
Foto: Peder Andersen. Semaine Federaie i Crest 2001. 
To glade cykelpiger. Janne og Gerlie pa col de la Croix. 743 m.: del gik da hell fmt med det lille bjergH 
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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 formal at udbrede og formidle 
viden om og gla^de ved turcykling pa 
ethvert plan. 
Bladet udkommer 4 gange arligt. 

Redaktorer 
Le-ne- cygyJcvn/Bcu/Jemen/. 

Rodka^lkevej 168 
2600 Glostrup 

Tlf. 43 45 66 08 

Koorclinator 

Saddelmagerporten 4-539 
2650 Hvidovre 

Tlf . 22 16 27 30 

FORRETNINGSUDVALGET 

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. Th . 

2720 Vanlese 
Tlf . 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
Skyttegardsvej 49 St. Th . 

2500 Valby 
T l f 36 17 49 40 

Aksel Koplev 
Brandsbyvej 15 
2740 Skovlunde 
T l f 44 92 22 90 

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

2700 Bronshoj 
T l f 38 60 80 14 

(2. torsdag i hver maned.) 

A*) c^o i4e ^*fc±n 
Kasre Turcyklist! 

Sa gik den sommer, -- og hvilken sommer--
det er vist Ixnge siden vejret har artet sig sa 
smukt og tillige midt i den officielle 
ferieperiode. Det hele kan vist ikke blive 
nieget bedre set med cyklist 0Jne . 
Temperaturen, soltiinerne og nok har det 
regnet, men tit pa de belt rigtige 
tidspunkter. Jeg haber at alle har faet det 
optimale ud af dette og derfor med sindsro 
og gyldne kinder kan imodega en lang og til 
tider gra dansk vinter. For mit eget 
vedkommende var det helt vemodigt at 
skulle drage til sydligere himmelstrog midt 
alt det gode vejr. Der var jo ikke noget at 
flygte fra-- og jeg kunne ikke lade vjer med 
at tasnke tilbage pa de gange vi midt i en 
telttur i det danske landskab, matte flygte 
hjeiTi over hals og hoved fordi det hele 
efterhiinden var blevet gennem fugtigt. 0 . 
K . nu kender jeg et par stykker i klubben 
der sidder og tasnker et og andet-og j a - j e g 
er ikke nogen orn til vildmarksliv !! sa er 
det sagt. 

Grunden til at du sidder og laser dette blad 
en hel uge senere end planlagt er netop den 
nyligt afsluttede ferie der greb forstyrrende 
ind i det redaktionelle arbejde. Det var 
egentlig blot dette der skulle have staet i 
denne artikel inden jeg fik rodet mig ind i 
ovenstaende ordflod. 

Jan. 

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

1 
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Aktivmade !! 
Torsdag den 11. oktober 2001. 

Modested: Voldparken 8 Bronshoj. 
Medetid: K l . 19.00 praecls sa vi kan 
komme i gang med det samme. 
Mod op g0r din indflydelse gsldende og 
sast dit personlige fingeraftryk pa det 
kommende ars aktiviteter og ikke mindst 
0 k o n o m i . Dette sidste kan blive et endog 
meget stort emne pa dette ars mode. De 
dalende indtasgter fra Sjaelso Rundt arrange-
mentet saramen med et svagt faldende med-
lemstal, g0r at vi i s s r l ig grad skal til at 
prioritere hvor vi v i l bruge vores penge. 
Vores faste udgifter til drift og udsendelse 
af blad er desvxrre ikke blevet billigere. E n 
anden vigtig ting vi ma se pa er kaffe / kage 
tilskuddene. 

Som du kan se er der flere gode grunde til 
at mode frem, klubben skal nok fa til bade 
kaffe og kage denne dag og mon ikke 
kassereren v i l forbarme sig over os og giver 
en lille en til halsen senere. 
Dette er ogsa stedet for at lufte sine visioner 
til storre klubarrangementer den folgende 
sommer, sa skulle du sidde og ruge pa 
ideen til et godt arrangement er det bare 
med at komme ud af busken . 

E f t e r l y s n i n g 
Ny Web. redaktor soges 

Vores internetsider er desva;rre ikke all for 
godt opdaterede. h\ilket ofle er blevet 
bema;rkct fra forskellig side. Dot cr 
selvfolgelig bcklageligt, men da der som 
bckcndt er tale om frivilligt arbejde i den 
ofle dyrebare fritid er der ikke meget at sigc 
til det. -- Men -- nu cr der en chance for at 
du kan gore det mcgct bcdrc,- maske har 
du allcrede patalt problcmet over for os '?. 
Vores kasserer, der ogsa havde pataget sig 
at ajourforc nettet for os. onsker cn afloser 
da han ikke kan afse den Ibrnodne tid til 
denne opgave. Sidder du derude med tid 
udstyr og frem for alt lysten til dclte cfter 
min mening dod kcdelige arbejde ( Jan ) sa 
er det bare mctl at fatte knoglen og kontakte 
Jens Spellmann pa t l f 44 84 22 19. sa 
huiligt som muligt. 

Sj iElso R u n d t 2001. 

