
Foto: Peder Andersen. 
Fra Jbningen af irets AlT-rallyet: Et nostalgisk tilbageblik til cyklens bamdom med Hans Verner passende kla;dt pk til 
lejligheden. 
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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 formSl at udbrede og formidle 
viden om og gliede ved turcykling p4 
ethvert plan. 

Bladet udkommer 4 gange Srligt. 

Redaktorer 

Radkaelkevej 168 
2600 Glostrup 

T l f 43 45 66 08 

Koordinator 
'FivuvA. K r L 4 t e n 4 e n / 
Saddelmagerporten 4-539 

2650 Hvidovre 
T l f 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. T h . 

2720 Vanl0se 
T l f 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
Skyttegardsvej 49 St. T h . 

2500 Valby 
T l f 36 17 49 40 

AkscI 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 Br0nsh0j 

T l f 38 60 80 14 
(2. torsdag i hver maned.) 

75 ars fadselsdag. 

Verner Kxistiansen rundede dette meget 
skarpe hj0me den 23-7, og det i sasrdeles 
forrygende form. Verner har fra klubbens 
start vasret en af de flittigste deltagere pS alt 
hvad der rarte sig pa turkalenderen, lige fra 
lasngerevarende ture med telt og oppak-
ning, til strabadserende racerture pa flere 
hundrede km.. Verner har altid vasret, og er 
stadig klubbens festlige midtpunkt og 
optimistiske ledestjerne, der med sit gode 
humor og fantastiske drive er med til at 
skabe den rigtige turcyklist Snd. Pi dagen 
paskamiede klubben Verners store indsats 
som aktiv og turarrangor med et par gode 
Continental dask, og jo mkske var gave-
valget en fin hentydning. 
Nogen v i l sikkert sidde og sp0rge: hvorfor 
har dette ikke vasret i bladet inden dagen? 
Ja, men det har vi ikke tradition for i 
klubben, med mindre at f0dselaren selv 
tilsender en invitation til et arrangement. 
Men vi adviserede da mundtligt sa mange 
v i kunne om begivenheden. Grunden til at 
jeg skriver dette indslag skyldes foruden 
Verners store profil i klubben ogsi dette 
faktum at klubkassen er sprunget med en 
gave. 

Jan. 

E n stor tak til alle, som var med til at gore 
min 75 krs f0dselsdag uforglemmelig og tak 
til klubben, som skasnkede mig dask, sajeg 
undgSr punkteringer. 

Verner. 

Fra Bendt A Nielsen (Banani Sport) har vi 
modtaget en stor tak for opmasrksomheden 
og de peene ord i bladet til hans 80 ars dag. 

( ^ g ) (^(g) 

Turcyklisten 3 / 2003 
—J 

Side 2 

Sjaelse rundt. 

Bedst som v i troede, at det var slut med at 
stille poster pS Sjasls0 rundt, skete underet. 
5 dage f0r at lobet skulle kares, fik v i en 
henvendelse fra D B C T , om vi kunne stille 
med 10 kontrollanter. V i ville fJ 400 kr., for 
hver person v i kunne stille med. Det 
lykkedes at fa 8 af vore medlemmer til at 
stille p4 post, selv om det var med kort 
varsel og Kris t i Himmelfartsferie. 
Tak til de 8 der stillede op. 
Venlig hilsen • 
Jens Spelmann 

T l f 4484 2219 
Niels C . Krog Pedersen 

T l f 5761 5286 

P.S. V i har faet kr. 3.200 fra D B C T 

Aktivmede. !! 
Torsdag den 9. oktober k l . 19.00 praecis. 
M0d op og g0r din indflydelse gasldende, 
vasr med til at forme turcyklistemes profil 
for 2004. Dette mode er sasrdeles vigtigt da 
der er udsigt til at vores 0konomi skal i 
strammere prioriterede rammer. Dette ikke 
mindst fordi udsigten til st0rre indtasgter / 
eller indtEgter overhovedet fra Sjasls0 
Rundt nok ikke er realistiske. 

prasg. Her var stort set kun 2 muligheder 
opad bakke eller nedad bakke - sadan, sa 
alle fik god bakke training med i bagagen 
hjem. Som antydet i ovenstaende havde 
vejrguderne skruet vel rigeligt op for 
varmen der svingede imellem 36 og 40 gra
der hele ugen, hvilket afstedkom at de fiesta 
matte skrue ned for ambitionsniveauet. De 
fleste undgik dog ikke en vis mathed og 
mere eller mindre dehydrering i l0bet af 
ugen, hvilket belt sikkert har givet nogle 
vigtige erfaringer til nasste gang det gSr 
sydpa til en eventuel varmeb0lge. 
Dette var kun et lille glimt fra ugen for at 
holde interessen i kog, lass meget mere om 
hele den begivenhedsrige uge fortalt med 
aktorernes egne ord og billeder i nasste 
nummer af Turcyklisten. 
pa hele selskabets og klubbens vegne v i l 
jeg hermed gerne sige arrang0rerne af 
denne rallytur, Finn 0rss leff og John Ma-
thiesen rigtig mange tak for et veltilrettelagt 
og vel gennemfort arrangement, det krasver 
et meget stort forarbejde at fa det hele til at 
flinke. Ogsa en stor tag til Vibeke og Bent 
for et fi-emragende velkomst arrangement, 
med alle de stedlige specialiteter som grand 
cru oste, pateer, vine osv. Jeg v i l da heller 
ikke undlade at nasvne Finn Gormsen og 
Hans Verners gastronomiske indsats med at 
opsnuse op provespise sig frem til en 
middag, til vores festaften. 

Semaine Federale 2003 i Aurillac. 

