
HvarrH erfar mi goer dod igenf! - og han siger ai hvis Jeg spiser min fruglmos bliverjeg ligesa slor og stark som ha.-n-
-Hmm. 

Foto: Jorgen Bjerring. AIT-Rally i r'ordigai. 
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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 
liar til formil at udbrede og formidle 
viden om og glade ved turcykling p4 
ethvert plan. 

Bladet udkommer 4 gange Srligt. 

Rcdaktarer 

Rfldkslkevej 168 
2600 Glostrup 

T l f 43 45 66 08 

Koordinator 

Saddelmagerporten 4-539 
2650 Hvidovre 

T l f 22 16 27 30 

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

Kasserer 
Jens Spelmann 
Vingekrogen 12 

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

Bert Due Jensen 
Markskellet 8, 3. Th . 

2720 Vanl0se 
T l f 38 74 68 41 

Gertie Ellcby 
SkjttegArdsvej 49 St. T h . 

2500 Valby 
T l f 36 17 49 40 

Aksel Koplcv 
Brandsbyvej 15 
2740 Skovlunde 
T l f 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 maned.) 

SJ_-«LS0 RUNDT i 2002. 

Atter engang blev Sja;ls0 rundt afViklet, og 
der skal lyde en tak til dem der trofast ar 
efter 4r star pa post. Der var ikke de store 
vanskeligheder med at skaffe medlemmer 
til posteme i ar, der var nogle der ringede 
uopfordret og tilbod deres lijffilp, tak for 
det. Det er en fomojelse at vKre med til at 
an-angere SjiEls0 rundt, nar man m0der en 
sSdan imodekommenlied. Nu ikke mere ros, 
for v i skal, ifolge chefredakt0ren for 
Berlingske Tidende, til den igen til nasste 
ar. Han lovede at SjiEls0 rundt ogsS ville 
k0re i 2003 trods en tilbagegang fra 7.691 
tilmeldte i 2001 til 5.151 i 2002. Jeg haber 
da at det bliver lige sa let at skaffe 
medlemmer til posterne i 2003. Datoen for 
Sja2ls0 rundt 2003 tor v i ikke skrive, det er 
muligt at Berlingeren flytter lobet, da den 
anden S0ndag i juni er Pinsedag,. V i skal 
nok give besked, si snart v i kender datoen, 
sa 1 kan reservere den. 

P.S. V i fik 9.000 kl-. fra Berlingeren i ar. 

Venlig hilsen 

Jens Spelmann 
Niels C . Krog Pedersen 

Tlf. 4484 2219 
Tlf. 5761 5286 

c-mail spelmann(5).nost.tele.dk 
e-mail niclsckffi!get2net.dk 

KOMSOVENDEPA 
CYKELFERIEI 
SYDEUROPAI 

RubyRejser 
T¥.86 153599 
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Aktivmede. 

Torsdag den 10. oktober kl. 19.00 2002. 
Kom prcecis sa vi kan komme igang.! 

Dette er &rets vigtigste mode, hvor v i i 
trasffer alle vssentlige okonomiske 
dispositioner for den folgende sffison. 
Der er alt mulig grund til at mode op med 
gode ideer og visioner netop i Sr, hvor 
klubbens indtffigter ikke belt lever op til de 
forgangne Srs. Dette ikke mindst pa grund 
af det meget lave deltagerantal pa arets 
Sjaslso Rundt. Det er som bekendt her vi 
henter broderparten af vores okonomiske 
r&derum. 
Har du ideer til dagsordenen er det bare 
med at kontakte et af medlemmerne fra 
forretningsudvalget. Det er ligeledes ved 
dette mode at eventuelle ideer til den 
kommende sssons sommertur kan luftes. 
Klubben er som vanligt v s r t for kaffe og 
kage og monstro der ikke ogsa kunne blive 
okonomi til en 0I / vand i pausen. 
Velmodt !! 

AURILJLAC 2003 
65 ° Semaine Federalelnternatioiialc de Cyclotourismc 

du 3au.]0 A'oul-2003 

ConuniiTtlTix; (M.?1 M * i 60 

7'-

Ditcdeacniifrc-imiMijour . ' ^ ^ 

J. A U R I L L A C 
^f\^ communaiae 

Semaine Federate 2003. 
Skal det vsere malet for sommerens 
faellesarrangement. ?? 

