tour Dc Natur. 
Lardag den 11. September 1999. 

Madested: Herlev Posthus 
Madetid: K l . 10.00 
Lasngde: 60-70 km. Max. 
Turleder: Er ik Carlsen (vikar for Peter 
Kare.) 
T l f 36 49 35 07 
Tempo: Hyggetempo, " E j Racer" 

Turen kares fortrinsvis ad granne stier og 
skove (ligesom sidste i r ) , og madpakken v i l 
blive spist med udsigt over vandet. 
Kaffen indtages samme sted som sidst 
(billigt).-Vel madt. 
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Vandretur ved Melleaen /y,/ /; 
Sandag den 26. September 1999. 

Madested: Hjarnet af Jyllingevej / 
Tarnvej 
Madetid: K l . 10.00 
Madested: Lyngby Kirke 
Madetid: K l . 11.00 
Tilmelding: T i l turlederne, senest d. 
24.09.99 
Turledere: Gertie Elleby, T l f : 36 17 
49 40 

Peder Andersen T l f : 36 75 
38 42 

Hvis vejrguderne er med os, holdes 
frokosten her, fordi v i da muligvis kan 
opleve ravnene, som efterhanden j<Evnligt 
er til stede i dette omrade. Det beror pa 
skovfogedernes beskyttelse af enkelt-
staende, haje traser, som ravnen ynder at 
opholde sig i . 

Dvs. , sved pi panden og luft i ansigtet; 
dsmninger; hulveje; glodende trjeer; 
R A V N E N er hovedattraktionerne pa denne 
efterarstur, hvor ruten i avrigt fasttegges 
senere. 

V i gar gennem Sorgenfri Slotspark, over 
Fuglevad, Brede, 0rholm Nymalle og sa 
langt krasfter, humor og vejret tillader. 
Den medbragte mad spiser vi et egnet sted 
pa ruten. 
V i drikker kaffe i Brede; husk at tage 
penge med. A f hensyn til kaffen er der 
tilmelding senest fredag den 24.09.99. 

Levfaldstur til ravnens rige. 
Sandag den 3. oktober 1999. 
Bemaerk: Datocn er aendret fra d. 10. til 
d. 3./10. 

Madested: Hjarnet af Ring I I I / 
Roskildevej i Glostrup 

Madetid: K l . 09.30 
Turlaengde: 100-120 km (hastighed ca. 25 

km/t) 
Turleder: Linda Norup Hansen 
T l f 36 75 47 31 

Tilmelding: Senest 05. oktober 
kaffe/kagebestilling 

aht. 

I Bidstrupskovene syd for Kirke-Hvalso 
kan man fa nogle opievelser af forskellig 
karakter. Der fmdes utallige trssorter -
ahorn, ask, birk, lind, vinter-eg, rad-eg, 
bag, gran - som om efteraret v i l spsnde en 
palet ud over vore hoveder, mens vi til fods 
traver lidt rundt og inspireres af arstidens 
forfald. 

Si 

Vi ses til motionscykelteb 

miMDimpkmB: 
Postbox 176. DK-4600 Kege 

Skovtur 
Ganlase Eged /Slagslunde skov. 
Sandag den 17. oktober 1999. 

Madested: Hj . 

Madetid: 
Lasngde: 
Turleder: 
Tl f : 

Frederikssundsvej/KIokkedyb 
et (evt. tilslutning ved A B ' s 
baner kan aftales med 
turlederen) 
K l . 10.00 
Ca. 65 km. 
Bert Due Jensen 
38 74 68 41 

E n tur gennem et meget afvekslende terrasn 
og med en meget afvekslende natur. 
Underlaget, der kores pa, vi l ogsa viere 
meget vekslende, sa skov/vintercykel eller 
mountainbike ma absolut anbefales. Tempo 
som pa vintertrasnings turene. 
I skrivende stund er frokosten planlagt til 
indtagelse i det fri, men det kan muligvis 

(5 
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sndres. Frokost og drikkevarer ma 
medbringes, da der ikke er indkabs-
muligheder undervejs. 
Kaffen bliver lidt dyrere end klubtilskuddet, 
sa medbring venligst lidt kontanter. 

Malerklemmen. 
Sandag den 24. oktober 1999. 

Madested: Hjarnet ved Roskildevej/ 
Ringvej I I I i Glostrup. 
Madetid: K l . 10.00 
LiEngde: Ca. 100 km. 
Turleder: Hans Verner Neumann 
Tl f : 43 99 86 56 

ER CYKLEN IVINTERHI? 
I Friluftsland er vi specialister i 

turiangrend. telemark og vinterfleldture 
KIg ind hos fmmm 

Frederiksborggade 52 
136OK0benhavnK 

Tlf. 33 14 51 50 

Vejret afgar ud og hjemturen. Der kiares i 
vid udstraekning ad sma veje. Madpakken 
fortffires i det fri, med lie. I Malerklemmen 
nydes din valgte te, blandt det store 
sortiment, eller kaffe med 2 sebleskiver. 
(ekstra kan kabes) 
PS stedet er der udsalg af utallige teer, 
krydderier, akologisk vin og olie samt div. 
frugtjuice. 