Sa blev SJ<EIS0 rundt afviklet for 32. gang. 
T i l de der stiller pa post ar efter ar skal der 
lyde en stor tak, for den indsats de yder, for 
at klubben kan fa nogle penge at gore godt 
med pa cykelture og lignende arrange-
menter. 
V i fik mange aflysninger fra medlemmer 
der var sat til at sta post i ar, sa vi havde 
store problemer med at skaffe folk nok, vi 
matte ga udenfor vore egne raskker for at vi 
kumie besaette posterne, det skulle ikkke 
gerne v s r e tiltsldet til nKste ar, hvor 
Sjs l so rundt forhabentlig atlioldes den 9-6-
2002. Sa reserver venligst dagen allerede 
nu. 
V i fik i ar 12.500 kr. fra Berlingske 
Tidende. 
Venlig hilsen 

Jens Spelmann 
T l f 4484 2219 

E-mail spelmannfS.post.tele.dk 

Niels C. Krog Pedersen Tlf . 5761 5286 
E-mail nielsck@aet2net.dk 

E n lille anekdote fra Sjaels0 rundt . 

Jesper og Knud Er ik star pa post 17 ved 
StenhojsvKnge / Kongevejen. E n cyklist 
der kommer fra Norrebro henvender sig til 
dem og sporger om vej til startstedet pa 
D . T . U . Den iha^rdige mand blev anvist den 
nsrmeste vej - 1 2 -13 km og fik derved 
kart en S J K I S G distance allerede inden 
starten. 
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Foto: Samllngspunkt for titrcyklisternes !ejr. 

35 tiircyklister kan nu se tilbage pa en 
vellykket fransk cykeluge. En uge i et 
scerdeles smukt og kuperet landskab i 
selskab ined tusinder af andre glade 
cyklister. Arrangementet var som vanligt 
upaklageligt, med afvekslende og itdfor-
drende ruter krydret med kultiir, folklore, 
masser af charmerende sma byer og 
storslaede udsigter. 
Campingpladsen er maske set bedre men, 
udsigten deifra var upaklagelig. Vores 
beliggenhed i for hold III rallycentret var 
heller ikke optimal, men i betragtning af 
flere af de andre camps beliggenhed var 
vores vel ok Det skal siges at vi pa langt de 

fleste rallys, vi har deltaget i, har ligget pd 
de aller bedste camps vis a vis rallycentret. 

Lidt statistik for dette ars arrangement. 

Der deltog 13.000 personer incl. med-
f0lgende familiemedlemmer. Disse var 
fordelt p i 13 forskellige til lejliglieden 
oprettede campingpladser, samt hotelier og 
private indkvarteringer for en mindre dels 
vedkommende. 
711 deltagere kom fra andre lande end 
Frankrig ( det ma jo nok siges at viere mere 
Fransk end internationalt). A f disse var 276 
englEndere, 166 hollasndere, 165 fra Be l -
gien, 54 danskere ( heraf 17 fra Nordjyl-
land ) , 36 tyskere, 8 fra Luxemburg, 3 itali-
enere, 1 australier, 1 amerikaner og endelig 
1 spanier. 
Ganske flot dansk deltagelse i forhold til de 
meget storre nationer. 

For at give liEserne af dette blad et godt 
indblik i sadan et rallys inderste sjasl og 
med hSb om at vaskke interessen hos endnu 
flere, har redaktionen bedt (tes- vredet 
armen om pa ) 8 deltagere om at beskrive 
en dag hver. De har faet helt frie ha^nder til 
at vs lge lige netop det emne de vi l del-
agtiggore laserne i , og altsa ikke nodven-
digvis selve cykelruten den pagceldende 

E n fin gestus i dette arrangement kom fra 
den regionale avis Le Dauphine, der dagligt 
havde flere sider med rallystof, reportager, 
ruter og interviews. Denne avis kunne gratis 
aflientes pa vores lokale bar/brodudsalg 
hver morgen. Og jo , den var selvfolgelig pa 
fransk, men for os ikke alt for fransk-
kyndige var der billederne og den lokale 
vejrudsigt at kigge pa. 

Red. 
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Forste skribent i denne foljeton er 
Siisanne Sindberg. 

Afrejsc og ankomst d. 3.-4./8. 
Ja, Juhu, sa skulle vi igen pa ferie, og mode 
pS en S-togsstation skrskkeligt tidligt. Var 
det nu p i Sjasllor eller Ellebjerg S-station 
???? Det er altid spajndende om man 
kommer til den rigtige station. Na men alle 
27 kom i god tid undtagen Finn F A K , han 
havde nemlig bestilt en taxa i god tid, og 
dem kan man ikke regne med, sa han matte 
lage S-toget i stedet, og han naede lige at 
komme 5 min over 7. Han naede at fa 
spajndt sin cykel fast blandt alle de andre 
cykler og hele 2 tandemer, og s4 afsted i 
den velkendte sovebus med cykelanhsn-
ger!! Glasden var stor, da vi fandt ud af at vi 
skulle over Rodby og ikke over Jylland, sa 
var det ligesom det gik hurtigere til 
Frankrig, og man kan jo ogsa kobe lidt 
toldfrit.!! 

Busturen gik godt med diverse stop 
undervejs, pa 'hyggelige' rastepladser i 
Tyskland, og der var heldigvis kun fa andre 
end Turcyklisterne med i bussen, sa vi 
havde forholdsvis god plads da v i blev lagt 
til at sove. Jeg sov i hvert fald godt, lige til 
v i kom til vores campingplads ved Crest, 
frygteligt tidligt, sa kun et par Turcyklister 
var oppe for at tage imod os, og anvise os 
plads pa den udstykkede 'grassmark'. Der 
var godt nok lidt langt mellem griEsstraene, 
og lidt ujasvn var den ogsa, men da det 
holdt najsten tort hele ugen fik vi ikke alt 
for mudrede sko og cykler. 
V i fik uddelt fine foldere og kort over den 
kommende uges strabadser (cykelture) og et 
fint badge med det beromte tarn i Crest. 
Nogen troede at det var noget reklame pjat, 
men v i andre, der for havde vsret med pa 
'semaine federaie', vidste at det var det 
vigtigste i hele posen, nemlig adgangstegn 
til alle fffiUes aktiviteter. 
Den forste dag var jeg pa en lille cykeltur 
med Tom og Lene, mens v i ventede pa 
Aksel og Jess, der kom korende i egen bil. 
Omegnen var smuk, fuld af sol, solsikker, 
cafeer, bjerge og coll de 'et eller andet, men 
der var langt mellem vinmarkerne. Om af-
tenen var der et f<Elles mode, hvor v i fik 