Dette er absolut en oplagt mulighed, stedet 
er perfekt for os lavlsndinge, nemlig lige 
midt i det franske hejland" Massif Central " 
Aurillac er en passende stor by med alle de 
fordele og muligheder dette giver. Omradet 
er beriget med dybe slugter, floder og ikke 

Conlacls;Tel/Fax: 04.71.64.46.60 
rnSFIC2003@WANADOO.FR 

langt fra de store omrader med snesevis af 
udslukte vulkaner. Her er mange smS veje, 
byer og hojder pk op til 1800 m. 
Det eneste der mangier er et par personer til 
at kaede det hele sammen til et fsrdigt 
arrangement. Det er netop det, derme lille 
artikel gar ud pk, altsS op pk dupperne det 
haster lidt, da det heist skulle publiceres i 
december bladet, med priser og rejsedatoer. 
E n lille hurdle er at Aurillac ikke lige ligger 
pS Rubys rejserute, sa der skal forhandles 
lidt der. Alternativet er at man skal fylde sin 
egen bus ??. Dette v i l muligvis gore dette 
arrangement lidt svierere end de " Semaine 
Federale " ture, hvor v i kunne rulle med pa 
en af Ruby Rejsers ordinsre ruter. 

K o m ud af busken, find en makker eller to 
og kom i gang, der er masser af hjalp og 
gode rad at hente hos arrangorerne af de 
foregSende rallys. 
AltsS - meld ud til aktivmodet eller ring 
mSske allerede nu til redaktionen. 
Der er mange der v i l se frem til at dette 
arrangement v i l lykkes !!. 

Enten korer vi den forkerte vej, eller osse gSr solan 
ned i est. 
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Abningstur 2002. 

Turen i ar gik fra Glostrup via Vest-
voldstien over Strandparken til Val lensbsk 
og videre gennem "Den grcnne K i l e " til 
Vestskoven og Romermuseet, hvor der var 
daskket op med tallerkener, glas og serviet-
ter. V i spiste vor madpakke, hvorefter v i fik 
et ItErerigt foredrag om Ramer og Thyco 
Bralie og stjernekikkerklubben. Det var me
get spasndende for de fleste af de 17 delta-
gere. Som v i kender det fra egne raskker, 
havde de derude ogsa problemer med at 
ti l trskke yngre personligheder til at videre-
fare etablissementet, sa de er glade for de 
amtslige / kommunale tiltag, der gores for 
at centralisere stedet og indlemme det pa 
flere felter (jeg busker ikke lige hvilke). Sa 
museet kommer til at besta pa en eller 
anden facon. Bagefter var der kaffe og ka
ge. Om aiTangementet mht. originalitet lige 
kom pa hojde med Johans, tror jeg nu ikke, 
men det var torvejr, fuglene sang og 
torsdagsklubben fik en ny rute at kore -
sagde en af dem. Johan selv var jo med, sk 
mSske han har gjort sig nogle tanker des-
angaende. Men om han v i l dele dem med v i 
andre, v i l tiden vise. 

Linda. 

Som bekendt var det meget vadt og koldt i 
vejret og naturligt kun begrasnset tilmelding 
til turen, s i den blev reelt aflyst som 
cykeltur. Men Margith og jeg aftalte med 
Armi og Niels, at v i kom pa en endagstur 
om fredagen. Glad afsted vi drog mod 
Magleso - Margith fandt jo , at motorvejen 
var det hurtigste, nfir man bare lige skal 
transporteres. Det kunne jeg jo kun tilslutte 
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mig - sa v i var et godt stykke sydpa, for v i 
erkendte, at vi korte i den helt forkerte ret-
ning. V i skulle jo til Igelso. Na, men v i tog 
si hele rundturen og ankom lidt forsinket til 
Annis Sommerhus, hvor v i efter en kop 
kaffe og et stykke brad drog rundt om 
Magleso, som den rettelig hedder pS ski l -
tene der, men altsa ikke i kortsammen-
haenge. Det var en herlig tur, og vejret holdt 
tort. Siden grillede v i , som planlagt og drog 
hjem i morkningen efter en god dag pa 
landet, 

Linda. 