Dette ars franske cykelrally er nu vel o-
verstSet og en busfuld godt gennemstegte 
turcyklister er alter tilbage i et mere tem-
pereret klima. 
Byen Aurillac ligger i Cantal regionen i 
Auvergnes h0Jland, i et omrade med utal-
lige udslukte og afrundede vulkankratere. 
Omradet var ssrdeles bakke/ bjergrigt med 
h0jder op til ca. 1900 m. med en sasrpreeget 
natur og meget karakteristiske landsbyer 
med et autentisk og uspoleret milj0 og sasr-

HEINO C Y K L E R 
ALT 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 Y K L E R TIL LAVPRIS 

Roskildevej 527,2605 Brondby, Tlf. 43 43 22 39 
Osterbrogade 158. 2100 Kbh. 0, T l f 31 20 88 77 

1 samme koncern nu ogsS: 
Rolsted cykler: 

Gl. Kongevej 88, 1850 Frederiksberg C, 
T l f 33 21 29 33 

Bikebuster: 
Hovedvagtsgade 6, 1103 Kbh. K, T l f 33 93 93 63 
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INDVITATION! 

Semaine Federale 2003 

For alle deltagere i 4rets 'hotte' tur til 
Aurillac er der aiTangeret en speciel aften i 
klublokaleme, hvor man kan modes og 
udveksle faelles erindringer om alle de 
barske ture i det kuperede terrain i de 
rekord haje temperaturer. 
Dagen er fastlagt til lerdag 11. oktober og 
tidspunktet er k l . 18:00. Turen gav et min
dre overskud og der v i l derfor vasre et trak-
tement med passende masngder af mad- og 
drikkevarer, saledes at de fsrreste g^r sult-
ne hjem. 

Al le opfordres til at tage deres fotos med sa 
man kan mindes de sveddryppende ople-
velser. Der v i l derudover vasre forevisning 
af lysbilleder, som enkelte af deltagerne 
stadig svasrger til . 
Bekrasftelse af deltagelse til Firm 0rssleff 
tlf. 36 49 99 60 eller John Mathiesen tlf 45 
85 02 41 , V i modtager ogsa e-mail pk 
F I N N . O E R S S L E F F @ , W A N A D O O . D K eller 
B 1 J 0 H N M @ , P R I V A T . D K 

Efterlysning !! 
Arrangorer sages. 

Nasste ars Semaine Federale, nr. 66 af 
slagsen afholdes i Alsace fra den 1. til den 
8. august 2004. Det er denne gang byen 
Cernay, en lille by med 11000 indb., der 
Iffigger arealer til dette fantastiske cykel 
stasvne og man forventer op til 15000 del
tagere. Cernay ligger i det sydlige Alsace 
S A ' for hovedbyen Colmar og lige for fo-
den af Vogesernes hojeste punkter. Det er 
lige midt i vinlandet med alle dets s m i 
blomstersmykkede middelalderbyer. Her v i l 
v s r e bade bjergkarsel, bakke korsel og 
mulighed for "fladere" terrasn. Mange kan 
sikkert erindre den fantastiske uge vi havde 
i Ruffach, der ligger ca. 20 km nordligere, i 
1992, hvor vejr og vingudeme havde det 
helt store smil fremme. 

Riquewihr 

Nu er det al tsi bare at vi mangier et par 
friske folk til at kore dette arrangement i 
stilling. Det er nu der skal tasnkes og 
handles s4 der allerede i dec. nummeret af 
bladet kan ligge et opiasg klar, sk folk kan 
planlasgge ferien i god tid. Har man ikke 
selv noget materiale (materialet la klar i 
Aurillac) ligger redaktionen inde med et 
sast, med de nodvendige oplysninger og 
adresser og jeg er ogsa sikker pk at dette ars 
arrangorer, gerne bidrager med rad og 
vejledning. 

P.S. Det vi l nok fra starten vasre fornuftigt 
at tKnke p4 lidt mere end en uges arran
gement, da arrangementet her rummer mu
ligheder for en, med rejsedage, 11 dages tur 
hvis man v i l have det hele med. Jeg kan 
forklare mig mere detaljeret ved henven
delse. 

Jan. 

Handbyggede CykJer - TourcykJer. 
Cykehask€r - Rygsaekke - Div. Udstyr. 

CARL BERNHARDSVEJ 4 -1817 F.C 
TFL. 33224800 - CVR 10481686 

www.coolbikes.dk 
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A.I.T. Rally og Svendborgs 750 ars 
byjubilaeum. 
Den 12 . - 20. juli 2003. 

Dette Srs Internationale cykelrally, nr. 60 i 
rffikken, havde tiltrukket 821 deltagere fra 
15 nationer der fordelte sig pk felgende 
mSde: 0strig 9, Belgien 4 1 , Czekiet 1, 
Danmark 213, Frankrig 271, Tyskland 21 , 
Holland 106, Litauen 2, Polen 107, Portugal 
2, Rusland 1, Schweiz 2, Sverige 5, Ukraine 
8, England 32. 

Turcyklisterne var naturligvis reprassenteret 
med en gruppe. Nogle cyklede hele vejen 
andre tog toget til hjs lp noget af vejen og 
andre igen karte i bil, men alle kom til at 
opleve en festlig cykeluge med velvillig 
bistand fra vejrguderne. Her er sk deltager-
nes beretning fortalt med egne ord. 
Redaktionens mand pk stedet, Finn A . 
Kristensen, nojedes ikke med at dele opga-
ver ud til alle de andre men Isgger selv ud 
med denne beretning: 

Abning af Rallyet i Svendborg sendag d. 
13. juli 2003. 