smagt pa den lokale champagne Clairette de 
Die, vasldig god, og nok en rejse vasrd. Jess 
og Aksel kom langt om tenge, godt tr<Ette 
efter den lange koretur, men det hjalp p i 
humoret med lidt vin. 

KOMSOVENDEPA 
^^^^ CYKEL FERIE I 

& I SYDEUROPAI 

Ruby Reiser 
Tlf.86 153599 

Sendag den 5. august. 
Dagens tur :" L a Montague 
Ardechoise" 
3 ruler pa 94. 145 og 201 km. 
Dette arrangement falder lidt uden for det 
egentlige arrangement og da turene starter 
60-70 km. fra Crest er der ikke nogle fra 
turcyklisterne der deltager. Gruppen fra 
Himmerlands cykelmotion har deres egen 
bus med og deltager i dette lob. 

Abningshojtideligheden, med taler og 
prtesentation af deltager grupperne finder 
ogsa sted demie dag, men da Johan 
arrangerer en fsellestur for alle interesserede 
turcyklister er der sa vidt vides ingen fra os 
der deltager. 

Knitd Hofgart beretter folgende fra vores 
forste hele dug i Crest. 

Dagen for det officielle program, er der en 
bjergtur med start langt fra Crest, hvad sa? 
Vores 3 mands gruppe bestaende af Jess, 
Tom og jeg beslutter at kore fredagens 
bjergtur pa 103 km i stedet. Kjoppen er 
forholdsvis restitueret efter en lang bustur 
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og en nats sovn pa den knoldede tidsel-
mark. 
Terrasnet starter fladt pa sma veje gennem 
solsikkemarker mens bjergene toner frem i 
horisonten. V i korer gennem sma bjergbyer 
med gainle huse i natursten og gule/rode 
tegl. Pa de sma stigninger tester v i det 
ojeblikkelige styrkeforhold - Tom og jeg 
harmonerer fmt, mens Jess "ha:nger" lidt 
efter et endt maveonde. 
Dagens menu er 6 cols med 2010 hojde-
meter. Efter passage af de forste 4 cols ined 
flotte udsigtssteder, er det frokosttid. Den 
nydes pa en mark med udsigt til bjergene, 
der stSr i flot kontrast til den bl4 skyfrie 
himmel. Efter lidt afsiapning tager Tom sin 
sidste smog inden opstigningen til dagens 
hojeste col, Tourniol 1145 m. Et regulasrt 
bjerg pa 12 km og ca. 800 hojdemeter. - Det 
tager fra 50 minutter til 1 time og 5 
minutter for alle 3 er oppe. V i deler en 
melon inden nedkorslen, der falder ca. 200 
liojdemeter. Nu er der kun 2 mindre cols 
tilbage og derefter ca. 25 kni nedkorsel 
hjem. 

E n dejiig dag der afsluttes med samvasr 
under den af Knud E medbragte pavilion. 
Dagens ovrige deltagere beretter om deres 
ture mens kylling og pizzaer bliver fortasret 
til rigelige raasngder vin. 

Mandag den 6. august. 
Dagens tur:"Visite des chateaux en 
Drome provencale". 
5 niter pd 48, 78, 120, 152 og 200 km. med 
op III 1750 hojdemeter for de Icengsle ruter. 

Vibeke og Bent beretterfolgentle. 

Sove lasnge, niks, 06:30 er de forste ude af 
teltet. (Gud ved hvad de skal sa tidligt) 
Stille og roligt begynder folk at dukke op 
og begynder morgenrutinen. Lene og Jan 
korer tidligt, de skal lige forst "rove" en 
bank. 
K l 09:00 er der afgang for os andre. Ved 
starten i bymidten er der en del kaos med 
tusinde af cyklister og mange biler pa 
samme rute. Det gar langsomt derudaf V i 
bander over nogle franskmaend, der star og 

plaprer sammen, men opdager sa, at det er 
Hans H . og Michael, der er ved at justere 
tandemen. A k j a , ikke kaste med sten 
Det er svsert at holde sammen pa gruppen 
ibiandt 12.000 andre cyklister. Ved forste 
depot efter 23 km er der igen vildt kaos, 
Vibeke fik na^nnest klaustrofobi af alle de 
mennesker, sa hurtigt videre uden at 
fouragere. Men, na;ste depot er forst efter 
75 km, sa der er vi godt sultne. Her moder 
v i Lene - Jess - Lene - Jan - Aksel og 
Soren, som ankommer, da v i korer videre. 
Nu gar det tilbage over dagens hojeste top. 
Col de Aleyrai 484 meter, men den er ikke 
s4 skrap pS stigningen, s& det gSr rimeligt 
let. Herefter ned mod sidste depot og sa kun 
15 km til mal, og de 13 km gar ned, 
tekkert. 