Turen til Romeleasen.^--^^^^^^ 

Foruden turlederne Jan og Firm og 
undertegnede deltog Aksel , Lene Boje, 
Jess, Peter K . , Kaj og Knud H . 
Turen startede lidt i spredt fffigtning: Nogen 
fra Glostrup, nogen fra Albetslund osv. 
Nogen cyklede til Kastrup andre tog toget 
enten fra Kobenhavn eller Glostrup. Dog i 
den sidste ende modtes alle i Malmo, ikke 
prKcis samtidig, men na;sten. 
Det var alt sammen fmt nok. Nogen skulle 
veksle, nogen p4 toilettet, nogen skulle 
have lidt mindre toj pa, men v i kom da 
afsted. 
Jan var rigtig god til at finde vej gennem 
Malmo (det var jo ogsa ham der var 
turleder), s4 vi klarede det, selvom v i var 
lige ved at blive torpederet af en mod-
korende cyklist i RosengSrden. 
Kort efter havde vi tissepause og punkte-
ring. Det gav mSske anledning til efter-
tanke, og derfor spurgte Finn om nogen 
havde set bans taske?? 
Det var der jo sadan set ikke nogen der 
havde, sa Finn matte tilbage til Malmo, og 
vi ville sa modes med ham til frokosten. 
Det var en dejlig frokost - pk en dejlig mark 
og i dejligt solskin, men Finn sa v i ikke 
noget til. 
V i korte videre. V i havde haft en punkte-
ring mere, og nu fik v i en t i l , og det var 
ikke den sidste, skulle det vise sig. V i hav
de VcBret gennem noget vejarbejde og en 
grusvej og fik nogle "nivere". 

Turcyklisten 3 / 2002 Side 4 

Men v i kom i hvert fald op over den gode 
lange bakke pk Romeleasen. For mange ar 
siden ovemattede jeg med mine born hos en 
familie neden for asen, s i jeg mitte lige ind 
og hilse pa Lennart, nu jeg var der. 
I mellemtiden havde de andre fact arran-
geret at fylde flaskerne fra en haveslange. 
Der gik nemlig meget vand til pa demie en 
af sommerens forste rigtig vamie dage. 
Og sa var Finn der pludselig (med tas-
ke!),og det var heldigt, for v i var nu pa vej 
mod Torup slot og traktorstedet med den 
obligatoriske eftermiddagskaffe og kage. 
Om resten af demie hyggelige tur er der vist 
kun at bemjerke, at v i havde den sidste 
punktering lige for Rosengarden 

Carsten Schmidt. 

Solskinstur til " Ferslev GI. Kob-
mandsgard. 

V i var 6 nypudsede racercykler der lordag 
den 13. j u l i troppede op i ringvejski-ydset, 
nk nej der var vist en der ikke var pudset-
endnu- Fimr. Det v i l sige 4 deltagere for
uden turlederne ?? og sa pa en helt ubeskri-
velig herlig sommerniorgen og tidspunktet, 
k l . 10.00, kan vist ikke have afskra;kket 
nogen. 
Der var lidt god vind pa nssen og fatten 
svarede nogenlunde til de annoncerede 25 -
32 km/t. Bevar mig vel det var noget der 
trak vand, og det var vist l»nge siden jeg 
havde vsre t pa en Isngere tur ( 140 km. ) i 
den fart og sa efter 14 dages vandretur i det 
kolde nord Sverige, narh j a der var vist ogsa 
noget med en fodselsdag i gar aftes!. Pa mi-
rakulos vis naede jeg frem til frokost-
pausen, der var henlagt til en gron og lae-
fuld plantage lige udenfor Haslev. Herligt 
sa var det bare med at fa fyldt noget fourage 
pa kadaveret og ellers se ud som man stadig 

