
Gille med " Vcelte Peder " Farven pa kliiblrejen og cyklen var ganske ens, hvad denne gengivelse ikke kan 
afslere. El ganske klcedeligl " par ". 
Cykelmiiseel i Gliimse - jiibilaiimsluren 1-5 juni. 
foto. Peder Andersen. 
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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 formidle 
viden om og glasde ved turcykling pi 
ethvert plan. 

Bladet udkommer 4 gange Srligt 

Redakterer 

RiadkElkevej 168 
2600 Glostrup 

T l f 43 45 66 08 

Koordinator 

Saddelmagerporten 4-539 
2650 Hvidovre 

Tlf. 22 16 27 30 

FORRETNINGSUDVALGET 

Kasserer 
Jens Spelmann 
Vingekrogen 12 

2730 Herlev 
Tlf. 44 84 22 19 
Giro: 5 71 38 46 

Bert Due Jensen 
Markskellet 8, 3. Th. 

2720 Vanl0se 
Tlf. 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
Skyttegardsvej 49 St Th. 

2500 Valby 
Tlf. 36 17 49 40 

Aksel Koplev 
Brandsbyvej 15 
2740 Skovlunde 
Tlf. 44 92 22 90 

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.) 

O B S ! O B S ! 

Aktivmede.!! 
Torsdag den 12. oktober 2000. 
kl.19.00 — kom til tiden!!. 

Dette mode er klubbens besluttende organ 
og derfor meget vigtigt, hvis man onsker 
indflydelse pi det kommende 4rs ud-
skejelser. 
Det er her du kan komme med kritik sSvel 
som med nye ideer. Og selvf0lgelig osse 
med ros, hvis du absolut vil sige noget. 
Det er ogsl her du skal mase dig frem hvis 
du 0nsker at komme ind i de ad-
rainistrerende og festlige udvalg. 
Gil du med store planer om faslles rejser / 
ture er det ogsi her du lufter ideeme og g0r 
den f0rste reklame for projekterne. 
Det er ogsS ved derme lejlighed der kan 
soges om tilskud til st0rre ressource-
krasvende arrangementer. 
M0d op og g0r din indflydelse gxldende. 
Det er absolut her det sner, og mSske giver 
kassereren en lille en ??. der er i hvert 
fald kaffe med lidt br0d til.—-

(^(!) (^g) (^(») (^g) 

Turplanlaegningsmade !! 

Lerdag den 4. november kl. 14.00 
Radkaelkevej 168. Glostrup. 

Nu er det tid til at saette de sma grd i sving; 
til at forberede den kommende sassons ture; 
til at fa sat en overskrift p& fantasierne og 
m0d sk op med nogle datoer. Dette er alt 
hvad der beh0ves i f0rste omgang og et 
ufravigeligt adganeskrav til denne lordag. 
Ring til undertegnede eller giv besked ved 
Aktivm0det. 

LeneogJan. 

f • 
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Rejsearranger seges!! 

Crest 2001 
DROME-ARD^CHE 

Dene efterhanden legendariske arrangement 
er denne gang rykket endnu Isngere mod 
syd, nasrmere betegnet til byen Crest der 
ligger ved Die floden i depardement 
Drome, pi grasnsen til Ardeche og det 
provencalske Vaucluse. Et spasndende 
omrSde med; vinmarker, slugter, 2000 m. 
hoje bjerge og asgte sydfransk stemning i de 
smi pittoreske vin / bjergbyer. 
Dette spaendende arrangement skulle 
turcyklistcrne ikke gerne ga glip af, 
derfor op pa dupperne og se at f i smeget 
xrmerne op. 
Vi , Aksel og Jan, giver gerne rid og 
vejledning vedrorende den administrative 
og praktiske procedure desangSende. Vi 
ligger ogsS inde med udf0rligt materiale 
vedrorende rallyets afvikling. 
Men det haster med at gribe handsken, da 
der allerede skal et oplasg, med ca. pris, i 

dec. nummeret for at give den n0dvendige 
tid til beslutningsprocessen. 
Et typisk forl0b vil vasre: oplasg i bladet. 
(dec.) Telefonisk ubindende tilmel-
ding.(inden feb.) introskrivelse med giro til 
depositum betaling (april), endeligt 
materiale (Maj) med giroer for restbetaling 
(juni/juli). Dette lange forl0b giver den 
fomodne planlaegningstid for arrang0reme 
sSvel som til deltagerne. 
!!! Kom i gang med det samme og giv den 
allerede en gang P.R.. ved Aktivm0det i 
oktober. 

Mallorca, pasken 2001. 

Er du med pi ideen om at holde en 
kombineret afslapnings / tra3ningsferie i 
pSsken nasste ir, si lad mig h0re fra dig pi 
tlf: 22 16 27 30. Vi flyver d. 7. eller 8. april 
- programmet er i skrivende stund ikke belt 
parat, men vi vil komme til at bo pi hotel 
med cykelryttere, der vil tilbyde nogle 
guidede ture i et tempo hvor vi kan f0lge 
med. 
Prisen for turen i en uge vil blive ca. 4000 
kr. for fly, hotel med '/2-pension og 
cykeltransport. 
Grib knoglen og giv mig besked. 

Finn A. Kristiansen. 

KOMSOVENDEPA 
CYKEL EERIE / 

r « SYDEUROPAl 

Ruby Rejser 
n.86153599 
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Onsdags turene 
saesonen 2000. 

Succesen har vasret til at overse denne 
sommer og det er i saerdeleshed racer-holdet 
der har savnet tilslutning. MSske er tiden 
ikke mere til dette i vores klub ?? men det 
vil Aktivm0det mSske give et svar p4. 
Med hensyn til det mere turpraegede hold 
har der heller ikke her vasret noget at rSbe 
hurra for, dog har der vaeret fra 2 til 8 
deltagere. Sommerens vejr baerer mSske 
noget af skylden selvom der ikke har vaeret 
mange rene regnvejrs onsdage, grund-
laeggende er det nok bare Turcyklisteme der 
har vaeret svaere at traskke op denne 
sommer. Turlederen har, af mange grunde, 
i 0vrigt ogsS selv haft en del forfald og skal 
ikke pege fingre. 
Lad OS blive enige om at det er meget mere 
ansporende og langt sjovere for alle hvis 
der kunne m0de 10- 15 personer op, og 
ligesom holde hinanden op pS at g0re en 
ekstra indsats. Det er som om der er en 
nedre grasnse for gruppens antal, hvorunder 
gruppefasllesskabet, interessen og vedhol-
denheden smuldrer. 
Skal vi ikke i faellesskab pr0ve at g0re det 
meget bedre nasste Sr. PJ gensyn i 
2001. — 

Jan. 

Turrefcrater. 

Drager turen Maj 2000. 

Turen blev k0rt i dejligt solskin med ca. 20 
grader, da vi startede kl 10.05 fra krydset 
TSmvej/Jyllingevej. Vi k0rte langs Vest-
volden til Avedere Holme. Over Skraed-
derholmen til Kalvebod FasUed. 
Derfra til udsigtstSmet i fuglereservatet, 
hvor vi fik en Gl. dansk, til at kere videre 

DerpS videre til bord og basnk hvor vi spiste 
den medbragte madpakke, medens flyene 
fl0j henover hovedeme pS os. 
Kongelunden, Kalvebodvej og Faelledvej, 
ud til vandet ved S0vang med udsigt til den 
nye Oresundsbro. Derfra ad Digestien til 
Drag0r, hvor vi gjorde holdt ved en cafe, 
hvor vi fik dejlig kaffe og lagkage. V i gik 
gennem hovedgaden med cykleme, og vi 
cyklede videre ad Lundestien til Store 
Magleby, hvor vi stoppede ved kirken og 
nogle fik fyldt vand p5 flaskeme. 
Englandsvej under lufthavnen til L0jte-
gSrdsvej ind pS Kalvebod Faelled, forbi 
Bella Centret over Sjasllandsbroen og ind i 
Valbyparken, hvor der er kommet ny 
belajgning med meget sm& rullesten, der er 
dumme at k0re p4. Herfra fortsasttes til 
Vigerslevparken, tilbage til Jyllingevej ad 
stien ved Damhuss0en. 
Det var en dejlig tur. 
Jesper W. Larsen og Flemming Nielsen var 
turledere og de andre der var med var: 
Vemer, Ingrid, Johan, Birgit, John samt 
Leni. 

Leni Andersen 

Rotur pa Farum S0. Juli 2000. 