Tilbage pa pladsen er nogle af dem, der 
korte 78 km, kommet tilbage. Lidt efter 
kommer Janne og Peder. Janne er stolt som 
en pave over at have kort de 78 km med 
630 hojdemeter. Der var vist noget med et 
krus ol, der virkede som krudtl? De garvede 
turcyklister Lisbeth og Jorgen havde lavet 
en alternativ tur, da de glemte at dreje 
rigtigt ved forste depot!? 
Efter lidt afsiapning og et forfrisketrde bad 
begynder folk at tilberede mad. Nogle 
sarnies ved den opstillede pavilion, hvor en 
udtjent Europapalle gor det ud for bord, flot 
pyntet med Susaiuies dug. Vinflaskerne 
kommer selvfolgelig ogsa frem og sa gar 
snakken mere og mere livligt. K l . 22 er det 
morkt, og turcyklisterne begynder at traekke 
ud til teltene, en ny dags strabadser i 
bjergene veirter. 

Tirsdag den 7. august. 
Dagens tur: " L a Drome des 
collines". 
6 ruter pet 51, 74, 102, 147, 172 og 200 km. 
med 1350 hojdemeter for den Icengsle rule. 

Flemming Nilsen hiir folgenile berctiiliig til 

den sptendte lieser. 

Dagen startede med sol fra en hel b l i 
himinel, og saledes fortsatte det hele dagen. 
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K l . 19.00 var temperaturen i skyggen 28° C. I 
solen har det vasret mindst 36° C. 
V i startede en pan stor gruppe kl . 9.00 ud pa 
ruten nr. P2, som ifolge turbeskrivelsen skul
le vKre 102 km, i virkeligheden skulle det v i 
se sig at vasre 114 km. V i startede dagen med 
at kore frem til start ved Pennanencen under 
hojlydte protester fra Tom, som havde regnet 
ud, at hvis v i blev p4 vores side af floden 
viUe vi stode ind i ruten lasngere fremme. Det 
viste sig at Tom havde ret. V i korte over bro-
en ind til Permanencen, herefter ca. 500 m pa 
venstre side af floden over en ny bro tilbage 
pa hojre side af floden. Tom skulle nu ind-
hente den tabte tid og pressede fortropppen 
op pa ca. 33 km i timen op ad et svagt sti-
gende terrasn. 
Efter ca. 10 kin matte jeg slippe fortroppen 
og vi var nu delt i 3 grupper. Axel , Lene 
Boje, Hans Hansen og Michael havde opgi-
vet at folge med tidligere. Jeg korte sammen 
med Johan og Soren og fortroppen bestod af 
Tom, Knud Hofgail, Hans Albek og Jess. 
Alle tre grupper msdtes dog ved depotet i 
Chabeuil, som ifolge turbeskrivelsen skulle 
komme efter 27 km, men som i virkelighe
den kom efter 38 km. 
Det oinrade vi karte igennem var en meget 
frodig dal med mange majs-, solsikke- og 
ferskenmarker. Den megen varme medforte, 
at de fleste marker matte kunstvandes for-
inentlig med vand fra Rlione eller dens lokale 
tillab I'lsere. Dalen var ogsa flittigt benyttet 
af TGV-tog, i lobet af dagen var vi heldige 
nok til at komme tast pa skinneme samtidig 
med 3 tog. 

Jeg havde svsert ved at blive enig med Johan 
og Soren om, hvor langt vi var henne pa 
ruten. Som den eneste havde jeg computer pa 
cyklen, som jeg stolede blindt pa, medens de 
andre brugte ufine kneb sa som at studere by-
ernes navne. Det mS have vasret i Besayes vi 
stoppede ved en McDonald, og fandt ud af 

det var muligt at fa langt mere mad til mindre 
penge end pa de autoriserede depoter. 
Soren havde fiondet ud af at maksimere ud-
byttet af cykelturen ved at ksre "kanin-
karsel", nar vi kom i naerheden af en flot 
pige, som korte i nogenlunde vores tempo 
hang han fast i hendes baghjul, indtil det 
begyndte at blive pinligt. Der var heldigvis 
mange piger, som var et naermere studium 
vs rd . 

Foto; Turarrangor Johan gSr rundt med tallerkenen • 
at domme efter udstyret sarnies der ind til en tur til 
Honolulu. 
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Onsdag den 8. august. 
Dagens tur: "L'Ardeche des 
terroirs". 
J niter pa 66. 103. 143. 182 og 219 km. 
med op til 2780 hojdemeter. 

Lisbeth er penneforerfor dette tidsbillede. 

Dagen startede som de andre med 
morgenkaffe pa pladsens udkigspost, hvor 
morgenens aktiviteter kunne folges, og en 
snak med forbipasserende om dagens 
program. E n af de dagligt passerende var 
japaneren ifort lange bukser og langasrmet 
skjorte lige meget hvor varmt det var, samt 
papkasse pa bagageb<Egeren. 
Dagen var af min hjaslperytter og jeg udset 
til at v s r e kulturel dag, d.v.s. en gatur i 
byens gamle gader og en tur i det 52 m. 
hoje borgtarn, med efterfolgende frokost pa 
kirketorvet samt en tur i Permanencen. 
Denne made at bruge dagen pa var v i ikke 
ene om blandt turcyklisterne, da vi flere 
gange i dagens lob stodte pa John, Aksel , 
Hans, Peder og Janne rundt om i byen. 

Lisbet. 

BANAN I 
SPORT 
Cykhn - der er kseiet for 

Vigerslevvej 35 Telefon 36 30 04 20 

Foto: Den gamle bydel i Crest, med det 52 m. hoje 
borgtSrn; byens vartegn. 