var i live. Inden det blev alt for mageligt var 
det op pa cykleme igen og nu var der kun 
15 km. til kaffe og kage p i den gamle kob-
mandsgard. Ju huu det var lige til at klare 
og det gik da helt fint med benene, det lod 
til at de fandt ud af det selv. Nu var der alt-
s i lige det, at der ikke var nogen servering 
netop derme dag, de havde et stort selskab 
ud af huset. Gode rad var sserdeles dyre og 
efter en lille radslagning pegede pilen p i 
Malerklemmen. Afsted ud i det skonne 
sydsjaellandske landskab, nu var der trods 
alt " kun " 35 km. til kaffen og de navnkun-
dige asbleskiver. Asfalten rullede hastigt 
under cyklen, udsigten var der bestemt ikke 
noget at udsKtte p i og minsandten om ikke 
Malerklemmen dukkede op i horisonten. 

- Det gir da alligevel du gamle det ender 
med at du kommer levende hjem -. Alt var 
ved det gamle pa " klemmen" 100 slags the, 
liEkre sprode skiver, j a og det gode selskab 
- det havde jeg jo med hjemmefra. Med 
lidt power fra skiverne og et par gode loko-
motiver i Jens og Jess floj v i gennem det 
stadig solbeskinnede landskab, det var vist 
nu med de 32 km/t. Jeg var vist ogsa selv 
oppe og traekke en periode - det m i vasre 
det der med de gamle cirkusheste-.Ved 6 
tiden landede jeg, godt brugt og gennem-
stegt p i RadkcElkevej. Trods alt var det en 
rigtig god tur i et nasrmest sydeuropsisk 
klima, og jo det var hirdt - men det bero-
ede vist udelukkende pa min form og t i l -
stand og ikke pa turledernes an-angement. 

Tak til Lene 
og Jens for 
en god alsidig 
rute pa hyg
gelige og natur-
skonne veje. 
Ja og s i vejret ! 

Jan. 

Foto: 
Kobmandsgirdens 
hyggelige gSrds-
plasds. 

XwBL 
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Brev fra Fyns land. 

Fra vorl medlem pa Fyn, Jorgen Bjerring, 
har vi modlaget felgende indloeg: 
For dem som ikke var sa heldige ai vcere 
tilstede ved A.I.T. rallyet i Visseiibjerg, 
kan jeg fortcelle at det var Jorgen Bjer
ring der stod i spidsen for lioldet bag hele 
dette flotte og meget succesfulde rally. 
Jorgen Bjerring er formand for DCF's 
Hojfyns- og Fyns Amis af deling. 

AIT Portugal 2002 

- V 

Foto: Jorgen Bjerring. Abningen af AlT-rallyet 13. 

Sommerferiecykling er skent - og det er 
ogsS skont at v s r e turansvalig, nar delta-
geme bliver rigtig glade for oplevelsen. 
Det er nu blevet en tradition, at jeg pa veg-
ne af Dansk Cyklist Forbunds Hojfynsaf-
deling arrangerer tur til det arlige A I T cy-
kelrally. De senere Sr har jeg anangerer 
busture til Frankring (1998), Belgien 
(2000), Polen (2001), og i i r gik turen til 
Portugal. Denne gang med fly - 3000 km. 
hver vej i bus er ganske enkelt for meget. 
Det er herligt at erfare, at turene er en suc-
ces hver gang. Nye deltagere, som ikke tid
ligere har provet "AIT-konceptet" bliver 
glade for konceptet og erkl<Erer, at det be
stemt ikke er sidste gang, de har provet no
get sSdant. Konceptet for rallyerne er: base 
samme sted hele ugen; afslappede cykelture 
i et omfang, du selv bestemmer; intet 

konkurrencemoment (udover det du laver 
med dig selv, og dem, du evt. cykler sam
men med); markerede ruter hver dag; inter
national stemning, og hygge i lejren, hvor 
du "barer t i l" . E n ikke uvssentlig ting for 
OS, der har pravet det far, er jo ogsS at 
trasffe en del af de samme mermesker, som 
man kender fra Sret/Srene far - men ogs& at 
vasre sociale og nysgerrige i forhold til de 
nye, som kommer t i l . . . 
T 'hver ' t ' fald: I portugal havde vi igen en 
rigtig god cykeluge med godt vejr og smukt 
og varieret landskab. De 50 danske del
tagere diskuterede meget, om det var "bjer-
ge" eller "bakker", som vi cyklede i . Jeg v i l 
fastholde, at det var en kende mere kuperet 
end i Danmark - men blsre mig af at have 
cyklet "bjergkarsel" i omradet 50 km. nord 
for Lissabon, det v i l jeg nu ikke. Sa bli ' r jeg 
nok til grin hos mere garvede cykelmo-
tionister! 