Der blev flojtet afgang lardag d. 8. juli kl. 
10 fra krydset Jyllingevej/Timvej. I stiv 
kuling blev kursen lagt af kaptajn Peder, og 
kun med et enkelt ophold for at proviantere, 
fik han f0rt gasterne frem til milet. Efter et 
kig ud over S0en med "meterh0je" b0lger, 
besluttede vi over en Gammel Dansk at 
lasgge krigsrSd. Resultatet blev, efter et kig 
p& vores overarme, at vi kiarte hjem til Hans 
Albek for at indtage vores medbragte 
madpakke og her var det kun kon-
versationen der havde h0Je b0lger. 
En kop blev derefter nydt, medens vi n0d 
den flotte udsigt fra bans h0Je domicil. 
En anderledes rotur, hvor jeg hJber de 
andre gaster havde ligesi mange behagelige 
indtryk med hjem som undertegnede. 

Finn A. Krislensen 
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Jubilaeumsturen til Kongskilde 
Friluftsgard. 

Fra d. 1. juni til d. 5. juni. 

Fortaellinger fra et jubilseums arrange
ment: 

Vel hjemkommet fra dette fremragende 
jubilasumsarrangement er der kun tilbage, at 
0nske arrangements udvalget; Johan, 
Flemming, Finn, Knud Erik og Carsten, 
tillykke med denne pS alle m&der 
vellykkede miniferie. Arrangementet var 
som vejret, lidt af det hele. Kano safari pS 
stormomsust og meget bulet vand, herlige 
cykelture i bagende sol, fremragende 
jubilaeumsmiddag, forrygende grill aften 
under en klar solnedgangs himmel, uden 
vind forstis og regnvejrstur til det nye 
cykelmuseum. Lidt til alle sanseme som 
man kan se, selv lidt angst og baeven var 
der plads til, under den ovennasvnte kano 
tur. 
Det hele i en atmosfaere af fest, glasde og 
kammeratligt samvasrd, noget der vil blive 
husket i lang tid fremover. 

Nedenstiende dagbogsreportage, begSet af 
en raekke deltagere ( naesten frivilligt ) , 
skulle give et daekkende billede af l0Jeme 
som dagene skred frem.. 

Foto. Bagagen er pakket, og alle er klar til afgang. 

Udrejsen. 
Torsdag d. l.juni. 

Vejret var med os, da vi forventningsfulde 
m0dte op pS Knud Eriks adresse, hvor der 
var en trailer klar til at aflaste os for den 
tunge bagage, som hans sode datter Lene 
ville k0re til Kongskilde for os. S i er det jo 
ingen sag at va:re "Turcyklist". Der var da 
ogsi nogen der havde valgt at k0re pi 
racercykel. 
Flemming var vores turleder, og lagde ud 
med forskellige temposkift, men vi fandt 
dog den rette hastighed efterhSnden. 
Frokost pausen blev holdt ved Haraldsted 
S0, og turen gik videre i det flotte landskab, 
med dejlige bakker mod Kongskilde. 
Lene med bil og trailer ankom til aftalt tid, 
s i folk kunne installere sig, dels inden d0re 
og i telte. 
Det hele s i meget lovende ud. Ikke mindst 
da vi fandt ud af at der var masser af 
drikkevarer og maden var god! 
Det hele tegner til at blive nogle gode dage. 

Peder. 
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Kanoturen. 
Fredagd. 2. juni. 

Det er fredag morgen, og klokken nasrmer 
sig 07.00, da jeres referent begynder at fa 
0jne og bevjeger sig uden for teltet. Men 
selvom det for de fleste er meget tidligt pi 
en fridag, er jeg ikke den f0rste, der er stiet 
op. De to, af alle mennesker, der ikke 
beh0ver at stS tidligt op, nemlig 
"pensionisteme" Niels C. K . og Hans A. har 
vasret oppe i flere timer. 

sejle videre op ad SusSen i endnu et par 
timer. P i tilbagevejen skulle vi lige sunde 
OS, inden vi skulle ud p i Tystrup S0, s4 vi 
gik i land pa samme sted som vi holdt 
frokost. Det virkede som en utrolig god 
beslutning, idet flere var temmelig trastte 
Dette gav sig bl.a. udslag i at Gertie 
snublede over sine egne ben pS vej i land, 
og at Aksel synes det var en god ide, at 
Peder fik a^r0vet om hans nye regnbukser 
var tastte. Det var de. 

pa dagens program star kl. 10.00 kanotur p i 
Susaen. 
Da klokken nasrmer sig 08.55, kommer der 
en depeche fra jubilasums-udvalget og gar 
OS opmaerksom pa, at der er sket en 
misforstaelse, s i vores kanotur starter 
klokken 09.00. Nu er gode rid dyre for vi 
har ikke sasrlig meget tilbage af mad og 
drikke, og det planlagte raid pi DK-tanken 
2 km. vaek ser jeg forsvinde i horisonten. 
Men da jeg ikke kan klare en hel dag pa 
Susaen uden mad og drikke, sa er det pS 
cyklen i en fart og se at fa k0bt ind. 
K l . 09.30 er vi tilbage og kaster vores 
cykler ved familiehuset. Instruktionen i 
kanosejlads er pa dene tidspunkt ved at 
vaere faerdig, og man er sa smat ved at 
tranportere kanoerne de ca. 500 m. ned til 
S0en. Nede ved Tystrup S0 begynder det at 
gS op for folk, at den smule blaest der er, 
virker meget voldsom i en kano. N i men pa 
trods af blassten lykkedes det for alle at 
komme flot over soen og ind i SusSen, hvor 
blxsten ikke var naer sS maerkbar. Pa et af 
de meget fa steder hvor det var muligt at fa 
kanoerne p i land, blev der holdt frokost i 
det gr0nne. Efter frokost valgte de fleste at 

Ude pa det Sbne hav, na nej Tystrup S0, var 
det i mellemtiden blasst op. Turen over S0en 
blev temmelig hard og flere gange landede 
kanoer inde mellem sivene for at 
botanisere. Vemer og Jesper mente, at det 
blaeste si meget, at det var umuligt at sejle 
pa S0en og foretrak at traskke kanoen pi 
land mellem knaskkede trasstammer fra 
december stormen. Alle kom vel i land og 
glasdede sig meget til den kommende 
festmiddag pa Kongskilde kro. 

ALT I 

CYKELBEKL/EDNING 
KVALITET TIL LAVPRIS 

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

43 43 22 39 31 20 88 77 
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Festmiddagen, der for enhver turcyklist er 
et meget stort 0jeblik, svarede til selv de 
st0rste forventninger. Der blev serveret div. 
sma fiskerener til forret, herefter okse, lam 
og kalvek0d med forskellige salater samt 
tasrter og kartofler. Ti l dessert blev der 
serveret n0ddekage. Der var ingen der 
behavede at gk sulten fra bordet. Alt var 
bare perfekt. Tak til jubilasmsturudvalget. 

Lene og Jess. 

Friske fiskefrikadeller fra havnen nydes! 
Foto: Bert. 

Reerseturen. 
Lerdag d. 3. juni. Lang tur ! 

medens vi stadig kurme nyde udsigten over 
Musholm Bugt og den bia himmel. Masne 
og udhvilede efter den obligatoriske 
hvilestund efter frokosten, fortsane vi turen 
gennem et Sjasllandsk landbrugslandskab i 
fuldt flor, med graesmarker hvor der gik 
bade malkekvaeg, kedkvaeg og heste, og 
kommarker i god vaekst. Ruten var 
fortrinsvis lagt ad de sma veje som ind 
imellem er dejligt kuperede, sa man rigtigt 
far indtryk af det landskab man bevaeger sig 
i. 
Vi gjorde holdt i Sora ved St0vlet Katrines 
Hus for at drikke eftermiddagskaffe. Vi fik 
bestilt kaffen med tilh0rende kage, men 
pludselig bredte panikken sig, da man fandt 
ud af at forretningeme lukkede kl. 4 og kl. 
var halv 4. Kaffen blev udskudt en halv 
time og man styrtede afsted for at kabe ind. 
Panikken skyldtes at der skulle kabes ind til 
den planlagte grillaften . Vi 3, der blev 
tilbage i gardhaven, som for 0vrigt blev 
abnet for vores skyld, kunne sa i ro og mag 
nyde henholdsvis fad0l og sodavand samt 
en pibe tobak. Da indk0bene var vel 
overstaet og kaffen og kagen indtaget, 
cyklede vi gennem det eneste stykke skov 
den dag, tilbage til Kongskilde Friluftsgard 
og den tilstundende grillaften. 
Hermed tak for vel planlagt cykeltur. 

Det piberygende cykelstativ. 
(Bert, red.) 