Torsdag den 9. august. 
Dagens tur: Pique- nique "au 
domaine de Lorient." 
2 ruler pd 45 km og 72 km. med 3- 800 
hojdemeter. 

Denne type tur er standard pa alle franske 
rallys. Den indbefatter en fasUes picnic med 
reprxsentation af stedets gastronomiske 
specialiteter og tilhorende lokal underhold-
ning. 
De fleste af vores deltagere bruger som 
oftest denne dag til at gore lokale indkob og 
/ eller se sig om i den n^rmeste omegn. 
Demie dags aften, havde vi arrangeret 

vores fffilles middag pa en af byens bedste 
restauranter. 

Vores fremragende turarriiiigor .fohiin 
Kiuidsen er ophavsmand til folgende 
beretning. 

Dagen var for den store bjergdag og burde 
va2re hviledag, men en god del Turcyklister 
syntes noget andet og begav sig ud pi 
ruterne. Intet, selv ikke kolighed, gra- og 
regnvejr er en hindring. Dog tog nogle inkl. 
mig selv til byen. 
Om aftenen havde v i aftale om faslles-
spisning et sted, hvor der om mandagen var 
provespist til testpersonernes tilfredshed. 
Som tiden for afgang fra campingpladsen 
nsriTiede sig, tiltog regnen. Enkelte trod-
sede vandet og cyklede ind. Resten kurme 
med hjffilp fra campingpladsens oltelts 
personale gratis blive kort i personalets 
biler. Der var aftalt spisning k l . 19.15. V i 
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ankom lidt for og fik at vide, at aftalen lod 
pa k l . 19.30 (hvilket ikke passede). 
Ventetiden gav hurtigt anledning til lidt 
sporadisk uro i det samlede felt, men 
personalet skulle altsa lige spise fasrdig for 
bagefter at give os optimal betjening. Og 
sJdan er der jo sS meget at forholde sig til . 
Men v i tog ind til de nydeligt dxkkede 
borde, hvis smukke dxktallerkener snart 
blev fjernet for at give plads for den egent
lige middag. Det var 4 retter og 2 for
skellige vine stort set ad libitum. 
Alle var godt tilfredse med, at turens budget 
Icvnede niulighed for denne oplevelse til 
190 F R F pr. hoved som et totalt tbl-
lesafbraek fra det normale lejrliv. 
Hjemturen klarede v i selv i torvejr, 
mestendels pa gaben. 

Bjergdagen i Vercors la forude, og om 
natten asndrede vejret karakter i positiv 
retning. 

Fredag den 10. august. 
Dagens tur: "Rallye du Vercors" 
5 ruter pa 40, 84, 109, 146 og 190 km. 
mod 1095- 2010-2690-3268 hojdemeter 
for dc 4 laengste ture. Det var derved 
rallyets mcst kraevende dag. 

Den nceste beretning kommer fra Micliael 
Jensen, der som altid er med pd den vcerste 
og altid med liimwret og kampgejsten i 
behold 

Vagner allerede k l . 5.30 og horer Trangia-
lyde - hvem er det?. Sa lyder der fra Lene -
er du vagen? V i l du med over til toilet/bad? 
- Men klokken er kun 6.30 - na j a - Lene 
skal jo ogsa ud pa en lang tur i dag. Ud af 
fjerene, i bad og morgenkaffe. 
1 dag skal jeg kore med Aksel pa tandemen 
p i tur 2 pa 84 km. V i er allerede klar k l . 
8.50 ved skraldespandene. Hvem skal med? 
Birte, John, Susamre, Aksel og mig. Vejret 
er ok, medvind - tandemen v i l meget gerne 
derudaf! Men hvad er nu det? Vinsmagning 
af Cremant og Clairette de Die. Allerede 
efter 1 times korsel. E r det nu ikke for 
tidligt pa dagen? Neeej - det er det ikke. V i 
holder ogsi alle og far nogle gode smags-

prover. Bade den sode og den torre vin -
begge med bobler. Efter vinsmagningen 
korer vi og taler om, v i skulle havde kobt 
nogle flasker - men det er nu tungt at slsebe 
op over bjergene. Inde i Die pa depotet vil 
vi gerne have kaffe - men det har de ikke. 
S i det bliver bare en sodavand. 
I Die star Susanne af, da bun v i l kore den 
lange tur - stakkels hende - hun har ikke 
lygter med! 
Lige for den forste top bliver vi modt af 
John, soin siger, at vi skal blive her, da det 
blasser alt for meget helt oppe pa toppen. V i 
holder pause, men vi skal jo videre. Han har 
helt ret - ved det forste lijorne kommer der 
en meget kraftig vind, s i vi ma trasde, selv 
om det gar nedad. Det kumie dog vasre 
vKrre. 
P i vej til den nsste opkorsel er der en 
ki-aftig duft af lavendel. Jeg troede faktisk, 
at de havde hostet - men ikke denne mark. 
S i nar vi den nsste top. Nedkorslen er stille 
og rolig, da asfalten er darlig, og vejen er 
smal. 
1 depotet i Beaufort-sur-Gervanne er det 
hele ved at blaese vaek. Men v i finder et 
bord i nogenlunde I K . S i f i r vi pasta med 
kodsovs, men kokken har glemt at smage 
p i maden. Det hjaslper, at v i kommer lidt 
salt pa. Men det mastter godt. Sa er Birte pa 
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ALT I 