- og C T C Birthday Ride i England 

Efter turen til Portugal tog jeg pa en hurtig 
udvidet weekend tur (Ryan Ai r ) til England. 
Jeg har hart en del om englsndernes C T C 
(Cycle Touring Club) Birthday Ride, hvor 
en af traditionerne er "Birthday Tea" og 
"The Birthday Cake", som normalt skasres 
for af den lokale borgmester og/eller for-
manden for C T C . 
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Triathlon-speclallsten 

I RWANG CYKLER og SPORT APS 
c Hesselogaae31/T&sir>gegade3e 
: 2100KoDenlnvnO 
e Til. 31 20 73 12 TeleliB 31 20 54 58 G.ronr 6 55 21 53 
I - kram HI kraesne cyklisler 
E BJDua DwvAwi wrous WMH HJTHO WTWK umisi WHM, KTDUO WWAIH W I X O Dm*AK 

Englsndeme er hyggelige (men let reser-
verede) folk - men normalt lettere at kom-
raunikere med for os danskere end fransk-
msndende. SS jeg havde - som eneste ud-
Isnding - tre hyggelige dage (fredag-man-
dag morgan) sammen med englffindeme, 
herunder direktaren og tre medarbejdere fra 
det engelske C T C - H Q (HeadQuarter), med 
hvem jeg fik nogle rigtig gode kontakter. 
Jeg tror pa, at dette v i l fare til flere engelske 
deltagere ved fremtidige danske cykelarran-
gementer - og lur mig, om den gamle A I T -
freak fra Vissenbjerg pludselig en dag ar
rangerer bustur til en af de store engelske 
cykelevents. Naeste ar har C T C 125 Srs fad-
selsdag, sk der venter arrangareme et delta-
gertal pk en hel del over 1000 mennesker -
mSske snarere 2000. Det foregar fra den 2. 
- 9. august; ikke det ideelle tidspunkt for 
skoleliErere - men sa mk de m&ske i den u-
ge indprente den danske ungdom gode dy-
der, mens v i andre hjaslper til med at syn-
liggare cyklisterne pk de engelske veje... 
Men farst skal vi lige ha' 

at sige nej til et nyt A I T arrangement i 
Danmark - det er faktisk heller ikke helt let 
at finde folk, der v i l pStage sig opgaven. 
Jeg ved, at v i kan lave et godt arrangement 
igen pa Fyn, og at deltagerne kan fS set den 
del af Fyn og aer (Langeland, JETB), som 

man ikke fik set i 1999. 
Min erfaring er, at vel er det spsndende at 
cykle i andre lande, og fa oplevelseme med 
derfra, men Danmark er et smukt-smukt 
cykelland, og trods alt ogsa tryggere at cyk
le i end sfi mange andre lande. (1 Portugal sk 
jeg ikke en cykelsti i hele ugen, og i Eng
land fandtes de kun i , og lige omkring, 
Milton Keynes, som var basen for C T C 
Birthday Ride). 

Meningen med A I T cykelturistugen i 
Svendborg UiEste &r er ogsS, at Svendborg 
fra 2004 og frem skal opbygge en "Dansk 
Cykelfestival" med gode cykelruter + op-
levelser i avrigt, som kan traskke cykel-
interesserede mennesker til stedet - en ud-
fordring som lyder spsndende og vedkom-
mende for formanden for Dansk Cyklist 
Forbund pa Fyn! 

Under alle omstsndigheder hSber jeg at se 
rigtig mange turcyklister i Svendborg i 
2003. Men uanset hvad, s i ansker jeg jer 
hyggelige stunder i efterSr + vinter, hvor 
minderne kan komme om gode cykelop-
levelser i de(t) forgangne kr, og planlasg-
ningen af nye ture s i smit kan tage fomi. 