Der var planlagt 2 ture om lardagen: en 
lang tur til Reers0 og en kort til Traslleborg. 
Alle fulgtes ad til Traslleborg, hvorfra vi sk 
var 8 der fortsane mod Reers0 med Johan 
som turleder. Johan havde lagt en flot rute 
langs vandet, og da vi yderligere var 
begunstiget af et dejligt solskinsvejr kunne 
vi rigtig nyde udsigten til et biat Storebaslt 
og en bia Musholm Bugt. 
Vel fremme pa Reerse provianterede vi hos 
kabmanden i Reers0 by, hvor jeg m0dte 
min nev0 som ogsk var pi udflugt til 
Reers0 sammen med nogle venner. 
Frokosten blev indtaget ved havnen, hvor 
en stor braendestabel gav las for vinden. Et 
par sultne cyklister fandt et fiskeudsalg pa 
havnen, hvor de kabte lune fiskefrikadeller 
og r0gede sild, som straks blev indtaget. 

Rundt om vikingebyen Trelleborg. 
Lerdag d. 3. juni. Kort tur ! 65 km. 

Vi havde det mest vidunderlige og ideelle 
cykelvejr: fuld sol, let vind, dog noget 
kaligt med temperaturer omkring 20 - 22 
grader. 
pa Trelleborg museum pravede vi hjaslme 
og brynjer samt besS nogle af de fundne 
ting fra tiden efter ar 980, hvor byen blev 
opf0rt. Udgravningeme foregik i perioden 
1934-42. 
pa den ene af ringborgens lae sider indtog vi 
dagens beskedne frokostpakke. En dase 
makrel i tomat til 6 personer, sk der er nogle 
som vasrdsastter slaebemakrel i dag. Gitte 
derimod havde svsrt ved at hvile ud efter 
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maden, idet hun falte, hun gled ned ad 
p.g.a. en kokasse. Kvasget havde nemlig fri 
adgang til grassarealeme. 
S4 var det tid til kaffe / kage, og da vi var 
laangt ude pS landet, sogte vi mod Sor0, og 
fordi vi skulle kebe ind til aftenens grill 
derhjemme. Men A K og V E supermar-
kedet var lukket pS trods af vejvisninger. 
Men til gengasld fik vi en behagelig 
oplevelse i Stavlet Katrines Hus med belt 
friskbagt kringle med asble og creme. 

Margith 
Glaene turen. 
Sondag d. 4. juni. Lang tur. 

Turen til Glasne blev kart 
under Johans ledelse - det 
meste af tiden. Under
tegnede blev ret hurtigt 
udnasvnt til at vasre 
turlederens assistent 
alene som en ekstra 

sikkerhed, og uden at 
have noget som heist 
at g0re med at alderen 
skulle trykke Johan, 
for det ved alle i Turcyk 
listeme, at den ikke gar 
NS, men vi lagde altsS 
ud pS en dag som ikke 
var for varm, ikke for tar og ikke foi 
vindstille. Vi - d.v.s. Johan, Bert, Jess, Hans 
og undertegnede (turlederens assistent) -
skulle made Susanne ved daemningen ud til 
Glasna, men da Jess vidste, hvor hun boede, 
kunne vi ligesS godt hente hende hjemme 
og mSske ogsi nS en kop kaffe og se hendes 
hyggelige hus. Desuden var der medvind de 
sidste 5 km. Susanne var ikke hjemme. SS 
vi kiggede bare lidt pS huset, tog regntaj pS 
og begyndte at kare tilbage til turlederens 
rute. Nu var de 5 km. i medvind blevet til 8 
- 10 km. i modvind. Snakken gik ikke 
ligesS lystigt mere, men jeg fik da afprovet 
mine nye skoovertraek, (designet af 
Susanne) og da vi nSede til dasmningen ( 
kun 3-4 min. forsinket) sad der en nydelig 
cyklist i nydeligt regnt0j. Det var Susanne. 
Hun var glad for at se os, og vi var glade 
for at se hende. 

Johan syntes at vi nu havde set nok af 
Glasna, vi skulle samme vej tilbage. Men 
han blev hurtigt nedstemt; ud til klinten. 
Nar det begynder at regne pS en af 
Turcyklistemes ture, er der som regel 
nogen, der tager regntaj pS. Men ikke alle. 
Lidt senere stopper vi igen , s5 nogle flere 
kan fS regnt0J pS. SSdan var det ogsS den 
dag. V i stillede os under et stort dejligt tras 
foran et henrivende lille bondehus "Hylde-
brinkhuset" , sS vi kunne fS ordnet det. 
Og nu skete der noget fantastisk: En rigtig 
pasn asldre dame med laebestift kom gSende 
ind gennem forhaven til huset, lige der hvor 
vi stod under traeet. 

Hyldebrinkhuset. Foto: Ben, 

Uet var hendes hus, og vi hilste selvfalgelig 
pasnt og snakkede lidt om regnvejret, 
undtagen Johan, han spurgte bare damen 
om hun ikke kunne lave os en kop kaffe! 
Damen smilede forstSende og take hvor 
mange vi var og gik ind. Lidt efter kom hun 
ud med kaffe og chokoladekiks pS en 
guldbakke. S A D A N ! Vi var henrykte. 
Nogen var ogs4 lidt flove, men ikke Johan. 
Han syntes det var den naturligste sag af 
verden 
Da vi var fasrdige, ringede vi p i og manden 
i huset kom ud for at hente bakken. Det 
viste sig at vasre en kendt forfatter - Niels 1. 
Meyer, "Oprar fra midten". Det var vi 
selvfalgelig lidt benovede over. 
Afsted igen. Der var lang vej endnu til 
Birgit og Evald, (Thomas' forasldre ) i 
Hjelmsalille. Der skulle efter sigende vente 
OS et veldaskket kaffebord. Det gjorde der. 
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Og hvilket bord! Der var kvarklagkage med 
citron, Mariesnegle, Mokkalagkage, Jord-
basrtasrte og Valnodderoulade (med hind-
basr, iflg. Johan). Alt i rigelige masngder og 
masser af kaffe. Det var skant, tak til 
Thomas forasldre. 
Hjemturen forleb fint, kun med en enkelt 
diskussion om rutevalg. Jeg ved ikke, hvor 
lang turen blev. Susarme havde p5 et 
tidspunkt flet overtalt Johan til at korte 
ruten lidt. Men den var lang nok og 
RIGTIG hyggelig. 

Carslen. 

pS kortet om vejen var rigtig, op med kortet 
, jo den er god nok, ned i cykeltasken med 
kortet, pist! hvor var de andre? Alle madte 
dog op til aftensmad og M I R A K L E T skete 
vi kunne alle spise igen. 
I slyngelstuen senere p4 aftenen kiggede 
Isabella pi Johan og udbryder "du har s i 
rode 0jne , drikker du meget?" 

Knud Erik 

Hjemturen. 
Del uventede og grusede. 
Mandag d. 5. juni. 

Cykelmuseet i Glumse. 
Sendag d. 4. juni. Kort tur. 

Som sasdvanlig blev der hentet morgenbrad 
hos den flinke Bente pi DK tanken. Dagen 
startede som saedvanlig, men hvad skete der 
s i ; pludselig var der Dr. Nielsen pi bordet 
og der blev sunget fodselsdagssang for Finn 
A. K. . Pludselig vendte stemningen igen, da 
turlederen af den korte tur (Finn) fik at vide 
at han skulle k0re turen omvendt fordi 
(praesidenten J K ) dagen i forvejen havde 
asndret pi dagens planer. 
Turen startede i diset vejr, men i meget 
smukke omgivelser. 1 roligt tempo gik det 
derudad og efter at vi havde krydset SusI et 
sted vi ikke niede i kano, gjorde vi holdt 
hos en lille lokal k0bmand. Frokosten blev 
indtaget pi Cykelmuseet i Glumso. Museet 
var en stor oplevelse, specielt det gamle 
cykelvaerksted. Jan startede turen ud af 
Glumso efter Knud Eriks gamle kort, det 
gik ikke s i godt det f0rste kvarter. Da vi 
havde fundet den rigtige vej valgte Janne og 
Finn at k0re tilbage til Kongskilde. Vi 
andre karte ud til Birgit og Evald i 
Hjelms0lille, hvor vi skulle have kaffe. 
Farst en lille rundvisning i de tomme stal-
de, og en tur i parken, hvor undertegnede 
fik tigget et par stauder. Derefter fik vi set 
Evald's tras drejevasrksted, og til sidst den 
store overraskelse, kaffe og lagkage bord 
(kan ikke beskrives med ord). ( bliver det 
dog i ovenstlende skrift. Red.) 
Da vi begav os hjemad talte alle om at vi 
ikke skulle have bestilt aftensmad pi 
Kongskilde. Undervejs skulle vi lige tjekke 

