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Foto: Lene Bai. 
Snapshot fra den sidste vintertraeningsdag den 14. marts. Solen brager igennem skovbrynet og tilsmiler den tapre skare, 
der dog efter dette billede havnede pS en ridesti med vaskeasgte kviksand ~ nassten. 
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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 glasde ved turcykling pk 
ethvert plan. 
Bladet udkommer 4 gange drligt. 

Redakterer 
L&ne^ og^Jayv3cu/Je&vi&tv. 

R0dkslkevej 168 
2600 Glostrup 

T l f 43 45 66 08 

Koordinator 

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 

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 Bronshaj 
T l f 38 60 80 14 

(2. torsdag i hver mSned.) 

Nye bladsmerere efterlyses !! 

Som naevnt pk aktivraedet, kunne de 
nuvasrende redakterer godt tsnke sig 
aflosning indenfor overskuelig fremtid. Og 
hvorfor nu det,— fordi det efter nogle kr 
med de samme tanker og ideer altid er 
forfriskende med nyt syn pa gamle vaner og 
rutiner. AltsS frem af busken, det gor slet 
ikke ondt, det krasver blot lidt tid 4 gange 
om iret samt en computer. Det hele kan 
teres pk kort tid selv om man aldrig har 
arbejdet med blad for. Dog kan vi anbefale 
at vasre 2 personer om opgaven ellers kan 
det let blive for tidskra3vende i den relativt 
korte periode der gkr fra man har alt stoffet 
og til man skal aflevere til trykkeren. Der 
medfalger en god laserprinter samt opstarts 
support. E n forelobig tidsplan kunne se 
siledes ud: arbejde med ved udarbejdelsen 
af dec. bladet for derefter at starte op med at 
producere marts bladet. Lad os here nsr -
mere sk v i kan prassentere det nye hold ved 
nasste aktivmede. 

Denne opfordring, fra blad 1, gav ikke 
nogen respons sa v i forsoger os atter 
engang. 
Kom nu ud af busken, tag imod udfor-
dringen det er faktisk meget sjovt at have 
med at gore. Hvis ingen melder sig kunne 
det ende med at vi ikke har noget blad og 
det skulle nodigt nk dertil. 

Redakt0rerne. 

BANANI 
SPORT 
Cyklen - der er kselet for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 
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30 ars jubilaeum 2005. 

Som 1 vi l vide, fejrer Turcyklisteme 30 Srs 
jubilaeum i 2005. 
Der er bestilt lokale, men der skal j o ogsk 
nogen til at arrangere festen. Sk hvis I har 
nogle gode ideer til derme og lyst t i l at vasre 
med i festudvalget, som skal st4 for arran-
gementet, mk 1 geme allerede nu melde jer 
til forretningsudvalget. 
V i regner med at festen skal afholdes en af 
de fOTSte weekender i Marts 2005. 

Forretningsudvalget. 

Marianne Ryding t l f 4659 1439 
John Mathiesen t l f 4585 0241 
Jess Brink t l f 3979 1759 

G a ikke glip af dette fantastiske arrange
ment i en af Frankrigs smukkeste og mest 
pittoreske regioner. Dette er stedet hvor 
maden, vinen, det pragtfiilde cykellandskab 
og historien g&r op i en hejere enhed !. Men 
som sagt det skal gk meget hurtigt!!. 
I blad 4 2003 finder du en mere detal-
jeret beskrivelse. 

Red 

O.B.S. Du kan na det endnu !! 
Men det er ved at vaere i aller sidste 
ejeblik. 

Semaine Federale. 
Cernay - Alsace. 
30. ju l i til 9. august 2004. 

E n uforglemmelig cykeluge i intemationalt 
selskab med masser af underholdning, 
oplevelser og en belt speciel stemning p4 
teltpladsen. 

Der er stadig ledige pladser pk bussen til 
Srets cykeloplevelse, du fatter blot telefonen 
og ringer til en af nedenstiende arrangerer. 

Referat af Sbningsturen 21. 
marts 2004. 