E n meget varm sommerdag k l . 10.00 
samledes omkring 850 hSbefulde cyklister 
pk Landstaevnepladsen. Med veterancykler i 
front taet fulgt op af en borgmester og en 
viceborgmester drog hele kortegen gennem 
Svendborg og langs med havnen, hvor et 

[SVENDBORG* 
IHII I i i l l f rMl l l l^ f 

1253-2003 
stort antal trsskibe netop var kommet til 
byen for at deltage i et t r s f Det var et 
meget smukt syn. Kortegen af cykler der nu 
var flere kilometer lang, drog over Svend-
borgsundbroen til TSsinge. Her gik turen 
igennem de smukke og naturskonne byer -
Vindeby og Troense, for derefter at retur-
nere til Svendborg. Hoje Boge Stadion 
skulle lasgge grus til den officielle abning af 
Rallyet, med taler - musik - drikkevarer og 
lidt andet mundgodt. Dejlig dag hvor for-
ventningeme til den kommende uge med 
stabadser og fornojelser steg til store hej-
der. 

Mandag den 14. juli . Tasingc og 
Langeland ( red rute ) 63 /100 /139 km. 

Flemming Nielsen fortsstter fort<Ellingen 
over begivenhedernes gang og har folgende 
at berette: 

V i vSgnede op til endnu en dag med bedst 
muligt vejr, h\k himmel og masser af sol. 
Dagens tur gik til Langeland. Efter at have 
krydset TSsinge og Sio kom vi frem til m0-
depunktet i Rudkabing. Arrangoreme havde 
fiindet et meget flot pausested i vandkanten 
med udsigt over til hojbroen tilbage til Si0. 
Her var ogs4 bademulighed. 
Der var 3 turmuligheder den korteste pk 63 
km vendte tilbage til Svendborg straks mode-
stedet var nSet. PS 2 laengere ruter kunne vi 
enten kore nordpS forbi Tranekaer i alt 100 
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km eller sydpa til Bagenkop i alt 139 km. V i 
valgte TranekaeiTuten og fandt en meget fin 
badestrand efter ca. 60 km, hvor vi gjorde 
holdt for frokost. 
Tranekffir cyklede vi hurtigt forbi og fandt et 
spsndende galled lidt l^ngere fremme, hvor 
v i fik vjErtindens livshistorie og frisk koldt 
vand til vandflaskeme. Lidt laengere (remme 
fandt vi et Tobaksmuseum, hvor der blev 
fortalt om tobaksproduktionen i Danmark 
under ki'igen. Der var stadig en lille mark 
med Viginia tobak. 
P4 vej hjem over TSsinge stoppede vi ved 
kirken i Landet og bes0gte Elvira Madigan 
og Sixten Spares gravsted. Herefter fortsatte 
vi til Valdemars Slot og stoppede for at drik-
ke kaffe og spise kanelstang, sa vi fik energi 
til det sidste stykke tilbage til Svendborg. 

Tirsdag den 15. juli . Nyborg Kerteminde 
( bla rute ) 56 / 1 0 3 /160 km. 

Hans Verner Neumann stir for nasste 
fortaslling i denne foljeton. 

Aftalt med "vores" fotoreporter Finn 
Gormsen at cykle den korte rute over Brud-
ager, Broholm, Hesselager og Lundeborg. 
Vagnede op til h0j himmel. Fattede toilet-
taske og handklsde, agede op til vaske-
kumraen for at rette facade af- jo det var en 
"tur" for sig selv. For middag ud af byen ad 
bl4 rute. Sogte og fandt gode fotomotiver i 
landskab og bindingsvasrk. Rutens hojde-
punkt blev Danmarks storste registrerede 
sten Dammestenen, syd for Vormark. Ste-
nen er stor. Navnet er der 2 meninger om. 

BANANI 
SPORT 
Cyklen - der er kaelet for 

VigerslevvGJ 35 Telefon 36 30 04 20 

Vejskiltene skriver Damesten. Geodastkort 
og enkelte turistinformationer skiiver Dam-
mesten. OvenpS stenen ses med lidt fantasi 
aftryk af en stor damefod. Lundeborg er i 
sommer blevet havneby for skibsrute til 
Stigsnaes / Sjs l land via Omo. Jeg sejlede 
med den til dette rally. V i afveg ruten for at 
besigtige Tiselholdt (privat gods). Som cyk-
list eller g4ende kan godset ses fra mange 
vinkler fra markvejen der forte ned til 
ordinasr rute. Skarupore blev sidste m i l . 
Forfatter Bertolt Brecht opholdt sig der 
nogen tid under 11. verdenskrig som flygt-
ning. Huset er ikke beskrevet i dag. 
1 restauranten pS Hotel Svendborg var der 
ankommet gzester fra K i e l . Fam. Hi l l som vi 
ud pa aftenen havde en hyggelig snak med 
om tidligere rallyes, Vissenbjerg, Harrogate 
og Fujiyama. De er staet af cyklen. Valgte 
at ta' 1 dogns tur til Svendborg. 
Indholdsrig dag. 

N B : Et forsog pa kortfattet beskrivelse til 
den udfordring Finn K . "stak ud" 

Onsdag den 16. juli . Fridag. 

Men for de udenlandske gffister og andre 
interesserede var der arrangeret en guided 
bustur til Kobenhavn, med fransk og en-
gelsk tolkning. 
Dette forhindrede ikke en lille gruppe 
bestSende af Bente, Vibeke og Margith i at 
tage pa oplevelsestur, hvilket afstedkom-
mer folgende fortasUing: 