Vejret var grit og halvkaligt i starten og 
Finn A. K. havde if0rt sig lange bukser for 
1. gang. Det klasder ham ogsl, ligesom kor
te g0r. Knud Eriks datter Lene var igen klar 
til at kare bagagen belt til Krogagervej ti! 
afhentning efter en 0I i den spasndende 
have. Hans Vemer kom forbi og hilste pi 
ved afgang, men vi s i ham ikke mere den 
dag. 
Knud Erik var leder hjemad det forste 
stykke, men mitte kort efter start korrigere 
rute og farte gruppen p i en spasndende 
vandretur ad stejle partier, hvor vi fik 
varmen. 
Det vekslede mellem asfalt og grus. Under 
gruspassageme viste Flemming overfor mig 
en ny side af sit vassen, nemlig den hasrdede 
grinende gruscyklist uden medfalelse for 
de, der med tynde smalle dask foruroliges 
over hver ny sten. 
Frokostpause ved Gyrstinge sa. Foto: Bert. 
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Samtidig var Leni i fare for at blive kvalt, 
fordi hendes halsklud havde viklet sig op 
p.g.a. de voldsomme sted fra underlaget og 
sSledes let kunne fanges af hjulet. 
Herefter syntes Margith, tingene skulle 
dramatiseres, for hun lod sig fere hen over 
cyklen, havnede med siden af hovedet i 
underlaget og blev liggende for at blive 
restitueret, nir hun nu alligevel var nede. 
En gren havde sat sig fast mellem forskasrm 
og -hjul. Skasrmen kurme ikke fungere som 
sSdan mere og blev totalafskrevet. 
Der fulgte nu en idyllisk frokost ved 
Gyrstinge S0, hvor solen var fi-emme, netop 
som vi var der. Dette har Knud Erik asren 
af. 
Ved Skjoldenassholm styrede vi op til 
Kudskehuset for kaffe og kage, men efter 
en uvenlig og usmidig behandling og helt 
uniadvendig ventetid, fik vi p& eget initiativ 
at vide, at der alligevel ikke var servering 
for OS p.g.a. et andet selskab. 
Efter T&d fra en af gassteme daffede vi i 
stedet ned til golfklubben. Margiths cykel 
var under deiuie handling sk fomasrmet og 
oppustet, at den ganske tabte luften i 
forhjulet 11 cm. fra ventilen mod omlobs-
retningen = feriens forste punktering. 
Retfasrdighedsvis skal siges, at nogle ivrige 
af OS ikke straks burde have stillet vore 
cykler op ad Kudskehusets nykalkede 
ydermur. Pk den anden side skal nasvnes, at 
vi ogsS sidste i r blev afvist samme sted, 
hvilket bliver svasrt at holde hemmeligt for 
vore efterkommere. 
1 Skjoldenssholm Golfcenter var betje-
ningen hurtig, smidig og imedekommende 
til den rigtige pris. 
Efter dette nye "solstrejf skruede Stygge 
Flemming igen bissen pk, denne gang for at 
skubbe Knud Erik vask og selv overtage 
styringen pk endnu vasrre skovstier. OgsS 
han mitte "justere" ruteferingen. Derfor bor 
klubben overveje at bevilge ham midler til 
et orienteringskursus i Lerbjergskovene 
forestSet af Jasgerkorpsets forsteinstruktar. 
Et muligt resultat af lejerne var, at Leni 
5,87 km. efter golfklubben punkterede pi 
baghjulet ca. 15 cm. fra ventilen i hjulets 
omliabsretning = feriens 2. punktering. 

Da vi var syd for Roskilde, var Knud Erik 
igen ved roret, og solen var kommet for at 
blive resten af dagen. Ca. 1,7 km. efter 
Gaderup pi vej mod Darup blev der holdt 
numsehvilepause fra kl. 16.15 til 16.22. 
Den udnyttede Leni til at undersage en 
greft pi klods hold. 
Vel inde pi Hedelands grusstier skete 247 
m. vest for aksen i Reerslev kirketim 
felgende: 
Hvor en arbejdsplads krydses, gir det nedad 
mod en betonspasrring for cyklister p.g.a. 
tvasrkerende arbejdskorsel. Finn Kristensen 
sagtnede farten, og Jesper kerte op i ham 
bagfra, hvorved forskellige lyde opstod. 
Leni, som var foran, vendte sig og korte 
derved ind i betonspasnringen, faldt ned pi 
dens kant med maven og l i s i ellers der. 
Cyklens forgaffel blev trykket indad mod 
rammens underrer, og bide under- og 
overrar blev bajet. Derfor mitte for-
skasrmen demonteres, for at hjulet igen 
kunne dreje, men tasttere pi kranklejet end 
godt var. Cyklen fungerede dog pi resten 
af turen. 
En tak til Jesper, der bidrog med kuglepen 
undervejs. Da kuglepennen l i godt i nasven, 
blev referenten inspireret til at skrive 
stikord undervejs. 
I 0vrigt ogsi tak til de 0vrige deltagere inkl. 
Stygge Flemming for en ferie, der bad pi 
improvisationer undervejs. 
Efterfalgende fik jeg at vide, at hverken 
Margith eller Leni havde taget fysisk skade. 

Johan. 

ER CYKLEN I VINTERHI? 
I Friluftsland er vi specialister i 

turlangrend, telemark og vinlerfleldture 
Kig ind hos 

Frederiksborggade 52 
1360 KcbenhavnK 

Tlf. 33 14 51 50 
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E Kominende ture. 1 
Aflysning! OBS! OBS! 

Turen i Ravnens Rige armonceret til 
S0ndag den 15.-10. er A F L Y S T ! 
Da turlederen er arbejdsramt med 
weekendvagter, ser hun sig ikke i stand til 
at geleide oplevelses-hungrende Tur-
cyklister ud pi de smi sjasllandske veje. 

Vi vil vandre gennem skoven i roligt 
tempo, s i vi har tid til at opdage svampene. 
Vi regner med, at denne del af turen varer 
mindst 3 timer. 
Turledeme er ikke svampeeksperter, men er 
vant til at samle og spise svampe. Vi vil pi 
turen koncentrere os om de arter, der er 
lette at genkende, og som ikke kan 
forveksles med giftige arter: det er feks. 
rarhatte, kantarel og skorhatte. 
Vi garanterer ikke for stort udbytte, det 
afhaenger bl.a. af vejret i tiden op til. 
Er der interesse for det, kan vi spise 
svampene sammen bagefter, feks. hjemme 
hos OS. 

C Y K E L - , VANDRE- , S V A M P E T U R I 
S T O R E D Y R E H A V E 
L 0 R D A G den 16. September 2000 

OBS! DAGEN E R ^ N D R E T ! 

Madested: Gl. Frederiksborgvej overfor 
Bradeskovvej syd for Ny Hammersholt 
( K R A K kort 75-E4). 
Madetid: kl. 11.20 
For dem der kun vil vandre og samle: Tag 
S-tog linie A til Allerad station med 
ankomst 11.09 (10.34 fra Hovedbane-
girden). Tag derfra bus 335 mod Hillerad, 
afgang kl. 11.12. S t ia f ved Bradeskovvej. 

For dem, der vil det hele: Cykelafgang fra 
Lyngby station ved Banegirdspladsen kl. 
10.00. 
Cyklende kan vaslge at tage toget en af 
vej ene. 
Laengde: Skovtur mindst 3 timer. 

Turledere: Berthel Semma og Jytte Bieber 
Nielsen 
Tilmelding er nedvendig: 4373 5796 
Turen gennemfares ikke i regnvejr. Ring, 
hvis du er i tvivl. 

Husk: lille kniv og kurv eller pose til at 
samle i. Har du en lille biarste, en 
neglebarste kan bruges, er den ogsi 
praktisk at have med. 

Falkonergarden. 

Da Falkonergirden farst ibner kl. 17.00 i 
juli/august, men kl. 14.00 i September, 
passer det bedre med turen der. DERFOR: 

Lardae den 23. September 2000 

Medested: Jyllingevej / T i m vej. 
Madetid: K l . 9.00 
Laengde: ca. 80 km 
Turleder: Peder Andersen 
Tlf: 36 75 38 42 
Tilmelding senest 19-09-00. 

Turen kares over Farum, Bregnerad, 
AUerrad og Ny Hammersholt til Store 
Dyrehave. Der spiser vi vores medbragte 
mad ved Karens Beg. Derefter cykler vi 
gennem Store Dyrehave, Granholt og 
Asminderad til Fredensborg. 
Falkonergirdens forevisning starter prascis 
kl. 14.00 og varer ca. 45 min. V i m i gerne 
vasre der 20 min. fer. 
Efter forevisningen finder jeg et kaffested i 
Fredensborg.(Husk at tage penge med, ogsi 
til Falkonergirden) 

Hjem over Sorup, Karlebo, Kirkelte, 
Tokkekab Hegn, Blovstrad, Hevelte, 
Bregnerod og Farum. 
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Malerklemmen. 
Sondag den 1. oktober 2000. 

Medested: 
Tid; 
Turlaengde: 
Turleder: 
Tlf: 
Tempo: 
hver vej. 