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

KVALITET TIL LAVPRIS 

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

43 43 22 39 31 20 88 77 

kagerov - sbletEerte - herligt! Men heller 
ikke her noget kaffe. Sa g i r det hjemad. Nu 
skulle vi have kaffe i Aouste - men det 
forste, der bliver bestilt, er 0 L . Men det er 
ogsi O K ! 
Aksel og jeg bliver enige om, at vi skal hen 
og se pa Olivenmollen i Aouste. Da vi 
kominer ind, lugter der af varm olie. Og jeg 
som troede, at oliven blev KOLD-presset. 
Det viser sig senere, at det er noddeolie, 
som bliver presset. 
Efter mollen er det hjem pa camping
pladsen. Men nu er det jo sidan, at vi havde 
snakket om Cremanten fra Die. "Men s i 
kan v i jo kore derud i B I L " sagde Aksel . 
Som sagt s i gjort. Det var herligt. 
Hjemme igen skal vi have noget at spise -
jeg havde dromt om kylling. Men kyllinge-
manden pa campingpladsen var viek. 0 V ! . 
Hvad sa? Sa korer man i bil ind til super-
inarkedet. De ville da gerne sajlge en varm 
kylling. 

S i det blev alligevel lidt kylling, lidt salat 
og lidt vin. 
Se det var en rigtig cykeldag. 

Redaktionen vil ogsa gerne indsparke en 
lille note her. 

P i denne bjergtur havde Lene og jeg aftalt 
at s l i folgeskab med Verner og Finn K . 
Desvasrre for Finn knskkede bans kiede 
godt oppe mod coll du Russet og han matte 
trille tilbage til den lille by chamaloc. Han 
valgte efter reparationen at kore en kortere 

rute. Men Verner, denne turens "grand old 
man" klarede hele denne meget strabad-
serende 146 km. lange bjergtur med hu
moret i behold og den ssdvanlige ukuelig-
hed - helt fantastisk flot- gid man kan det 
samme nir man kommer i den alder?. 

Lerdag den 11. august. 
Dagens tur." Randonnee de la 
Roanne". 
5 ruter pa 33, 58, 94, 124 og 158 km. med 
op til 2610 hojdemeter. 

Denne sidste cykeldag pa rallyet var ogsi 
hjemrejsedag for de af turcyklisterne der 
skulle med Ruby bussen hjem. 
Om aftenen afholdtes det store afskedsbal 
med dans til den lyse morgen. V i var 11 
turcyklister tilbage endnu, men da festen 
blev aflioldt temmelig langt fra vores lejr og 
en fasllesspisning blev en temmelig lang-
trukken affsre var der desvasrre ingen der 
havde lyst til at deltage. /Ergeriigt nok men 
forstaeligt da alle skulle rejse videre den 
folgende morgen. 

Soren Chr. Jensen beskriver denne sidste 
koredag med folgende beretning. 

Aftenen for havde Hans A . sagt, at vi skulle 
tage den med ro om lordagen, sa vi kom 
forst ud af teltene k l . 7.30. 
Vejr: bla himinel og hard vind. 
Efter det SiEdvanlige inorgen-ritual blev det 
besluttet at kore turen pa 58,5 km. sammen 
med Hans H . og Flemming. 
Forste stop pa turen var ved den brusende 
flod, le Roubion, hvor Hans A . foreslog vi 
skulle holde pause og drikke 4 ol. Ingen 
havde dog ol med; men Flemming havde 
bide skohom og termometer med , s i 
vandtemperaturen i floden blev mi l t til 
15,5° C. Ved den lange stigning op til Col 
Pascalin var Flemming meget lasnge om at 
komme op . Forklaringen var iojenfaldende. 
Han havde op ad stigningen lagt sig bag en 
langbenet engelsk cykelpige med dejligt 
langt lyst krollet har. 

For depotet Saou forsogte Hans A . at stikke 
af fra gruppen, det kostede ham en lang 

•t!) ( !^ ( ! ) ( ^ ( ! ) 
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foring i strid modvind. Pa depotet blsste 
det jasvnligt med stovskyer, men vi fandt et 
sted med 1». Pa sidste nedkorsel kom vi 
igennem en slugt med vindliastighed pa 25-
30 m/sek.-ifolge Flemming. 
Turen blev sasdvanen tro afsluttet ved 
0lteltet. 
Tilbage i teltlejren, som allerede var i 
opbrud, la 4 tomme 5.L vracdunke til Hans 
A . Dem kunne han bruge til sine kajakture. 
Under sammenpakningen af lejren blev 
Knud og jeg af Hans A . inviteret pa 1 ol 
ved olteltet ined sporgsmalet, om vi havde 
tid. Det havde v i begge to. 
Johan sagde vi skulle vasre klar ved bussen 
kl . 19.00, alt imens han gik rundt og spiste 
pizza og drak rod Graves argang 1994. Jeg 
fik det sidste glas med beinasrkningen om, 
at han skulle jo heller ikke vajre "skide-
fuld". 
Bussen kom k l . 20.00 ined bagagerummet 
fyldt op med vin. 
K l . 20.40 korte bussen fra Crest. 
I lobet af en time sov de fleste turcyklister. 
Lidt for midnat blev siddebussen omdannet 
til sovebus. 
Godnat og tak for en god uge. 

Foto: Vercors smukke bjerglandskab med 
lavendelmark i forgrunden. 

Sondag den 12. august. 