Venlig hilsen Jargen Bjening 
Turcyklisternes udsending pa Fyn 

- AIT cykelrally i Svendborg 2003 
Det foregir den 12. - 20. ju l i (uge 29). Efter 
succes'en i 1999 i Vissenbjerg var det svaert 

mvw.cvclcfcstival.dk - Svendborg 2003 

HEINO C Y K L E R 
A L T I 

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

K V A L I T E T S C V K L E R T I L L A V P R I S 
Roskildevej 527. 2605 Brondby. Tlf. 43 43 22 39 
Osterbrogiidc 158. 2100 Kbh. 0 Tlf. 31 20 88 77 
Vcstergadc 2. 4100 Ringsted. Tlf. 57 67 00 28 
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Kommende ture: 

O B S - O B S ! Hven turen 28.-9. er aflyst!! 

Vintertraening 2002 -- 2003. 

Starter sandag den 3. noV^mber 
Slutter sandag den 16. mar!s~ 

Madested: 
Madetid: 
Turen varer: 
Turledere: 

Herlev posthiij, 
K l . 10.00. 
1 - 2 timer. 
Lene og Jan 

Der kares alle sandage uanset vejret. Den 
eneste undskyldning for ikke at stille op er 
en defekt cykel !!. 
Som altid karer vi p i skovveje, kun vejrgu-
derne kan lokke os pa afveje. Tempoet skul
le vasre sS alle med regelmaessig cykel-
baggrund kan falge med. (er man helt blank 
skal man nok regne med mere end almin-
delig sved pa panden ) Ingen bliver tabt i " 
vildnisset" , v i skal nok samle op p i stra-
tegiske steder !!. 
Hvis du mader fra farste dag er der ingen 
"ko p i isen " overhovedet, det v i l bare kare 
som i den fineste cykelolie Jamen -
det er det du gar -selvfalgelig. 
Vel madt til at opleve irstidens vandren 
igennem den danske bageskov. 

Louisiana 
Sandag den 15. September 2002 

Farste madested: Jyllingevej/Tirnvej 
Madetid: kl 09.00 
Turlaengde: Ca. 90 km 
Om turen: Der cykles via Vest\'olden og 
Utterslev mose frem til: 
Andet madested: Strandvejen/Tuborgvej 
Madetid: k l . 09.45 
Turlasngde: Ca. 70 km 
Turledere: Jesper Wang Lai'sen 3990 3987 

Flemming Nielsen 4364 4903 

Om turen: Cykelturen starter langs Oresund 
ad Strandvejen. Fra Klampenborg til N i v i 
falger vi det sasrlige cykelsti net germem 
skoven, fredelige villaveje og ibne 
landskaber. V i holder frokost ved Sletten 
Havn (husk madpakke og drikkevarer). 
Turens motto er: "Milet er ikke milet. milet 
er veien til milet". D.v.s tilbageturen starter i 
samme sekund Lousiana's hovedindgang nis. 
Tilbageturen v i l foregi ad stisystememe. 
Efter Vedbiek tager vi Grisestien til Stampen 
( ved Malleaen ) og videre gennem 
Dyrehaven. V i stopper og holder kaffepause 
et sted p i tilbageturen f eks. Ridvad Rro. 
Tempoet bliver s i alle kan falge med. 

Louis Ketners Eftf. 
V / Michael Cristiansen. 

"Grmidlagt 1895 " 

Handbyggede Cykler - Tourcykler. 
Cykeltasker - Rygsaskke - Div. Udstyr. 

Carl Bernliardsvej 4 
1817FrederiksbergC. 

T l f 33 22 48 00 

Fredensborg Falkonergard. 
Sandag den 22. September 2002. 

Madested: A . B . ' s Baner / Ring 4 
Madetid: K l . 9.00 
Lasngde: 60 km 
Turleder: Peder Andersen 
T l f 36 75 38 42 el, 28 97 62 08 

Husk madpakken! som vi nyder i Store 
Dyrehave, Hillerad ved Karen 's Bag . 
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Turen gar videre over Granholt og Asmin-
derad til Falkonergirden, hvor v i skal vasre 
senestkl. 13.30. 
Efter forevisningen som slutter k l . 15.00, 
karer v i til et kaffested i Fredensborg. 
(Husk at tage penge med, ogsa til Falko
nergirden) 
Hjemturen gii- gennem Sarup, Granliolt, 
Karlebo, Kirkelte, AUerad og Farum. 