Ringvejskrydset i Glostrup. 
kl. 10.00 
100 km. ca. 
Jan Bai Jensen 
43 45 66 08 
ca. 25 km./t. med en pause 

Turen kares som regel i alt slags vejr, dog 
forbeholder jeg mig ret til aflysning hvis det 
regner fra start. Ring ved tvivl. 
Medbring madpakke og drikkevarer til 
frokosten, der spises i det fri kort inden 
Malerklemmen. Der er kaffe / the og 
aebleskiver pS Malerklemmen, dog raskker 
klubbens tilskud kun til 2 skiver 
efterhinden. 
Det er muligt at kabe alskens akologiske / 
eksotiske varer samt ca. 100 forskellige 
theer. 
Ruten afpasses vejr, vind og turlederens 
luner. Denne klassiker er kart si mange 
gange at alle efterhdnden kender alle mulige 
ruter dertil, sS vasgten ligger mindre pS 
ruten og mere i det hyggelige samvasrd pS 
turen sSvel som pS Malerklemmen. 

Ganlese Eged /Slagslunde skov. 
Sendag den. 8. oktober 2000. 

Medested: Frederikssundsvej / Klokke-
dybet (evt. tilslutning ved AB's baner kan 
aftales med turlederen) 
Madetid: K l . 10.00 
Lasngde: Ca. 65 km. 
Turleder: Bert Due Jensen 
Tlf: 38 74 68 41 

En tur gennem et meget afvekslende terrasn 
og med en meget afvekslende natur. 
Underlaget, der kares pS, vil ogsl vasre 
meget vekslende, sk skov/vintercykel eller 
mountainbike mk absolut anbefales. Tempo 
som p4 vintertrasningsturene. 
1 skrivende stund er frokosten planlagt til 
indtagelse i det fri, men det kan muligvis 

asndres. Frokost og drikkevarer ml 
medbringes, da der ikke er 
indkabsmuligheder undervejs. 
Kaffen bliver lidt dyrere end klubtilskuddet, 
s i medbring venligst lidt kontanter. 

Surprice. 
Sondag den 22.10.2000. 

Medested: RIdhuspladsen/Lurblasseme 
Madetid: K l . 10.00 
Turleder: Firm A. Kristensen 

Det eneste der er svaert at holde surprice, er 
madestedet, s i skal vi ikke sige under 
Lurblasseme pi RIdhuspladsen kl. 10.00 og 
jeg kan garantere at alle kan falge med. 
Det anbefales at vasre monteret med sko der 
kan vandre, samt et halvt hundrede kr. 

PA GENSYN ! 

Vintertraeningen 2000 - 2001 
Start. Sandag den 5. november. 
Slut Sandag den 11. marts^ 
Madested, Herlev Posthus. 
Tid. K l . 10.00. 

Der kares alle sandage ogsl den 24. dec og 
31. dec.!! 
S I vidt det overhovedet er muligt kares der 
p i skovstier, og i alt slags vejr forstis, 
ingen dirlige undskyldninger her !!. Du kan 
altid hasnge til tarre og fa varmen tilbage 
nir du kommer hjem, jo ringere vejret er 
desto herligere fales det nIr man atter er 
tilbage i de varme stuer, resten af dagen vil 
fremsti i et langt lysere skasr. 
Vi karer ca. i 1 'A time og lidt laengere hen 
imod forlret. Tempoet er s i alle kan deltage 
nIr blot man mader op fra farste fasrd.!! 
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De forgangne sassoners forskellige tiltag og 
de labende opfordringer til at slutte op om 
denne herlige sandags odyss6, har bragt 
turledeme i en tilstand af manisk 
optimisme. Dette bevirker at vi ikke i denne 
vinter vil lokke med point konkurrence eller 
lignende, men blot afvente at turcylklisteme 
helt af egen drift vrister sig ud af 
andedunenes favntag og kaster sig ud pi 
jemrammen, for i faellesskab og hyggeligt 
samvsrd, at kare forlrsskoven i made, alt 
imens vinterens sasrpraegede og smukke 
scenerier passerer forbi. 
Den eneste bivirkning der er ved at made 
frem, er at bide humaret og formen bliver 
en tand bedre. 
Selvfalgelig er der i vinterens forlab som 
sasdvanligt smi overraskelser ( kaffe /kage ) 
pi udvalgte dage, og denne vinter vil vi 
lasgge os i selen for at gare lidt ekstra ud af 
nogle dage. 

Skovtur, Vandre. 
Sandag den 19, november 2000. 

Madested: Madpakkehuset ved Kridt-
bjerget i Vestskoven. Bus 143 pi 
Ballerupvej 
Madetid: 10.30 
Lasngde: Ca. 2 'A times vandring. 
Turleder: Lene B. Jensen 
Tlf.: 43 45 66 08 
Tilmelding inden d. 15. nov. 2000. 

Vi vandrer derud af, og nyder Vestskoven i 
vinterdragt, med lidt held miske med sne 
pi. 
Da Vestskovens bevoksning bestir af 
mangeartede lavfaeldende og stedsegranne 
trassorter, giver dette en meget afvekslende 
oplevelse. 
Efter vandreturen vil der blive tilbud om en 
let frokost, grill palser el. sandwich 
(vejrafhaengig), med efterfalgende kaffe. 
Dette kan ikke gares for tilskuddet, s i en 
lille ekstra betaling bliver nadvendig. 
Medbring selv drikkevarer! 

VI s e s til motionscykellab 

SifiMDJUIirAiCYXa 
Postbox 176, DK-4600 Kage 

Den forsvundne turleder!. 

Vi skriver sandag den 3. September, en lille 
gruppe (6) forventningsfiilde Turcyklister 
stir og venter ved indgangen til 
Landbohajskolen. Der var armonceret 
Frederiksberg tur, med indlagte 
overraskelser!!, det lad vaesentligt bedre 
end vejrudsigten, s i nu stod vi altsi der og 
emmede efter et par raske byger. Nu var der 
bare lige det at selv efter lasngere tids 
venten var turleder Knud Erik ikke dukket 
op. En opringning til bemeldte herre blev 
ikke besvaret, s i vi besluttede at ringe til et 
medlem der havde vasret p i vandretur med 
Knud denne sommer, mIske var der et svar 
her ?. Det var der sku— Knud var simasnd 
pi vandretur p i Korsika !! ??. Nu blev vi 
imponerede — tasnk at han bide kunne 
vandre p i Korsika og cykle p i Frederiks
berg og s i samtidig - rigtig flot-. Efter 
yderligere nogen venten mitte vi skuffede 
erkende, at det kunne han heller ikke. (han 
er ellers klubbens tusind kunstner) 
N l skidt pyt, det blev til en herlig 
havevandring, farst i den smukke have ved 
Landbohajskolen, herefter i Amaliehaven 
og i Haveselskabets Have. Ti l slut kaffe i 
De smi Haver p i Frederiksberg. En fin tur 
om end lidt kort, max. 15 km, men vejret 
var med os og humaret fejlede heller ikke 
noget s i alligevel - tak til Knud Erik, det 
var jo trods alt dig der havde lokket os ud 
og valgt madestedet, 

Knud er nu medlem af den lille eksklusive 
klub (2) af turledere der mener sig i stand til 
at afvikle en tur p i afstand. Knud farer, han 
var lasngst vask. Jan 
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62*"". Semaine Federale 
Internationale de Cyklotourisme 
2000 i Bourg en Bresse 

Atter engang drog Turcyklisteme mod det 
franske, lassset med forventninger til den 
forestSende cykeluge. 
34 personer i alt, de 24 med Ruby bussen 
og resten i egne biler. Den reserverede 
teltplads var god, i behagelig nserhed af alle 
vigtige faciliteter og med egen snackbar 
forstis. Her kunne der kabes morgenbrad 
samt et lille udvalg af lette grillretter og 
selvfalgelig vin, 0 I , vand og kaffe. En 
herlig lille oase hvortil vi henlagde den 
afslunende seance efter dagens etape. 
Arrangementet som helhed, levede absolut 
op til det forventede, med masser af 
underholdning pS rally omridet, med 
udstillinger og salg af alskens produkter, 
det vasre sig til cyklen sivel som til ganen. 
Desvasrre gik de fleste glip af 
afslutningsballet. ( bussen skulle derfra kl 
20.00 ) Det var ellers et forrygende show-
orkester der mestrede alle stilarter og 
spillede som gale den halve nat. P i alle 
raste stederne ugen igermem var der alskens 
tilbud om mad, underholdning og 
sevasrdigheder. Ikke mindst var der 
mulighed for at se produktionen af, og 
smage de regionale produkter. 