Det var fridag, og vi vagnede op til 
overskyet vejr, og ikke som meteorologerne 
havde lovet det, hojt solskin - noget som vi 
efterhanden havde vasmiet os til . 
Ikke desto mindre tog vi ud p4 havet med 
"M/S Helge" fra 1924, som sejler rundt i 
det sydfynske ohav, og pk utallige opfor-
dringer fra Verner, sejlede Bente i dag som 
gratist. 
V i , Margith, Bente og Vibeke G . , drog i 
land i Troense by, besa herligheder som 
pittoreske huse og haver samt det abne 
landskab bag byen. Efter en liekker frokost 
pa Hotel Troense kunne vi lige se "Helge" 
komme fyldt med cyklister, og sa var det af 
sted til Svendborg. 
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Vejret klarede op, og dagen er ikke forbi, 
nu venter en gSgadetur, og vi ender pk 
"Face Inn", irsk pubmiljo med masser af 
kendte personer pk vaeggene og andre origi-
nale personer tilstede, blandt andet en ind-
fodt svendborgenser, som fortaeller om be-
vaertningens historic. E t hyggeligt sted, der 
gerne ville sKlge os en ol. 
Om aftenen gak v i sk i Zirkus Nemo, som 
ogsS var i byen Svendborg, og det var ikke 
kedeligt, skulle v i hilse og sige. Selv prins 
Henrik skulle se showet et par dage senere. 
Prinsen kom blandt andet forbi, fordi der 
havde vasret et stort sejlertraef af gamle 
traeskibe i samme uge, ligesom han ogsS 
kom sejlende i "Dannebrog", idet Svend
borg fejrede sit 750 krs byjubilaeum, og det 
var v i mange, der fejrede. 
F y n er fin. 

Torsdag den 17. juli. Mro tur. 

Her kunne man vaslge faergen fra Svend
borg, FSborg eller Rudkobing alt efter tem
perament og herefter cykle rundt pk oen 
efter kort. 
John Mathiesen fkt franske fomemmelser 
og inspireres til denne malende beskrivelse 
af en lille gruppe turcyklisters meritter. 

Atter en dejlig morgen med pragtfuldt 
varmt vejr. Med de mange udenlandske 
deltagere kunne man let fole sig hensat til et 
Semaine Federale i Sydfrankrig, hvis ikke 
lige det havde vaeret for de pragtfulde 
snoede Fynske smSveje og sk selvfolgelig 

Foto: Hans Albek - Udsigt fra Langeland til TSsinge. 

Svendborg som med al respekt ikke har 
meget fransk't over sig. 

V i var en lille gruppe pk 5 fra Turcyk
listerne som efter cykling pk 'fastlandet' de 
foregiende dage nu skulle ud og kigge lidt 
pk det sydfynske ohav fra sosiden. Der var 
en del andre p5 faergen med samme formil 
og de fleste havde samlet sig pk daskket i 
den kraftige brise s i man rigtig kunne folge 
med i sejladsen forbi de mange smioer. 
Anlob Rudkobing k l . 11:00 hvor v i par-
kerede cykleme i havneomrSdet for at kigge 
lidt p i de meget maleriske gader i byen 
prasget af brosten og lave bindingsvaerk 
huse. Ren provinsidyl men sikkert rarest for 
de lokale n i r alle turisterne er taget hjem 
igen og de slipper for at fk trykket nsser 
mod ruderne og folk der render rundt med 
ih og oh i deres l igesi idylliske baggirde. 
Efter beh0rigt besog i turist butikkerne for 
at kobe de obligate postkort splittede vi op 
efter interesser og nogle skulle p i museum. 
Det var ikke lige min kop te, s i jeg hoppede 
p i cyklen og begav mig ud i det /Eroske 
landskab der hurtigt viste sig at vaere ret s i 
bakket. Fordelen ved det var klart de mange 
flotte udsigter det gav fra alle toppene med 
bolgende kornmarker, kirker og havet i det 
fjerne. 

V i modtes igen p i havnen i Rudkebing for 
at tage cykelruten til Marstal. Den blev p i 
et tidspunkt til en ret s i groft belagt grusvej 
at min racercykel nsgtede at kasmpe sig vej 
gennem skasrveme og insisterede p i at fin-
de en asfalt vej. Det blev til den kun let 
trafikerede hovedvej p i den anden side af 
oen -hvor fa biler har de egentlig p i den o ? 
- som delvist fulgte havet og var ledsaget af 
en halv pelikan direkte ind p i kysten, men 
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til trods for blaesten naede jeg da frem til 
Marstal for blot at konstatere at jeg ikke 
kunne fmde de ovrige. 
Det blev sa til en tur ud langs stranden med 
de sma finurlige badeliuse anlagt ud ad en 
tange, samt i modsat retning til Ommels-
hoved, en lang halv0. Der var jeg rigtig 
kommet ud pa landet, til gengsld kunne jeg 
nu tydeligt se JEmskeih'mg ovre pa den 
anden side af bugten. Men uden en vand-
cykel var det ikke til megen gavn sa jeg 
matte se at finde derover snarest for vi hav
de kobt en gruppebiilet til fargen og det var 
ikke mig der havde den. Det endte med at 
min cykel alligevel fik en tur gennem sks r -
verne pa cykelruten blot fra modsat retning; 
den var alligevel ikke sa slem nar blot man 
trak op ad et par sma krappe bakker. 
V i naede alle f<Ergen og var tilbage i Svend
borg ved 19:00 tiden, en god og oplevel-
sesrig tur rigere og jeg fik igen set en lille 
del af Daiunark jeg ilcke tidligere havde 
besagt. 

Fredag den 18. j u l i . Faborg - Svanninge 
(hvid r u t e ) 60 / 9 6 / 118 km. 

Toni og Peder har folgende at berette fra en 
rigtig Slotstur med kniv og gaffel. 

Toni og jeg valgte en kort tur til Valdemars 
Slot pa Tasinge, da det var et blandet vejr 
med risiko/chance for regn. 
Solen skinnede godt nok, da v i cyklede 
over Svendborgsund-broen, sa vi var bare 
nadt til at holde stille for at nyde den fan
tastiske udsigt med de mange hvide sejl i 
sommervinden. Na, men vi kom da videre, 
og via Vindebyore Camping, der ligger med 
en flot udsigt til Svendborg og broen, cyk
lede v i videre til Troense. 
Meget belejligt begyndte det at regne, sa vi 
besluttede at nyde en rodspeette pa Hotel 
Troense, der ligger med den dejligste udsigt 
over havnen og sundet. Det var igen svjert 
at lasrive sig, men regnen var for lisngst 
aflost af solskin, og vi skulle jo videre Ul 
Valdemars Slot. Men inden slog v i en sl0Jfe 
rundt i Troense for at se de mange gamle, 
smukke huse. 