O.B.S. Aflysning !! 
Hven 
Hvcn turen den 28. September bliver 
desvasrre ikke til noget. Dette skyldes den 
helt umulige fasrge situation der er opstaet i 
kalvandet p i den, ellers i andre situationer, 
glimrende Oresundsbro. Det er set med 
cyklist 0jne blevet lidt mere kedeligt og 
ensidigt at tage hinsidan, desvasrre. 

' ( ! ) 

Frilandsmuseet. 
Sandag den 6. oktober 2002. 

En tur for Turcyklister! 
Madested: Utterslev Torv ved kirken. 
Madetid: K l . 9.30 
Lsngde: Ca. 35 km. fra Utterslev Torv 

til Frilandsmuseet. 
Tempo: Efter de fremmadte, men alle 

kan falge med. 
Turleder: Bert Due Jensen 
T l f : 38 74 68 41 

En tur med udsigt til sa og "hav", skove og 
slotte. 
Madpakken indtages p i Frilandsmuseet, 
hvor drikkevarer kan kabes.. Husk fodtaj til 
at ga i , da v i efter frokosten gir en tur rundt 
pa museet. 
Efter kaffen er der fri hjemtur. Interesserede 
kan falges med mig pa en mindre omvej. 
Medbring venligst lidt kontanter til entre og 
kaffe. 
PS: Jeg v i l holde nogle pauser undervejs, s i 
der er tid til at nyde evt, medbragt kaffe 
eller andet. 

B A N A N I 

S P O R T 
Cyklen - der er kselet for 

Vigerslevvej 35 Telefon 36 30 04 20 

Lukketur ved Kobenhavns havn. 
Sandag den 27. oktober 2002. 

Madested: Ankeret ved Nyhavn 
Madetid: K l . 10.00 
Lsngde: Ca. 40 km. 
Turleder: Finn A . Kristensen 2216 2730 
Kabenliavns havn har indenfor de sidste par 
i r gennemgiet den starste forandring, der er 
sket indenfor de sidste hundrede i r . 
K o m og besku' - bliv overrasket - mibende 
• forarget - vred -, eller fyldt med gliede. V i 
vi l derefter fyldt med alle de indtryk, finde 
et passende sted for udveksling af meninger 
over en kop kaffe og lidt sadt. 
Vi ses! 
HUSK dette er dagen hvor sommertid er 
slut og vintertid begynder!! 

Cykel / vandretur. 
Sandag den 24. november 2002. 

Madested: Herlev posthus. 
Madetid: K l . 10.00. 
Distance: Ca. 2 x 10 km. + 2 tmiers 
vandretur ( i n c l . spisepause ) 
Turledere: Lene og Jan, 4345 6608 

Medbring madpakke og drikkevarer dertil. 
Der spises i det fri, uanset vejret, s i pausen 
bliver nasppe lang. 
Turen er ikke planlagt i detaljer endnu men 
vi cykler til et sted i Hareskoven, hvor vi 
parkerer cyklerne. Efter vandreturen karer 
vi frem til den for turcyklister uundvasrlige 
kaffe / kage, om dette er for egen regning 
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eller turcyklisternes, j a det kommer for en 
dag pS aktivmodet. 
Det er selvfolgelig uden betydning nSr sko
ven ligger pudret med krystal blinkende 
pulversne og solen, som en ildkugle, hun
ger \a\'\S den b\k himmel. 