Folgende dagbogsnotater fra den deltagende 
skare ( der nsesten ikke skulle have vredet 
armen om desangiende ) , skulle give et fint 
indblik i rally ugens forlab: 

Triathlon-apeclallsten 

RWANG CYKLER og SPORT APS 
H«t3eleg«de Sl/Tisingegade 38 
2100 Kabwhavn 0 
m 31 20 73 12 Tel«4v 31 20 54 5S Ginyv 6 55 21 S3 

- kram til krwsne cyklister 

" La Beaujolaise " 
Denne tur er et ekstra tilbud til de 
bjergglade, med ruter pi 45, 71, 124 og 161 
km. og hele 3000 hajdemeter pi den lange. 
Aksel laegger ud som farste fortaeller i 
denne lille faljeton. 

Sendag den 30. juli. 
Denne farste tur, dagen far dagen, faldt lidt 
uden for programmet, idet den havde start 
sted omkring 60 km fra Bourg-En-Bresse. 

Oprindelig troede vi, at der var arrangeret 
en eller anden form for faslles transport; 
men det var en misforstielse. S i der stod 
kun to muligheder tilbage: Enten at kare de 
60 km hver vej p i cykel, eller for de 
priviligerede, at kare i bil. Svend-Erik og 
Jess er gjort af asgte turcyklist stof, s i de 
valgte den farste metode, hatten af for det. 
Vi andre d.v.s. Knud, Lene og jeg lasssede 3 
cykler ind i Golfen og tog af sted mod 
startpunktet i Villefrance. Der ventede de to 
cyklende pasnt pi os. (De var nemlig 
kommet farst) 
Vi havde valgt, at kare den nasst korteste af 
ruteme pi 71 km med 1100 hajdemeter. Da 
vi ikke var flere aftalte vi, at falges ad s i 
vidt muligt. 
Turen startede s i snart vi var kommet ud af 
byen med en jasvn opstigning til Col de 
Chene i 725 meters hajde. Her kunne man 
lade sig fotografere med sin cykel foran 
skiltet. Lidt neden for toppen var der et 
vandings hul, hvor vi fik fyldt 
vandflaskeme og fik en Cola eller en is. 
Nu gik det ned igen far dagens anden hoved 
opstigning begyndte. Vi var nu kommet op 
i skoven, hvor vi kunne se at Frankrig 

4 
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ligesom herhjemme var hasrget at stormvejr 
i vinter. Nogle steder var hele bjergsider 
daskket af vasltede traser. Her oppe fra 
hajdeme var der flone udsigter. 
Den sidste del af turen gik ned mellem 
vinmarkeme og tilbage til byen. Her fik vi 
si en forsinket frokost og nogle praver pi 
den lokale vin (desvaerre skulle jeg kare 
bilen hjem). 

Ca. 100 m. far byen Vandeins fir vi aje pi 
en mand der stir med sin cykel, og tror jeg, 
verdens bredeste smil. Da vi kommer 
taettere pi viser det sig at vasre en udstoppet 
franskmand! 
I byen Vonnas bliver vi overvaeldet af 
cafe'er og kage muligheder, s i det mi 
klares. Vi f^r ogsi handlet ind til senere 
frokost. 

Breefing pS ankomsidagen. 

"Aupays des cheminees sarracines" 
Det er ferste officielle rally keredag og 
denne dags fortoeller er Peder. der trods 
rigeligt stort 0I indkob stadig huskede 
denne beretning. 

Mandag den 31. juli. 
Min hyggelige tur, sammen med Susanne 
og Lene. Vi startede pi et fomuftigt 
tidspunkt, efter at alle de vilde var kart!. 
Vores farste stop gjorde vi i St. Remy 251 
m., med en kirke og en flot udsigt. Vi tog os 
tid til at gi ind og se kirken. Det viste sig at 
vasre en god ide, for pludselig, mens vi gik 
og kiggede, lyder der en dyb rast fra det 
skjulte . Det var en mands stemme der 
nynnede et cello stykke af Bach. Det lad ret 
flot, i kirkens rum. Ophajede sprang vi atter 
pi cykleme, og ud i det solbeskinnede 
landskab. 

John, Gertie og Jesper dukker op mens vi 
sidder pi cafeen. 
Nu er der virkelig blevet skruet op for 
varmen, men godt rastet med vand pi 
flaskeme og frokost i bagagen karer vi igen. 
Nasste stop bliver St. Cyr-sur-Menthon 
(fandens til navne) undskyld! 
Her ligger et interessant frilandsmuseum 
med gode frokostmuligheder. 
Da vi har spist, tyvstarter pigeme med at 
kigge pi museet, mens jeg tager en halv 
times lur under traeeme, sammen med 
firene. Jeg vigner lige tidsnok til en 
mndvisning, hvor vi tre bliver vist rundt far 
en stor gruppe, som paent mi vente til vi er 
faerdige, da vi var de eneste ikke 
fransksprogede. 
Vi s i sasrpraegede folkedragter med 
pigernes sjove skorstenshatte, smykker og 
redskaber. 
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Uden for museet i landskabet, viste det sig 
at husene var ligesS gamle som indenfor. 
Da vi havde ca. 20 km. hjem, kerte vi op ad 
en pasn lang bakke. Jeg begyndte at trasnge 
til en 0 l , sk jeg satte farten op og karte i 
forvejen. PS toppen af bakken \k en caf6 
med parasol og kolde 0 I . Jeg skyndte mig 
ind, og kobte 3 0I for at glasde pigeme, nSr 
de niede op. 
Det viste sig desvaerre, at de var i bedre 
form end jeg havde regnet med, og da de 
havde overset min cykel, var de kart forbi, 
imens jeg var inde og bestille - 0V! VA 0I 
senere beslutter jeg at kore videre. Jeg 
finder dem efter ca. 10 km. pS en anden 
cafe. 
En rigtig god tur og en god dag i godt 
selskab. 

" La Dombes, terre de reflets " 
Rally debulanten Bertel beskriver denne 

dag med folgende sohkins beretning: 

Tirsdag den 1. august 
Det tegnede til at blive flot solskinsvejr som 
de forrige dage, og det holdt dagen ud, som 
den vejrmasssigt sidste pragtfiilde dag i 
lejren - skulle det senere vise sig. 
Det var mit farste made med dette franske 
mega-arrangement, og jeg er imponeret 
over, hvor godt det er tilrettelagt. Man 
masrker, at de har haft hele 61 foregSende 
arrangementer at ave sig pk. 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kaalet tor 

Vigerslevvej 35 Telefon 36 30 04 20 

Men nu til cykleriet. Det var den hvide dag, 
idet de p&klistrede A4 ruteafmaerkninger pk 
asfalten var hvide. Jeg karte alene idag. Sk 
kunne jeg selv fuldstasndig suverasnt 
bestemme fart og ophold undervejs - altsi 
et egotrip. 
Ved starten fra Bourg e.B. (BeB) havde jeg 
ikke besluttet mig for nogen bestemt af de 6 
rutetilbud. EfterhSnden som dagen skred 
frem, tegnede det sig til at blive P3 pk 105 
km. De forste 50 km ruUede det fint 
gennem det flade fredelige bondeland S og 
0 for BeB. SS fS km. f0r det forste 
forplejningssted i Bourg St. Christophe ved 
den flone middelalderby Perouges var der 
en 700 m lang 15% stigning. Den trak 
tasnder ud. 9 af 10 steg af cykleme og trak. 
1 Bourg St. Christophe gav jeg mig god tid 
til at slappe, nyde folkelivet og f2 noget 
foder. Rutens videre forlab farte langs 
adskillige saer med smukke udsigter. PS 
flere mSder. Finn G., som jeg senere madte, 
fortalte at han i sit magelige tempo nad 
synet af de mange energiske bagdele af 
hunkan. De var dog ikke af helt samme 
haje kvalitet som de danske(s). Samtalens 
haje niveau inspirerede Finn til samtidig at 
fa nogle skud i kassen. Synd blot, at en 
lokal femSrig enfant terrible vedblev at slS 
pk fotostativets ben med en flaske. Det blev 
nok ekkobilleder. 
De sidste 25 km fra St. Paul de Varax til 
BeB blev foretaget i galop. Det blev i alt til 
112 km med en gennemsnitshastighed pk 
25 km nkx hjulene drejede. 
Det var tydeligt , at cykelfolket nad det. 
Bide frasseme og flydeme. 
Atter en herlig cykeldag. 

Onsdag den 2. august. 
Denne dag er ikke dcekkel ind med referal 
og forklaringen pa delle fcenomen felger 
senere. For fuldslcendighedens skyld syntes 
jeg dog at dagen skulle ncevnes alligevel. 

Hospice de Beaune og middag pa 
"L 'Auberge de I'Abbaye" 
Elise. der ikke mente at man nedvendigvis 
behevede at skamride sin cykel selvom man 
var til cykelrally, tilrettelagde og foreslod 
folgende tur. Hvad var sa mere 
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ncerliggende end ogsd at bede Elise om at 
beskrive den. 