Endelig kom vi til slottet, som ogsa vi synes 
er et bes0g vasrd - ikke kun pa grund af 
beliggenlieden, men mindst lige sa meget 
pa grund af det smukke interior og den 
meget store jagttrofs-samling. 
Inden vi cyklede tilbage til LandsstEEvne-
pladsen i Svendborg, naede v i lige den 
obligatoriske kaffe og kage p4 et konditori i 
Troenses udkant. 
Om aftenen - vor sidste i Svendborg i 
denne omgang - havde vi aftalt at ga ud at 
spise med Jolin. V i var heldige at fa et bord 
pa det gode restaurant-skib "Oranje" med 
udsigt til havnekajen. Da det var en lun 
aften med et mylder af mennesker pa hav
nen, var der nok at se pa. 
Atter en dejlig dag pk Fyn (og omegn) -
Fyn erjin! -

VI ses til motionscykelleb 

smmiucrplitm: 
Postbox 176, DK-4600 Kage 
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Lordag den 19. juli . Midtfyn (orange 
rute) 56 / 98 /122 km. 

V i kan desvasrre ikke stille op med en 
fortsUing fra denne dag, beklager. 
Firm K . har ellers vredet armen om pk 
deltagerne for at fa dem til at skrive et 
indlaeg, men her har han maske vaeret sa 
handfast at vedkommende ikke har kunnet 
skrive ??. 

Sandag den 20. juli . Lukkedag. 

Bente V . er ladt alene tilbage pa pladsen og 
har af Firm K . faet overdraget stafetten til 
afrunding af denne rally foljeton. 

Sondag morgen vagnede jeg op pk cam-
pingpladsen til endnu en solskinsdag. Det 
var sidste dag af AIT-ral lyet , og pladsen 
skulle forlades k l . 10,00. Halvdelen af telte-
ne var allerede vaek og mit telt stod med 
rigelig plads til alle sider. Turcyklisterne 
var simpelthen vask. Dog, der var enkelte 
tilbage, faktisk 3 tror jeg. NS, men det 
gjorde ikke dagen darligere, det var bare 
anderledes. 
V i fik vores morgenmad og med 4 andre 
cyklister fra Rizidovre drog jeg af sted pa 
cykel k l , 9 mod Nyborg. Farst fulgte vi 
hovedvejen, men slog senere ind pa cykel-
rute nr. 50. Der blev kort pzent, og det gik 
da ogsa op ad bakke, De andre havde op-
paloiing- ikke jeg - men jeg skulle da traede 
godt til, De fra Rodovre af er seje, 
P4 et tidspunkt gjorde v i ophold ved et kajrt 
lille gadekasr med ffiUinger og hele molevit-
ten og indtog vor kaffe og wienerbrod, V i 
nSede Nyborg k l , godt 12 . De andre skulle 
med toget k l . 13,01, sa jeg havde 1,5 time 
alene, da mit tog forst skulle kore k l . 14,31. 
Faktisk kan man na at se meget pa den tid. 
Det var meget varmt og solen var hel vild. 
Allerfarst blev torsten slukket pa en 
fortovscafe. Derefter sa jeg Nyborg slot og 
parken. Meget nydeligt alt sammen, Deref
ter k0rte jeg gennem sma charmerende 
gader og endte ved en markedsplads med en 
masse sma boder og gogl, Efterhanden var 
jeg blevet sulten og fik mig en gang cheese 
burger, og jeg lovede mig selv, at jeg aldrig 

mere ville spise det junk food, Pludselig 
skulle jeg na mit tog, heldigvis naede jeg 
det. For ovrigt matte jeg vente, fordi det var 
12 minutter forsinket, 
Togrejsen til Hoje Tastrup varede kun 1 
time. I toget sad jeg og txnkte pa alle mine 
gode oplevelser. Tasinge med Valdemar 
slot, "Helge" (bare rolig, det er et skib), det 
smukke /Ero med Voderup Klint , Faborg 
Museum, vort mode og snak med en kera-
miker, U l f Nielsen, som lavede de flotteste 
flade vaser, sa det lignede malerier, modet 
med maleren V i l l y Nielsen (85 ar) en pasn 
og distingveret herre, som v i fik en rigtig 
lang snak med. Han fortalte bl.a., at han 
havde opfundet Jenny komfuret. V i sa ogsS 
hans atelier, hvor han havde opfundet et 
ophtEng, hvori han kurme hvile sine arme. 
Ophasnget kunne sa skydes frem og tilbage. 
Ja, jeg kunne blive ved, men det gor jeg nu 
ikke. Sent sondag eftermiddag var jeg 
hjemme igen. E n rigtig dejlig og smuk ferie 
med en masse sode mennesker. 

Turplanlsegningsmode !! 

Lardag den 25. oktober 2003. 