Vintertraeningen 1999 - 2000 

Starter: 
slutter: 19. marts. 
Bemaerk at i ar er der ingen trxning den 
26. december. 

Madested Herlev posthus 
T id K l . 10.00 
Turledere Lene og Jan. 
Distance ca. 1 'A time, lidt lasngere hen 
imod forSret 
Tempo Al le der mader jievnligt op 
fSr ikke problemer. 

Som alle de foregaende ar kares der 
udelukkende pa smi skovstier, kun rigtig 
dSrligt fore kan lokke os ud pa vejen. K o m 
ud af starthuUerne allerede fra den granne 
begyndelse og falg med vinterens vandring 
gennem den altid smukke og forfriskende 
skov, det er aldrig kedeligt og varmen skal 
vi nok fmde pa de sma bulede skovstier. 
Giv sondagen en ity dimension, mod frem 
ogfa den dovne sved ud .'!. " 
For at holde cyklisterne til ilden hele 
sssonen genopliver vi i ar en gammel 
traver, med point for 

fremmade. Der er i den kommende SKSon i 
alt 19 karedage og ud af disse ma man kun 
vaere fravaerende i 3, for at sikre sig en 
plads i et lille privat afslutnings 
arrangement. 
Dette er et benhardt k r a v - m e n - da det er 
turlederne der betaler gildet er det ogsa dem 
der stiller betingelserne. Sadan. For alle de 
der i avrigt mader jsevnligt op er der stadig 
kaffe og kage traktementer hen over 
sssonen, si ingen mister noget kun er der 
en ekstra gevinst til de der gar en 
ekstraordinasr indsats. 

Jan. 
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Sjaelse Rundt. 

Sa blev Sjielsa Rundt overstaet for sidste 
gang i dette artusinde, og de medlemmer 
der har staet pa post skulle gerne have fSet 
et brev fra Berlingeren med en lille 
erkendtlighed, hvis det ikke er tilfasldet, sa 
kontakt Jens Spelmann. 
Det har vsre t en fornojelse at arrangere 
Sjaelso rundt i ar, der har ingen problemer 
VEeret med at skaffe folk til posterne, ikke 
en gang matte vi ringe forgasves til 
medlemmerne, sa i ar er der kun roser ingen 
tome. 
F r a undcrtegnede skal der lyde en stor 
tak for jeres indsats den 13. juni. 
Vi haber at Sjaelso Rundt i ar 2000 vil 
forlobe lige sa smertefrit, sa husk at 
reservcrc sondag den 28. maj 2000 til 
Sjaelso Rundt. 
Hvis der er nogen der studser over datoen, 
er det fordi S j s l so Rundt er blevet flyttet pa 
grund af at Pinsen i ar 2000 falder pa den 
anden sondag i juni , der normalt er den dag 
lobet kores. 

S A H U S K A T I A R 2000 E R D E T D E N 
28. M A J D E R S K A L R E S E R V E R E S . 

PS. V i fik 17.500 kr. i ar fra Berlingske 
Tidende. 

Venlig hilsen 

Jens Spelmann T l f 44 84 22 19 
Arb. 38 15 12 19 

Niels C. Krog Pedersen T l f 57 61 52 86 

K L U B M 0 D E R 

September: Torsdag d. 9. 
Billedaften, med medlemmernes 
feriebilleder. 
Oktober: Torsdag d. 14. 
A K T I V M O D E T . 
November: Torsdag d. 11. 
Almindeligt mode. 
December: Torsdag d. 9. 
Glogg og iebleskiver, og Finn Gormsen 
causerer over sommerens tur, herunder 
Rallyet i Vissenbjerg. 

Klubben abner dorene ca. k l . 19. 

H U S K N Y A D R E S S E og 
M 0 D E D A G ! ! 

T U R P L A N L ^ G N I N G S M 0 D E . 

Hej - gar du rundt med forslag til 
kommende ture i hovedet, sa se at fa dem 
fasrdigplanlagt, sa du kan deltage i 
Turplanlasgningsmodet der aflioldes d. 30. 
oktober kl. 13.00 pa redaktorernes adresse. 
De byder sasdvanen tro pa kaffe og 
hjemmelavede lagkager til de fremmodte 
Turledere. 

Deadline for najste nummer er 26-10-99. 

Forventet udkomst uge 49 i dec, mined. 