Denne dag er rallyets afskedsdag, hvor alle 
de regionale klubber i grupper med 
klubtrojer, bannere og forskellige regionale 
folkedragter og genstande der repriEsenterer 
netop deres region, korer en lasngere tur 
rundt i hele det lokale omrade. Indslagene 
kan vasre ret fantasifulde og meget farverige 
og det er faktisk en skam at man enten er 
rejst hjem eller bare har travlt med at 
komme videre. Jeg har dog oplevet det et 
par gange og det er si oinfattende et 
arrangement at det straskker sig over flere 
timer og stort set stopper alt normal trafik i 
hele omradet. Kommer man ikke ud af 
omradet inden dette optog sidder man godt 
og grundigt fast 

Reil. 

De 10 tilbagevcerende turcyklister pd 
campen tager afsked med hinanden. Finn 
Gormsen, der bor privat, er ikke tilstede da 
han overvcerer det oficielle afskeds-
arrangement, med efterfolgende middag. 3 
skal cykle videre og tager senere bussen 
hjem fra Orange. 2 korer hjem i egen bil og 
de reslerende fortscetter ferien i biler, mod 
forskellige endemdl. 
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Referat fra turen til Helkerup 
melle i pinsen. 2.-5. juni 2001 

V i var 6 turcyklister der skulle starte tidlig 
lordag morgen fra Vestskoven, heldigvis 
stod Jytte parat med bilen til at fragte vores 
bagage til mollen, og sa kunne vi cykle 
hurtigt derudaf pa vores lettede cykler. Det 
var solskin og modvind, men Bertel forte os 
hurtigt op til Ganlose, hvor Bent og Vibeke 
ventede for at stode til turen. V i fortsatte ad 
snorklede stier, en enkelt endte blindt pa 
grund af vejomlsgning, men v i kom hurtigt 
pa ret spor igen, og cyklede gennem det 
bakkede Nordsjaslland til f^rgen Hunde-
sted-Rorvig. Skyerne trak sig sammen, sa vi 
matte ty til en kro med kage og kaffe, meget 
laskkert.. V i fortsatte mod Holkerup Molle, 
hvor Jytte ventede med maden klar, troede 
v i . Men Jytte var gaet pa besog hos naboen, 
sa v i matte selv tage vores vade toj af, og 
installere os i mollen. Jeg fik lov til at sove 
oppe i mollehatten, der er en v s l d i g flot 
udsigt fra sadan en molle. Jess og Lene blev 
lagt i naboens lille hytte, og vasrtsparret sov 
i et lille skur pa grunden. Jytte kom langt 
om lasnge, og satte os i sving, efter en noje 
udtsnkt plan, hver dag var der mad og 
madhold skrevet op, sa det var nemt at ga 
t i l . Pinsesondag skulle v i se pinsesolen, 
men ak som ssdvanlig var den gemt bag en 
sky. Op af formiddagen klarede det op, sa 
v i gik en dejiig lang tur langs vandet; sa pa 
skibssKtninger, gamle huse, krogede trser, 
koer og snegle pa vejen, er tegn pa regn . . . . 
Disse snegle var helt lyse, nKsten hvide, og 
ikke drjEbersnegle. der var ogsa en lobelie-
S0 i skoven, og vist nok et par fugle. I s s r et 
hold solsorteunger vakte opstandelse, for de 
boede i mollen, og skulle lige til at forlade 
reden. Kunne de nu ogsa det ?? og naboens 
kat ?? Mandag cyklede v i hjem, det blev 
Bent der ledte os over Hundested-Riarvig til 
NordsjiElland, for Bertel ville blive i 
Mollen. V i besogte en gardbutik, med man
ge gode ting, saft, marmelade, kurve og 
vasmmelige gedeoste. Hjemturen gik fint i 
medvind og sol, og denne gang fik vi kaffen 
hos Bent og Vibeke, pa den solbeskinnede 
terrasse. Tak for en dejiig moUetur. 

Susanne S. 

Turplanlaegningsmede. /̂ -W^ 
Lordag den 3. november 2001. ^ 

Modested: Rodk^lkevej 168 Glostrup. 
Modetid: k l . 14.00. 
Tilmelding: tlf. 43 45 66 08 inden den 1. 
november. 

Sa er det igen tid til at lufte sine ideer udi 
cyklotourismens .Edleste disciplin 
cykelture—. 
Har du ideer til endags, weekend eller 
endnu Itengere udflugter, det vaere sig med 
kulturelt indhold eller bare slet og ret en 
god gang cykelfrss. Sa er det pa denne dag 
at hele det kommende SKSonprograin 
fastl<egges. 
Nu behover du ikke at mode op med et 
minutiost program denne dag, blot du har 
en ide og en dato kan detaljerne altid 
komme pa senere. Men en betingelse er det, 
at du inoder op med en tur eller to. 

ER CYKLEN I VINTERHI? 
I Friluflsland er vi specialister 1 

turlangrend, teletnark og vinter^eldture 
Kig Ind hos 

mofTsim 
Frederiksborggade 52 

1360 K0benhavn K 
Tlf. 33 14 51 50 
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Kommende ture! 

Vintertraeningen 
2001--2002. 

Forste trxningsdag sondag den 4. 
november. 
Sidste trxningsdag sondag den 10. marts 
2002. 
Der kores alle sondage i hele 
perioden, ogsa hen over julen og 
nytaret 

Modested; Ved Herlev posthus. 
Modetid: k l . 10.00. 
Lxngde: 1 'A — 2 timer. 
Turledere: Lene og Jan. 
Der kores sa vidt det overhovedet er muligt 
udelukkende pa skovstier. 