Stik imod Sbningsturssasdvane var vejret 
regnfuldt, koligt og blsesende. Derfor modte 
kun 6 personer pS Ballerup station. A f disse 
var 2 endda gaester, nemlig Christian 
0mstrup og Vinni Nielsen. 
Sidstnaevnte abnede sit bus for os efteraret 
2003 pk afslutningsturen til kaffe og en 
dram. 
Foruden turlederen medte Hans Vemer, 
Flemming N . og Carsten Schmidt. ( Gorm-
sen nSede os ikke pga. S-togsforsinkelse ) . 
Turen blev afkortet, sa v i bl.a. undgik den 
plorede natursti mellem Vekso og Sme-
rumovre. 
Dagen efter modtog jeg et postkort fra Hans 
Vemer med teksten :" E t spejst vejrlig ned-
koglede dagens turtengde til en del af en 
helhed. Der noteredes en del kvadratiske og 
rektangulasre fliser i Cement/beton. Chika-
ner var der lige mange forskellige a f som 
vi blev "fraktet" igennem. Der blev erlagt 
dybe spor i diverse graesplasner. Uanset 
hvad der blev hort, set og felt, en interes-
sant tur ". 
Hertil kan fejes, at "Snu rasv" = Vinni , 
hurtigt fandt ud a f at den mest energi-
besparende position var lige bag turlederen, 
hvor man bl.a. undgik at kere gait. Desuden 
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sakkede hun med vilje bagud. Ua vi skulle 
baere cykleme op pi MSlov stations perron, 
sk at turlederen m4tte forbarme sig over 
hende og gS ned igen og slaebe skidtet hele 
vejen op. Ydermere havde hun l is t cyklen, 
da han pludselig skulle hjaslpe hende ind i 
S-toget med den med risiko for forstrask-
ninger i skulder og overarm. Men sS var 
hun da vask, og v i ser hende forhSbentlig 
aldrig mere i klubregi, selvom hun med lidt 
fmpoiering m ^ k e ad Sre kunne begS sig. 

Johan Knudsen. 

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 Brendby, Tlf. 43 43 22 39 
0sterbrogade 158,2100 Kbh. 0, Tlf. 39 20 88 77 

I samme koncem nu ogsS: 
Rolsted cykler: 

GI.Kongevej 88, 1850 Frederiksberg C , 
Tlf. 33 21 29 33 

Bikebuster: 
Hovedvagtsgade 6, 1103 Kbh. K, Tlf.33 93 93 63 

Foto: Hans Vemer Neumann. Bllledet viser grunden 
til den mangelfiilde tilsluming til Srets Jbningstur. 

En pasketur 
Dette er beretningen om 7 turcyklisters 
private pSsketur til Mallorca. 

Om rejsen 
V i d.v.s Jergen, Michael, Jess, Lene , Poul, 
Birte og undertegnede, havde besluttet at 
vores pasketur i 4r skulle gS til Mallorca, da 
mange andre har rejst demed og vasret 
tilfredse med oen og dens klima, som skulle 
vaere velegnet til cykelture. For at komme 
demed og fS cykleme sikkert frem, entre-
rede v i med Akt iv Cykel Rejser, som laver 
pakke rejser til Mallorca og samtidig tilby-
der cykeltransport. Cykeltransporten fore-
g4r med lastbil, mens vi selv floj med 
Sterling. 

Klima og geografi 
Om forSret er det klart mildt pS Mallorca, 
ogsS sammenlignet med andre omrSder der 
ligger lige s4 sydligt. Risikoen for kold 
blaest er meget mindre end i Sydfrankrig. 
T i l gengasld kan det regne lige s4 meget 
som i Danmark. 

Turcyklisten 2 / 2004 Side 4 

Mallorca er en klippeo i middelhavet og 
omtrent p4 sterrelse med Fyn . 
Langs hele den nordlige del af een lober en 
bjergkasde, med toppe pS over 2000 m. 
Resten af oen er stort set uden storre stig-
ninger, men med et flot kuperet terrasn, der 
sS-masn kan minde om Fyn. Det er Nord-
0en, som byder pk de flotteste udsigter og 
de sterste udfordringer for en cyklist. 
0ens st0rste by er Palma, som ligger pk 
Vestsiden af oen, den huser med sine 
400.000 indbyggere omkring en tredjedel a f 
0ens beboere, resten af 0ens byer er smk 
byer. V i havde valgt at bo i Port Alciidia pk 
0ens 0stside. Port Alciidia er en badeby 
med en lang, bred bemevenlig strand, men 
da det er er for tidligt med badeferie i april, 
minder miljeet mest om en halvlukket 
Dyrehavsbakke, dog uden Rutsjebanen. 

EtP&sketurs program 
Udrejsen var lordag for Palmes0ndag om 
aftenen, med ankomst til hotellet ved 
midnatstide. Den ferste cykeldag blev 
S0ndagen, men ak og ve, cykleme var for-
sinkede, sk i stedet for at komme pk cyk
leme om formiddagen, var vi forst korende 
ved middagstid. Da vejret var fint med hej 
sol, og v i vil le ud og cykle nu, besluttede vi 
at lasgge an mod Cap de Formentor, som er 
Mallorcas yderste Nordostlige spids. A f 
sted gik det langs Alciidia bugten, nordpS 
og ud pk tangen, til Punta de la Nao, hvor v i 
spiste en sandwich, som mStte g0re det ud 
for frokost den dag. V i msettede os med en 
formidabel udsigt ned pk det h\k solbelyste 
Middelhav. Turen demd byder pk et par 
sterre stigninger og en del mindre, hvilket 
var sasrligt h4rdt for Michael og jeg pk 
tandemen; men der er godt skub i Michael, 
sk v i klarede det, selv med uovet pilot. Ude 
pk spidsen ligger et fyrtSm med parkerings-
plads og en bar, der ogs4 var leverings-
dygtig i kaffe og kage samt diverse smk 
retter; som de aegte turcyklister v i er, gik v i 
selvfolgelig ombord i kageme, og en is blev 
det vist OgsS til for nogen. Dette mens v i 
kunne skue ud over Middelhavet og bilde 
OS ind at v i kunne se belt til Korsika, sk 
klart var det. Efter at kaffen var drukket 
tiltrSdte v i tilbageturen hvor det endnu en 