Modested: Rodkffilkevej 168. Glostrup 
M0detid: k l . 11,30 
Tilmelding; p i 43 45 66 08 inden den 
19/10 

Alle kan deltage, pa betingelse af at man 
moder op med en skitse til en tur eller gerne 
flere samt nogle datoer for afviklingen af 
disse, Du skal ikke planlasgge i detaljer, 
blot du har en ide sa kan du efterfolgende 
lasgge detaljer pa og aflevere en endelig 
turbeskrivelse til det for den tur aktuelle 
blad. For atVekslingens skyld v i l v i i ar 
asndre traktementet fra det vanlige kage 
orgie til et lettere frokost arrangement med 
et lille glas til. Der v i l dog vasre kaffe til 
medet som af nsvnte grund startes op 
prascis k l . 11.30 
Lene og Jan. 
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T U R R E F E R A T E R 

Heje Sandbjerg - Sandag, den 1. 
juni 2003 

Efter at have trsenet i Sydfrankrig i pSsken 
mente Toni og jeg, at v i var klar til at del
tage i Verners tur til Haje Sandbjerg. 
V i st0dte til flokken i Lyngby, og via bl.a. 
MelleSstien og andre dejlige stier nSede v i 
op p4 "bjerget". Her nad v i den medbragte 
mad, og for mit vedkommende ogsS en lille 
blund i grsesset, alt imens udsigten til Ven 
og Sveriges-kysten kurme nydes. 
Herefter skulle v i fmde et kaffested. P i mit 
forslag blev v i enige om "Jasgerhytten" ved 
Sjaslsa. A d hyggelige skovstier suste v i 
gennem Rude Skov ned til kaffen og 
lagkagen, som v i skyllede efter med en kold 
fad0l. 

Efter at have nydt det dejlige vejr og 
udsigten over S0en, cyklede v i hjemad v ia 
Allerod og Farum. Ved A B ' s baner sagde 
v i farvel til flokken og karte til Lyngby. 
Tak for en hyggelig tur i dejligt vejr! 

Peder 

KuUenturen 5. juli 2003. 

Det havde regnet voldsomt dagen far, men 
netop nu blev vejret godt. 
V i blev 13 deltagere. 
Jan, Jess og jeg cyklede fra Tuborg og 
madtes med de andre i Helsingar. Hofgart 
og Kaj kom i bil . Lene Boye, Lene Ba i , 
Lissy & Finn, Bert, Birte & Poul samt Er ik 
Carlsen kom i tog. 
I Helsingborg karte 1. hold p i 7 i lettere 
opskruet fart til Malle og provianterede der 
for stigningen til selve Kullen. Samlet an-
komst til spidsen efter nogen spredning op. 
Senere kom 2. hold, og v i havde tid til 
konverseren, slangeskift og nadvendige ga-
remil . 
Vejret var perfekt med fin vind fra N N V , 
hvilket gjorde, at de to hold kom til 
kaffestedet med kun ca. 10 min. tidsforskel. 
Underholdt af to folkemusikere p i harmo-
nika og guitar, som sang de dejlige svenske 
viser, sad v i i haven til Albertsgirdens kaf-
festue i Utvalinge og fik ikke lagkage, men 
tarkagemix. 
For sidste gang skiltes de to hold for at kare 
gennem Kattarp og AUerum og retur, men i 
Helsingborg drog kun Hofgart, K a j , E r ik og 
jeg straks videre med faergen. 
Fra Helsingar lod de tre andre sig trans-
portere i bil/tog, medens jeg cyklede via 
Kvis tgird og i et euforisk opskruet tempo 
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niede hjem for at f i at vide, at Ingrid havde 
vasret i byen med nogen og spist sig mast. 
Men bevares da! Jeg indrettede mig, som 
kun jeg kan. 
Konceptet med to hold, som kan realisere 
sig selv med forskellig fart, lader fil at v s re 
fint, fordi det giver mere ensartet og miske? 
sikrere karsel. 
Tak til Lene og Jess for forarbejde og turen. 

Johan. 
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Triathlon-specialisten 

I RYVANG CYKLER og SPORT APS 
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Kullen l0rdag d. 5. juli 2003. 

Undertegnede der fik lov til at kigge 
igennem en nybegynders briller - s i et 
fascinerende billed af personer der nyder 
deres cykelkarsel, ikke mindst i det fine 
vejr der er tasndt op for. Der blev ogsi 
oplevet personer der var glade for at s l i en 
palaver af; noget der passer brillernes ejer 
meget godt. E n fascination over turens 
beskaffenhed blev der ogsi tid til . 
Brillernes ejer med overvasgt af 0strogener 
blev fascineret af, at personer med samme 
overvasgt var i stand til at fremvise en sa 
elegant og kraftfuld karsel. Men vi der har 
fulgt lidt med, ligger inde med en viden om 
at brillenes ejer er ved at komme efter det. 

Finn A. Krislensen. 

Foto: Lene B. J. 
SkSnsk kaffebord 
med spillemands-
musik. Ingen ven
der sig mod foto-
grafen, de er nok 

bange for at nogen 
skal hugge deres 

kage. 

0sterbrogade 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 
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Med dette blads udkomst er onsdags-
traeningen formentlig allerede afsluttet 
(sidste gang den 10/9). Trods en forrygende 
sommer og for den sags skyld ogsS et godt 
forSr, har deltagelsen ikke imponeret og 
med et max. p i 14 deltagere dog oftest 3-5 
personer er succesen vel begrasnset. Men 
pyt det er som bekendt dem der ikke 
kommer der gir glip af noget og nSr det 
ikke kan vasre anderledes er det vel ok. 
Holdet rekrutteres ud fra en gruppe pa ca. 
16 personer. Der dukkede 3 nye ansigter op 
i sonmierens lob, hvoraf kun een har varet 
der mere end 2 gange for nuvasrende (16/8). 
V i har bestraebt os p i at kare samlet rundt 
og kun kare rass de sidste par km., dette er 
lykkedes med et par enkelte smuttere, hvor 
een har mittet slippe p i grund af for haj 
udgangsfart. Det er ikke vores intention at 
sastte folk af og jeg skal vasre den farste til 
at beklage dette og prave at rette fejlen i 
nasste saeson. 

Tak for denne siEson og p i gensyn i 2004, 
samt til vintertrasningen naturligvis. 

Jan. 

(^(!) C^O 
K O M M E N D E T U R E 

Vintertraeningen 2003-04. 
Starter sandag den 
2. november2003. 

Madested: 
Madetid: 
Distance; 
Turledere: 

Herlev Post! 
k l . 10.00 • 
Ca. 1 '/2 time. 
Lene og Jan. 