ER CYKLEN IVINTERHI? 
I Friluflsland er vi specJalister i 

turlangrend, telemar1< og vinterfleldture 
Kig ind hos 

fmmsm 
Frederiksborggade 52 

1360 Kebenhavn K 
Tlf. 33 14 51 50 

RadkElkevej 168 i Glostrup. 
Tilmelding p4 t l f 43 45 66 08. Inden den 
23. oktober. 
Adgangskrav: E n eller heist flere ture. !!! 
Klubben v i l kvittere med kaffe og lidt kage. 
Det er ikke meningen at man skal mode op 
med en fuldstasndig fsrdig tur med rute og 
alle detaljer. Har du blot en dato og heist en 
altemativ ditto samt en overskrift for turen, 
rskker det. 
Det er dog vigtigt at skrive sig bag oret at 
der min. 7 uger for turens afvikling skal 
ligge detaljeret materiale til udgivelse i 
bladet. Koordinator Finn K . skal ogsi nok 
rumstere i god tid inden !!. Men alligevel -
Husk det nu. 

Tak! 

Tak for opmaerksomheden og de paene ord i 
anledning af min fodselsdag, Sierlig tak til 
de turcyklister (lass returcyklister) der mod-
te op og var med til gore dagen festlig. 

© Venlig hilsen 
Niels C . Krog Pedersen 

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

0 s t e r b r o g a d e 138 • 2100 0 

Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 
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Ti l Hir lev d. 27-7. 

Vi ses til motionscykelteb 

Postbox 176, DK-4600 Kage 

Udsigten til en gang vinsmagning trak 
publikuml- er det dette der skal t i l , er v i 
drukf^ldige?. NS nu var det som vanligt for 
denne sommer ogsS flot vejr, naturligvis et 
vasgtigt argument i denne sammenhasng. SS 
kan det selvfolgelig ogsi vasre at der bare 
skal andet og mere end cykling p& program-
met for at v s k i e interesse ?. Vasrd at fun-
dere over - i k k e osse. E n rigtig god tur var 
det i hvert fald, Tak til Lene og Jess. 

Jan. . 
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" Glogg mode" 

Finn Gormsen viser lysbilleder fra Italiens-
turen 2002. ( vi har ganske visi ikke spurgt 
Finn, men man har slet ikke fantasi til at 
forestille sig et julemode uden !!) 
Klubber byder ogsS, ganske som vanligt, pS 
glegg og asbleskiver i pausen. E n kop kaffe 
skal der s&masnd ogsS nok vasre til at starte 
op med. 

Nekrolog. 
Sk skulle v i endnu en gang opleve en af 
vores cykelkammerater miste livet pk cyk
len. Hvilken skam. Unge Jens Ryding, som 
jeg var p i mange ture med - lavede ture 
sammen med - var pk min forste skiferie 
med - som tog RomeleSsstigningen til 
vandrehjemmet pk cyklen i modsastning til 
de fleste andre - som var med til at kreere 
min turcykel sammen med Spelmann - som 
cyklede i et strask til Holland sammen med 
Tom og sov meget oven pk den tur - som 
fandt sammen med en anden cykelkam-
merat Marianne. Man forstar jo , at priori-
teter asndres, nSr man etablerer familie -
derfor sk v i ikke meget til Jens i nogle Sr. 
Glemt var han dog aldrig - v i genoplever jo 
jaevnligt tidligere tiders arrangementer og 
deltagere. Ingen Turcyklist forsvinder fra 
sin plads i hjertet. Mine tanker gSr til Mari
anne og familien. JEret vasre hans minde. 

Linda. 

KLUBM0DER 

September: Torsdag d. 12. 
Sommerferiebilleder fra Toscana og 
lignende. 

Oktober: Torsdag d. 10. 
Aktivmode 
Se side 2. 

November: Torsdag d. 14. 
Almindeligt made. 

December: Torsdag d. 12. 
Lysbilleder og glogg. 

Darene Sbnes k l . 19 og sS er kaffe/the 
med kage nassten klar. 

1^^ Indeks ( ! / ( ! ) 

Sjaelse Rundt 1 
Semaine Federale 2003 2 
Aktivmade 2 
Referater 3 
Brev fra Fyns land 5 
Kommende ture 7 

Vintertraening 7 
Louisiana 7 
FalkonergSrden 7 
Hven-aflysning 8 
Frilandsmuseet 8 
Lukketur 8 
Cykel-vandretur 8 

Turplanlasgningsmade 9 
Tak 9 
Nekrolog 11 
Deadline nasste nr 11 

Deadline for nsste nummer er 25-10-2002. 

Forventet udkomst uae 50 i december maned. 