Pa disse vinter skovture er der overhovedet 
ingen undskyldninger vedrorende vejret, 
der k0res i alt 
slags vejr. Du moder blot op med en 
beklxdning der inatcher vejret, sa tramper 
vi OS igennem den duftende vinterskov ined 
godt humor og gapamod. 
Tempoet v i l vasre sa alle der folger med fra 
starten, kan rulle problemfrit med. 
Om der i lighed med foregaende sxsoner 
v i l v x r e kaffe / kage pa udvalgte dage, j a 
det afgores pa det forestaende aktivmode. 
Altsa endnu et argument for at mode op pa 
dette. 

Nordkysten 
Sondag den 16. September 2001. 

Bemcerk cendret tidspunkt i 
forhold til tiirkalenderen 

Modested: Ring 111 ved Herlev posthus. 
Modetid: kl . 9.00 
LiEiigde: 125 ( 80) km 
Turleder: Aksel Koplev 
T e l f : 44 92 22 90 

Turen gar over Farum, ost om Esrum so, 
forbi Esrum kloster til DronningmoUe. 
Denne del af turen forventes at forega i 
forholdsvis godt tempo, dog saledes at ogsa 
turlederen og den der er langsomst kan 
folge med. 
I Droimingmolle slar vi os ned pa stranden, 
hvor den medbragte frokost indtages. 
Efter frokost kores til Helsingor delvist ad 
Nordkyststien. Det er en grussti (enkelte 
steder sandet) af god kvalitet. Den gar nogle 
steder helt ude ved vandet og andre steder 
inde i plantagen. Denne del af turen afvikles 
i et langsomt tempo. Der drikkes kaffe i 
Helsingor evt. ved Kronborg Slot. 
Hjemturen gar ad Strandvejen og langs 
kystbanen til Klainpenborg, hvorfra der 
kores tilbage til Herlev. 
Ruten er lagt saledes, at de, der syntes den 
er for lang, kan korte turen af med ca. 45 
km ved at tage toget hjem fra Helsingor. 
PS! Turen afvikles ret sent pa saesonen, sa 
turlederen forbeholder sig til at improvisere 
d.v.s afkorte ruten i tilfaslde af darligt vejr. 
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Trialhlon-speclallsten 

RYVANG CYKLER og SPORT APS 
H«sseJogadt Sin-isingegadB 38 
2lOOKDDenhavn0 
m 31 20 73 12 Telefax 31 20 54 58 Gironr 6 55 21 S3 

- I<ram til kreesne cyklister 
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Ganlose Eged /Slagslunde skov. 
Sondag den. 7. oktober 2001. 

Side 14 

Modested: 

Modetid: 
Lxngde: 
Turleder: 
Tl f : 

Frederikssundsvej/ 
Klokkedybet (evt. t i l -
slutning 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 terrxn 
og med en meget afvekslende natur. 
Underlaget, der kores pa, v i l ogsa vasre 
meget vekslende, sa skov/vintercykel eller 
mountainbike ma absolut anbefales. Tempo 
som pa vintertrasningsturene. 
1 skrivende stund er frokosten planlagt til 
indtagelse i det fri, men det kan muligvis 
asndres. Frokost og drikkevarer ma med-
bringes, da der ikke er indkobsmuligheder 
undervejs. 
Kaffen bliver lidt dyrere end klubtilskuddet, 
sS medbring venligst lidt kontanter. 

Lukketur ved Kobenhavns havn. 
Sondag den 28. oktober 2001. 

Modested: 
Modetid: 
Lxngde: 
Turleder: 
Tlf . : 

Ankeret ved Nyhavn 
K l . 10.00 
Ca. 40 km. 
Finn A . Kristensen 
22 16 27 30 

Kobenliavns havn har indenfor de sidste par 
ar gennemgaet den storste forandring, der er 
sket indenfor de sidste hundrede ar. 
Ko in og besku' - bliv overrasket - inabende 
- forarget - vred -, eller fyldt med glxde. V i 
v i l derefter fyldt med alle de indtryk, finde 
et passende sted for udveksling af meninger 
over en kop kaffe og lidt sodt. 
V i ses! 

H U S K dette er dagen hvor 
sommertid er slut og vintertid 
begynder!! 

Vestskov vandring. 
iVIed glogg og xbleskiver. ] 
Sondag den 25. november 2001. 

Modested: Pa toppen af Hersted Hoje. 
Modetid: kl 10.30. 
Turledere: Lene og Jan. 

Paregn et minder belob i egenbetaling. 
Tilmelding pa t l f 43 45 66 08 inden den 22. 
november. 
Medbring evt. madpakke ( hvis du ikke vi l 
spise dig mast i skiver ) vi sorger for at der 
kan kobes ol / vand. 
Fra toppen triller vi ned til cirkelhuset ved 
Monterne, hvor vi parkerer cyklerne. 
Herefter er der ca. 2 timers vandring i et 
vinterdxkket og solbeskinnet landskab, alt 
imens v i gennemdrofter verdens 
situationen. 

Vi ses til motionscykellob 

'ajfiiADHNDTAiCYXB' 
Postbox 176, DK-4600 Koge 
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K L U B M 0 D E R 

September: Torsdag d. 13. 
Her vises billederne fra arets Rally i 
Crest. 

Oktober: Torsdag d. 11. 
Aktivmodet. 
Se side 2. 

November: Torsdag d. 8. 
Almindeligt mode. 

Deceinber: Torsdag d. 13. 
Kaffen er suppleret med glogg og 
aebleskiver og Finn Gormsen viser 
billeder fra Rallyet og arets varme 
ferie. 

Klubben abner dorene k l . 19. Sa er 
kaffen klar. 

H U S K N Y A D R E S S E og 
M 0 D E D A G ! ! 
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Forveutet udkomst uge 50 i december maned. 