Der kares p i stisystemer og skovveje sa 
liEnge vejret tillader det, kun is og sne kan 
jage OS ud p i landevejen. Mad frem, f i 
denne vintervedligeholdelse af formen med 
Og det styrker balancen og smidigheden at 
kare i snoet ujasvnt terrasn. Desuden er det 
smadder hyggeligt at falge solen p i vej til 
foriret i det gode cykelselskab. De sidste 
mange ar har der vasret indslag med 
klubbetalt kaffe / kage, det er nok tvivlsomt 
om dette kan fortsatte. Jeg mener dog at vi 
for fallesskabets skyld skal bevare denne 
tradition for egen regning i den kommende 
saeson, men det snakker v i os frem til. 
V i ses. 

Ryget. 
Sandag d. 7. September 2003. 

Madested: Klokkedybet/Frederikssunds-
vej 

Madetid: K l . 10.00 
Lasngde: ca. 60 km. 
Turleder: Susanne Sindberg 
T l f : 36 70 02 54 

Der cykles langs Kagsien og Smormosen. 
Derefter gennem Hareskoven og naesten 
rundt om Sandersa op til Ryget skov ved 
Farum sa. Her indtages den medbragte 
frokost. Da kaffen desvasrre ikke mere kan 
nydes p i Kalkgirden, m i jeg fmde et andet 
spasndende sted at drikke kaffe. Hjemturen 
gir over Frederiksdal, alt afliaengig af 
kaffestedets placering. 

Tempo: blot S i alle kan vasre med, 
man er med fra starten. 
V i samler op efter bakker og 
vanskelige passager. 

KOMSOVENDEPA 
_ CYKEL FERIE I 

SYDEUROPAI 

Ruby Reiser 
Tlf.86 153599 

O G S A S K I R E J S E R O G V A N D R E F E R I E R . 
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Folehaven 
Sandag den 14. September 

Madested: 
Madetid: 
Lasngde: 
Turledere: 

Tlf: 

Jyllingevej/Timvej 
k l 10.00 
69 km 
Jesper Wang Larsen 
Flemming Nielsen 
39 90 39 87 ( JW) 
43 64 49 03 (FN) 

Om turen: 
V i karer via Smarmosen til Frederiksdal i et 
moderat tempo, s i alle kan falge med. V i 
falger Malleaen fra Sogenfri til Stampe-
dam, hvor v i drejer nordpi. Der er grusvej 
langs Malleaen, s i dakdiameter p i 28 mm 
og opad v i l nok vasre en fordel. V i fort-
sastter nordpa ad Caroline Mathilde Sti og 
igennem Folehave. Frokosten spises i Hars-
holm Slotshave ved springvandet. 
V i fortsEtter forbi Harsholm Kirke og ind i 
den nordlige del af Folehave, hvor vi midt i 
skoven finder 
C . H . Linstow's gravplads. Her er bevai-et 
nogle f i 150 ar gamle traser, der rager hajt op 
over den avrige skov. V i fortsastter gennem 
Vedbask til Skodsborg Strandkiosk, hvor vi 
f ir kaffe og kage med en flot udsigt over 
Oresund. Herfra kares forbi Ballemosen og 
Eremitageslottet hjemad. 

Bemaerk: 
.i€ndret dato i forhold til turkalenderen! 

Pometet//€Lblemuseet i Taastrup 
Sandag 28. September 2003 

Madested: Parkeringspladsen p i Tinder-
haj Skole i Radovre, ved 
Tarnvej/Fortvej 

Madetid: K l . 10:00 
Lasngde: ca. 25 km 
Turledere: Susaime Sindberg og Finn 

Orssleff 
Telefon: 36 70 02 54 eller 40 91 77 01 

Medbring madpakke og drikkevarer til 
pausen. 
Det er blevet efterar og frugthasttid - s i tag 
med ud og f i friske rade asblekinder. V i 
cykler fra Radovre via Vestskoven til 
Agrovej nasr Snubbekorsvej i Taastrup. 
Pometet holder abent hus i dag, med guide-
de ture i sortssamlingeme og demonstra-
tionsarealerne. Der er ogsi demo af f eks. 
mostpresning samt markedsplads og udstil-
ling. Man m i gerne smage pa nedfaldsfrugt 
og kan kabe danske asbler af gamle og nye 
sorter, hvoraf der findes ca. 250. Check evt. 
selv hjemmesiden pa "pometet.kvl.dk". 
V i er i Pometet et par timer, hvorefter turen 
gir hjemad. Husk taske til asbler. Turen 
kares sammen med D C F Radovre. 

Bemaerk: 
^ndret dato i forhold til turkalenderen! 

Skulptur-tur i Kebenhavn 
Sandag den 21 . September 2003 (bemasrk 
den aendrede dato, der giver plads for 
Pomet-turen 28/9). 

Madested: 

Madetid: 
Laengde: 
Turledere: 

Telefon: 

Markliaj Kirke pa Markliajvej 
overfor Markliaj Parkalle nasr 
TV-byen. 
K l . 9:30 Slut ca. k l . 14. 
ca. 20 km. 
Firm Orssleff og Verner 
Kristiansen 
36 49 99 60 
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Medbring madpakke og drikkevarer til 
frokosten evt. i Kongens Have. 
Turen kares ikke i regnvejr! 
Hvad er en skulptur? Tag med pa en 
trilletur i de kabenhavnske byrum og find 
dit eget svar! 
P& Toscana-turen i 2002 var en del 
kulturcyklister glade for besaget i skulp-
turbyen Pietrasanta. Derfor v i l v i se og fole 
pS ca. 20 skulpturer - mest danske fra 
1900-tallet - i forskellige materialer. Nogle 
er faktisk fra Pietrasanta. I har muligvis 
bemasrket nogle af skulptureme far - og s4 
alligevel ikke rigtigt set dem. Andre v i l 
v s r e nye for jer, fordi de stir lidt bortgemt. 
F 0 v i l fortaelle kort om kunstnerne og vaer-
keme. 
Turen gar fra Markhaj via Utterslev Mose, 
Narrebro, 0sterbro, Frederiksstaden, Hav
nen, Christianshavn og Middelalderbyen til 
RSdhuspladsen. V i skal af og p4 en del 
gange - sk en aim. cykel er nok sagen. 