Torsdag den 3. august. 
P.S. Torsdag er egentlig picnic dag, hvor 
der traditionen tro arrangeres en cykeltur 
med stor fcelles frokost og underholdning. 
Dette arrangement voelges dog ofte fra og 
erstattes med egne ideer. 
Nydelsernes dag: 
Man kan ikke sige, at denne dag var 
bemasrkelsesvaerdig fordi det regnede, for 
det havde det ogsS gjort dag for- og de 
f0lgende dage.. Men selvom turen til 
Beaune var planlagt allerede S0ndag, var 
det dog heldigt, fordi vi 7 (Peder, Finn, 
Vemer, Aksel, Jesper, Gertie og Elise) ikke 
fik en dr4be vand, mens Bourg en Bresse 
ikke blev skSnet. 
Vi tog afsted med bus og tog. Det var en 3-
timers tur hver vej med et laengere ophold i 
Macon. Macon viste sig at vaere en dejlig 
by - ogsS handelsby. Mens Gertie k0bte 
stovler mStte vi andre najes med at nyde 
al/kaffe pk en restaurant, hvis mad uden 
tvivl ville have vasret til 5 kokkehuer. 
Hospice de Beaune var milet for turen. 
Dette hospital fra ca.1500, var bygget til de 
mange fattige, der led nad efter 100-
Srskrigen. Hospitalet, der i de sidste 100 kr 
har vaeret museum, er meget smukt og rigt 
dekoreret af datidens rigmasnds midler: 
Hospitalet med sine gobeliner, malerier, rigt 
udsmykkede sovesale og apotek udgjorde 
datidens socialhjslp, som der uden tvivl har 
vasret stasrkt brug for. 
Hospice de Beaune er dog mest kendt for 
sit meget smukke tegltag og sine 
vinauktioner. Beaune er centmm for 
Bourgognes fremragende vine, og samme 
med Aksel foretog jeg da ogsi en mindre 
vinsmagning i et af de mange kendte 
auktionshuse. 
Ja, Beaune var absolut et bes0g vasrd, og 
det gjorde det ikke dSrligere, at solen 
nassten brod frem sidst pk eftermiddagen. 
Alt var timet, sk vi som de forste - bortset 
fra Henrik - nSede til L'Auberge de 
I'Abbaye, der meget sigende ligger lige 
over for det utrolig smukke og imponerede 
abbedi i Bourg-en-Bresse. 

Maden var omtrent som vi havde aftalt det 
med indehaveren nogle dage forinden. Vi 
startede med Crudite, og fik sk egnens 
specialitet Poulet de Creme med Pommes 
de Terre Gratinees. Ti l slut is - og til hele 
denne herlighed, der opstod som overskud 
af indbetalinger til turen - V2 liter vin pr. 
snude. Stemningen var som saedvanlig god. 
Finn G. lod vente en smule pk sig, men kom 
s4 ifart regnfrakke og shorts for at saette sit 
fotoudstyr op midt pk bordet og tage de 
billeder, som vi alle vil nyde en kold og 
mark vinteraften i klubbens lokaler. Alt var 
ved det gamle. 
Ter jeg skrive det i Der findes andre 
glaeder end cylden, isaer nir det regner. 

" Des petits fours sur un plateau " 
Gert fra Horsens, der er ny i turcyklist 
sammenhceng, har her givet sit bud pd 
bjergturens prevelser. Turen der var 
programsat til onsdag, blev grundet meget 
truende vejr af de fleste Turcyklister 
udskudt til torsdag. Nu ville skcebnen at det 
faktisk var udemcerket vejr i bjergene om 
onsdagen, blot man kom afsted pa rette 
tidspunkt, hvilket vi var nogle stykker der 
gjorde ( red.). 

Herlig omelet og lokal vin rastestedet. 
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Torsdag den 3. august. 
Med pi turen var felgende: 
Knud, Onkel Hans, Svend Erik, Hans, 
Seren, Jes og Gert. 
Klokken er 9.15, det er overskyet. Hans og 
Gert falger ruten, efter ca. 15 km karer de 
0vrige lige ud, men stader til igen efter 
nogen tid. Efter ca. 35 km's karsel 
begynder farste stigning, ca. 8 km. PS 
toppen stikker km-knuseren Jes pi langtur 
(det skulle have vasret 152 km men blev til 
182 km, hmmm.)Far andet depot kommer 
dagens nedkarsel med blade sving, Onkel 
Hans nSr op pi 66,0 km/t og Gert nSr op pi 
legendariske 73,2 km/t. 

Red). Efter et bad er det tid til en velfortjent 
lur. 
Faellesspisning inde i Bourg, afgang til 
restauranten kl. 19.00. Spadsereturen tager 
ca. 14 time. Der diskes op med en god og 
nasrende 3-retters menu, salat-forret, lokal 
specialitet i form af kogt fugl og endelig 
gedigen is til dessert. Alt dette for ca. 100 
Franc/nasse. 
Som afslutning pi dagens beretning kan i 
flaeng nasvnes: Svend Erik karte denne dag 
med halvautomatisk gearskifte (der var vist 
en finger med ved malleskift). 

Morgendagens rute dlskuteres. 

Endnu en knold og nogle super-tider 
overkommes, og si er det tid til at Onkel 
Hans smider kaeden (endnu engang). I 
sidste depotby fortaeres nogle godt brasndte 
pizzaer med tilharende vin og vand, Saren 
har dog madpakke med der indtages i det 
fri.Let regnvejr pi det sidste af ruten, der 
ikke byder pi flere stigninger men derimod 
et vasld af majsmarker og smS hyggelige 
landsbyer. 
Vi er hjemme ca. 16.00, godt vSde af sved 
(eller regn!!!) 
Naturligvis nydes der som afslutning pS 
turen kalige Kronenbourg i lejrens uden-
dars bar (en god skik blandt Turcyklister. 

PS en bjergskraning sS man fSr hvor 
hajrebenene var laengst - dog visse 
mutationer, flot udsigt ned pS smS 
viiunarker, mange spaendende traser, et par 
flotte rovfugle. Der var en hel del andre af 
de mange deltagere der havde valgt at kare 
denne tur i dag, der jo egentlig skulle vasre 
kart i gSr (onsdag). 
Slut her fra provinsafdelingen, og pS 
snarligt gensyn. PS: Tak for en utrolig god 
tur. 
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" De la Vallee de L Ain au plateau 
du Retard " 
Finn Qrssleff, der efter en langere pause 
atter er tilbage p& "rallyholdet, " har denne 
beretning fra turen og har desuden 
nedfceldet nogle smd ojebliksbilleder fra de 
0vrige turdage : 
Finn havde i evrigt besluttet sig for at teste 
et lille tilbudstelts modstandskraft overfor 
heftige regnbyer.— Forseget faldt ikke ud 
til tellets fordel!! men containeren tog pcent 
imod det pd afrejsedagen. 

Fredag den 4. august. 
"Over bakkeme og ned langs floden I 'Ain" 
Fredagen giver mig cykelugens bedste tur. 
SS er det jo en fomajelse at vasre rapportar. 
Jeg vaslger rute 2 pS 86 km, med samlede 
stigninger pS 975 m. Benene er gode og 
vejret bliver efterhSnden perfekt med 
halvskyet himmel, svag vind og moderat 
temperatur. Jeg starter sS sent at der ikke er 
andre cyklister til at vise vejen. Efter nogle 
kilometre kan jeg stadig ikke finde de 
orange pile pS vejen og vender om. Det 
viser sig at ruten starter ind ad porten til 
messeomrSdet i stedet for ud ad. NS, men 
jeg kommer af sted ad kringlede villaveje, 
finder de rette pile og indhenter hen ad 
vejen andre syvsovere. Farst 15 km mod 
nord og ast germem smSskove og marker 
prikkede med Bresse-kyllinger en masse. 
SS nSr jeg the foothills dvs. Mont de 
Sanciat, hvor en ujaevn halvstejl vej snor sig 
op-op-op gennem skoven til vejkrydset ved 
Col de France, py-ha og sved pS panden i 
371 m hajde. En lang lige nedkarsel til 322 
m, flilgt af et kort trask op ad Mont de la 
Rousse til 380 m og en nedkarsel i blade 
kurver gennem skoven til farste depot i 
landsbyen Simandre ved Suran-floden i 308 
m.'s hajde. Depotet er en eksplosion i 
farver pS cykler og beklasdning, en masse 
glade cyklister med sved pS panden samt 
mad og drikke i hasndeme. Der er boder 
med sandwich, vafler, pandekager etc. Et 
par guitarister underholder i den ene ende af 
pladsen mens en folkesanger gruppe gar sig 
gasldende i den anden. Midt i det hele en 
gondol af balgepap smykket med 

papirblomster - hvad det sS har med 
Venedig at gare? 
Efter optankning gSr vejen straks uden for 
byen op-op-op med 9 km/t ad en lige 
stigning langs Mont de Corent til landsbyen 
Grand Corent i 486 m.'s hajde - og sS lige 
efter frokost - bavs!. Under kirken drejer 
vejen 180 grader til venstre, Jeg sidder af 
under et stort kastanietrae og nyder udsigten 
over dalene bag ved, ned mod floden I'Ain 
der giver navn til departementet. For mine 
fadder en stor myretue i aktivitet. De er helt 
uinteresserede i den forbidragende Semaine 
Federale. Kirkeuret slSr 13:30 og jeg draner 
videre ad en lang fin nedkarsel via 
blomsterbyen Cize og nogle hSmSle ned 
mod floden I'Ain der her presser sig 
gennem en dyb klaft. Flot udsigt! Over en 
smal chikane i klaften stSr en meget haj og 
smuk stenbro med 9 piller. Hajt oppe 
udmunder en jembanetunnel og et lille blS-
hvidt lokaltog passerer netop. Langt nede 
krydser jeg floden pS en vejbane af kun 2,3 
m.'s bredde gennem bropilleme. 
PS den anden side floden drejer vejen mod 
syd og falder svagt langs hele den astlige 
side af klaften. PS den vestlige side rejser 
de grS klipper sig lodret og hajt over floden. 
Efter det laveste punkt i 289 m hajde falger 
en lang traels stigning, Hastigheden gSr ned 
11-9-8-7 km/t. og jeg mS ned at gS lidt. 
Endelig oppe pS et smukt plateau ved 
landsbyen Challes i 492 m's hajde. Her er 
en masse gule perikon, smS hvide 
skasrmplanter og solen skirmer. 

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

Straks ude af byen falger en kort stejl 
stigning til 597 m - ned at gS lidt igen -
hvor ruten passerer motorvej A40. SS endnu 
en lille bakke og sS kommer belanningen! 
Jeg slipper bremseme med et stille 
"Yahoooo" og nSr 70 km/t. far fomuften 
tager kontrollen fra modet. 
Depotet i Cerdon, i 354 m's hajde, er en 
malstrom af kulorte cyklister, hvor jeg 
sidder i midten og nyder en stille al med 
banan. Fra depotet falder ruten fortsat ned 
til 257 m i Poncin. SS falger den sidste 
tandudtraekker - en relativt lige og kort 
stigning op til hajderyggen i 384 m's hajde. 
Jeg mS en sidste gang ned at gS, men 
kamuflerer det som joumalistisk virk-
somhed. Der er en skan udsigt mod nordast 
over I'Ain-dalen og Hautecourt-
Romaneche. En lille regnbue stSr klemt 
mellem en bakketop og en lav sky i 
eftermiddagssolen. Resten af ruten er smS 
krappe bakker og et langt svagt fald hjem til 
Bourg. Udsigten over dalene, skyemes 
skyggemanstre pS de skovklasdte bakker -
afslutning pS en smuk dag. Fadal i teltet. 
Ah! 

SmS opievelser med dyr under den 
franske cykeluge 
En smal svagt stigende bivej langs skoven. 
Ingen cyklister umiddelbart foran eller bag 
mig. Tyve meter fremme springer en rS 
over vejen og forsvinder i krattet ved 
markkanten. Jeg fortsastter meget langsomt 
vel vidende at bukken antagelig kommer 
om f2 sekunder. Ganske rigtigt - lige foran 
mig springer den ned pS vejen, opdager 
mig, bliver forvirret og laber foran mig 
nogle meter. SS dykker den ned i graften, 
under hegnet og er borte. Tilbage pS 
nethinden stSr dyrenes smukke rade 
sensommerfarve. 
Jeg overhaier et par cyklister, hun pS aim. 
cykel, han pS en cykel pSbygget en lav 
sidevognsplatform. PS braettet stSr en 
Golden Retriever og vifter fomajet med 
halen! Lidt lasngere fremme ligger et par 
langhSrede gravhunde med snudeme oppe 
over kanten pS en vinkasse monteret som 
trailer. Hvilket hundeliv! 
Det er midnat i Port-Lesney. Bussen er 
stoppet ved campingpladsen for at samle 
cyklister op. Vi gSr ud for at straskke 
benene. Jeg bliver overraskende modtaget 
af venneme fra Aalborg som skulle have 
madt mig i Bourg. De fik ingen 
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campingplads og trak nord pS. Vi stSr 
lasnge stille og udveksler nyheder. SS ser 
jeg ned ad mig og opdager en vinbjergsnegl 
pS mit knae og dens slimspor pS min sko og 
mine bukser. 

" Le Revermont par vaux et par 
monts " 
Det er dagen for lijemrejse og der er 
opbrudsstemning i lejren. Om denne sidste 
tur, hvor naturen var sa gra og afvisende 
at kun kaffen lyste op, fortceller 
Flemming: 

Lerdag den 5. august. 
Dagen startede helt overskyet, en ensartet grS 
himmel, som bSde kunne klare op eller blive 
til regn. Det var koldere end de foregSende 
dage, hvor man kunne klare sig med en 
kortaermet skjorte. I dag skulle der bSde traje 
ogjakketil. 
Efter morgerunaden var temperaturen steget 
lidt, men himlen sS stadig lige tvivlsom ud. 
Vi var en lille gruppe pS 8 - 10 stykker, som 
besluttede at tage dagens mindste rute pS 51 

km. for dog at fS cyklet lidt. Andre valgte i 
stedet at pakke teltet ned medens det endnu 
var tarvejr. 
Vi nSede at cykle de farste 15 km. uden regn, 
herefter regnede det mere eller mindre 
voldsomt resten af dagen. Da vi kom til 
dagens farste og eneste depot i Treffort, var 
der masser af mennesker, og det var yderst 
rvivlsomt, om vi kunne fS en plads i tarvejr. 
Vi valgte i stedet at kare ind i byen og finde 
en bar, hvor humaret og temperaturen steg, 
da vi fik kaffe, smSkager og cognac. 
Herefter gik det tilbage til campingpladsen 
germem et rimeligt fladt omrSde, med kun 
smS bakker. PS pladsen var der allerede en 
del tomme pladser, hvor de farste telte var 
forsvundet. 
Vi pakkede alt inde i teltene sammen og til 
sidst overteltet, medens det kun dryppede 
lidt. Det havde vasret en fin uge, hvor alt 
fungerede fint, men vejrgudeme var ikke helt 
sS meget med os, som pS de foregSende tre 
sommerferieture. 

Foto: En af de mange fantasifiilde udsmykninger i ud- kanten af Bourg en Bresse. 



Turcyklisten 3 / 2000 Side 21 

En Verdensmester pa bes0g. 

Torsdag den 15. februar 2001 kl. 19.30 
kommer den Eks-professionelle cykelrytter 
Leif Mortensen og beretter fra sin 
fantastiske cykel karriere, der bl.a. tasller 
verdensmesterskab, OL medalje og en flot 
6. plads i Tour de France 1971. Leifs 
karriere startede i de tidlige 60'ere og 
sluttede farst sent i 70'eme. Foruden 
historier fra det lange cykelliv, da stjemer 
var enere (Eddy Merckx) og vandbaerere p5 
sultelon, vil Leif fortaelle om gode 
trasningsmetoder, teknik, kost og Yoga. I 
dag speaker Leif p i Eunosport ved store 
cykelsports begivenheder, desuden har han 
et agentur pi Decca cykelbeklasdning, fra 
kollektionen vises nogle praver som senere 
kan bestilles. 
Arrangementet afholdes i ABC's lokaler 
Voldparken 8, 2700 Branshaj og er et 
fslles arrangement af Turcyklisteme og 
Cyklist forbundet i Radovre. 

KLUBM0DER 

September: Torsdag d. 14. 
Sonunerferie billeder fra Rally og 
lignende. 

Oktober: Torsdag d. 12. 
AKTIVM0DET. K l . 19.00 
Se omtale side 1. 

November: Torsdag d. 9. 
Almindeligt made med hyggeligt 
samvasrd. 

December: Torsdag d. 14. 
Glogg og asbelskiver. 
Finn Gormsen viser sine opievelser fra 
AIT., Semaine og sin videre fasrd i 
sommer. 

Klubben ibner darene kl. 19.00 
Kaffe og the bliver brygget og kagen 
skiret ud. 

HUSK NY ADRESSE og 
M0DEDAG!! 

Vintertraeningen truer forude, si er det ud af fjerene! 

41 
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Internet adresse : 

W W W . T U R C Y K L I S T E R N E . d k 

50 ar 

1 anledning af min 50 irs fadselsdag den 
26-12-2000. holder jeg en lille reception 
lordag den 6-1-2001. 
Fra kl 13.00 - kl 17.00 i Menighedshuset. 
Kollegievej 2 A. CharloUenlund. 
Hvor det vil glasde mig at se jer. 

Med cykclhiLson 

Jesper Wang 
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Forventet udkomst uge 49 i december maned. 
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