Vestvold og vinsmagning^ 
Sandag den 5. oktober 2003 

Madested: 

Madetid: 
Langde: 
Turledere: 

Tlf : 

Hastighed: 
Medbring: 

Damhustorvet ved 
Damliuskroen 
kl . 10.00 

Ca. 20 km 
Hans Er ik Rasmussen 
Flemming Nielsen 
38 60 11 72 / 21 20 
( H E R ) 
43 64 49 03 (FN) 
15 -20km/ t 
90 kr. til vin og brad 

31 

Bemcerk: Tilmelding til en af turlederne 
senest sandag den 28. 
September 

V i falger de rekreative cykelstier gennem 
Vigerslevparken, parkomrademe i Hvidovre 
og langs Vestvolden til Radovre. Herefter er 
der vinsmagning ved Mette Risager pk 
Tinderhaj Skole. Der bliver konkurrence om 
at gastte 7 forskellige vine, sa det kan blive 
festligt at deltage! 

Esrum S0 
Sandag 12. oktober 2003. 

Madested: Herlev posthus , 
Madetid: k l . 9.30 
Lasngde: ca. 90 km 
Tempo: Selvom mange nok v i l gare dette til 
den sidste tur pk sommercyklen er det ikke 
en egentlig racertur. 
Turleder: Aksel 
Tl f : 44 92 22 90 

1 
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Der kares fra Herlev over Farum, AUerad 
og Nadebo til Esrum kloster. 
Her finder v i et sted at spise vor medbragte 
mad, (mSske kan der kabes drikkevarer pa 
stedet). 
Afliffingig af tiden, vejret og humaret v i l det 
v s r e muligt at besage klosterhaven med 
sine krydderurter eller selve Klostret. 
Hjemturen gar ast om saen til Fredensborg, 
hvor der drikkes kaffe, og sa tilbage via 
Granholt, Allerad og Farum. 

ER CYKLEN IVINTERHI? 
I Friluftsland er vi specialister i 

turlangrend, felemark og vinterfleidture 
KIg ind hos mwmm 

Frederiksborggade 52 
1360 Kobenhavn K 

Tlf. 33 14 51 50 

Lukketur ved Kebenhavns havn. 
Sandag den 26. oktober 2003. 

Madested: 
Madetid: 
Lasngde: 
Turleder: 
T l f : 

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

Kabenhavns havn har indenfor de sidste par 
ar gennemgaet den starste forandring, der er 
sket indenfor de sidste hundrede ar. 
K o m og besku' - bliv overrasket - mabende 
- forarget - vred -, eller fyldt ined glade. 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 sadt. 
V i ses! 
HUSK dette er dagen hvo r sommer -
t i d er s lu t og v i n t e i t i d begynder!! 

H u s k ! ! 

Julemedet den 11. december. 
Juleglagg og aebleskiver. j - ^ S 

( 

Som ssdvanligt viser Finn Gormsen lys
billeder og oauserer over sin arlige ferietur 
til det Franske, pa sin levende og utra-
ditionelle made. Der v i l sikkert ogsa vare 
billeder fra rallyet i Auril lac. 
Nu er der bare lige det aber dabei at v i , 
nssten sadvanen tro, for nuvarende ikke 
har aftalt noget med Finn. Firm er pa en 
langere odysse og havde faktisk ikke nogen 
fastlagt hjemrejse dato da v i forlod ham i 
Aurillac. Nu er han blevet rigtig pensionist 
med alle Srets dage til egen disposiuon sa 
jeg bider negle og ber' til at han nar at 
komme hjem og arrangere billeder og 
foredrag inden december !. V i satter vores 
lid til at Finn ikke nanner at snyde os for 
denne festlige filmaften, der altid trakker 
fiilde huse. 
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K L U B M 0 D E R 

September: Torsdag d. 11 
Her vises sommerferie billeder bl.a. fra 
irets Rallyes. 

Oktober: Torsdag d. 9 
Aktivmodet K l . 19.00 
Se side 2 

November: Torsdag d. 13 
Almindeligt mode. 

December: Torsdag d. 11 
Foruden kaffe serveres Glogg og able-
skiver. Lysbilleder. Se side 14. 

Vel medt! 

O B S . OBS. ! 
T i l skribenteme fra irets rally i Aurillac! 
Husk at indlevere jeres dagsberetning. 

Foto; Lene B.J. Cafe-holdet fra Kullen turen d.5. juli 

V i beklager at dato-raekkefolgen pk 
jEbleturen og Skulptur-turen inde i bladet 
ikke er korrekt. Men den er korrekt i 
indekset. 

Indeks • ( 5 

Sjaslso rundt 2 
Aktivmode 2 
Aurillac 2003 2 
Invitation (Auril lac) 3 
Arrangorer soges 3 
A I T . R a l l y Svendborg 4 
Turplanlaegningsmode 8 
Turreferater; 9 

Hoje Sandbjerg 9 
KuUenturen- lang 9 
KuUenturen- kort 10 

Onsdagstraeningen 11 
Kommende ture; 11 

Vintertraningen 2-11 11 
Ryet 7-9 11 
Folehaven 14-9 12 
Skulptur-tur 21-9 12 
Pometet-abletur 28-9 12 
Vestvold og vinsmagning 5-10 13 
Esrum S0 12-10 13 
Lukketur 26-10 14 

Julemodet 14 

Deadline for naste nummer er 24-10-2003. 

Forventet udkomst uge 50 i december mined. 