gang gik op og ned; men heldigvis ligger 
fyrtSmet noget oppe, sS hjemturen var 
lettere en udturen. V i var hjemme ved seks-
tiden, og kunne lige nk en fadol udenfor et 
Pizzaria i eftermiddagens sidste solstrejf 
Turens fakta opgjort med Lenes computer 
990 Hejdemeter og 64 K m . 

Om mandagen ville vi se flere udsigter, s5 
mSlet blev sat mod klostret Ermita de 
Betlem, der ligger pk sydostsiden a f Mal
lorca. Dette sted udger undtagelsen fra 
reglen om at det er fladt mod syd. Den 
forste del af turen var ikke sk behagelig, for 
ruten mStte %k a f hovedvejen langs kysten 
og nu var det hverdag, sk trafikken var 
intens. Efter ca. 30 km nSede v i til Arta, 
hvor vi fik os en velfortjent formid-
dagskaffe, og kebte ind til en piknik i det 
gronne. Nu forlader vi hovedvejen, til gen-
gasld g4r det kraftigt opad. V i ender pk 
toppen med endnu en formidabel udsigt ned 
til Ermita de Betlem og ud over havet. Her 
indtager vi vores udmasrkede frokost, og 
nyder i det hele taget livet (880 hojdemeter 
og 107 km). 

Tirsdag. Det er stadig ubrudt solskin, sk i 
dag skal v i pk rigtig bjergtur. 

AKTIV FERIE og c a m p i n g i Eu ropa 
CYKELFERIE 
Frankrig, Tjekkiet og Ostrig. Fra hotel til 
hotel, ud fra campingplads el. pS egen h ind . 

VANDREFERIE 
I Europa. I gruppe eller pS egen h i n d . 

CAMPINGFERIE 
Bus: Frankrig, Tjekkiet. Fly: Korsika, Thassos. 
KORSIKA og SARDINIEN 

pirekte fly til Korsika fra Kastrup 29.5-16.10 
og fra Arhus 19.6-31.7. Tag cyklen med. 
F/ELLESREJSER for singler og famll ier 
Faellesskab om madlavning, cykling og vandring. 
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Foto; Aksel Koplev 
V i kerer igen nordp& mod byen Polenta, 
kendt for sit kapel E l Calvari med bods-
trappe og paskefest, som vi lader vasre til en 
anden gang, for nu skal v i for alvor kore i 
bjerge. Fra Polenta kores mod Lluc . Endnu 
en dag med en utrolig flot natur og gode 
veje uden for megen trafik, 1 dag pi solo-
cykel da Jess er pilot for Michael. Ved 
korsvejen efter L luc deles v i , idet Lene 
virkelig v i l pa langfart, mens vi andre v i l 
spare lidt pi kraefteme og korer direkte ned 
af bakken til fladlandet, hvor vi gor holdt 
for en kop kaffe i Campanet. (770 hoj-
demeter og 75 km) 

Onsdag er dagen hvor Mallorcas hejeste 
pas skal bestiges, Poug Major i 960 m. T i l 
dels fordi vejret ikke er belt stabilt mere, 
dels fordi vejrudsigten lover regn sidst pi 
ugen. V i korer fra Port Alciidia, over Sa 
Pobla til Caimari hvorfra vi begynder 
opstigningen mod vejkrydset nasr Lluc , her 
indtages formiddags kaffen sammen med et 
stort antal andre cyklister, som er kommet i 
samme asrene som os (den lokale tank-
station har indrette cafe; der er flere penge i 
cyklister end i benzin). Nu er det tid til den 
sidste del a f opstigningen mod Poug Major 
og de 960 m. Enkelte havde sat naesen op 
efter at komme belt op pi bjergtoppen 

(1400m); men desvasrre!? er det militaert 
omrSde uden adgang, sa v i ma "nojes med" 
passet. Efter passet kerte v i si tilbage den 
vej v i var kommet indtil v i var udfor vejen 
ned til havet ved Port de Sa Calobra. Her 
ville Lene, Jess og Michael absolut have 
den flotte ned og opkersel hertil med. Poul 
og jeg foretrak at kore den lige vej hjem, 
dog med holdt i Campanet, hvor v i fik en 
fortjent kop eftermiddags kaffe. Her pa 
torvet modte vi si Birthe og Jorgen, der 
havde valgt at lade passet vasre til en anden 
gang og var i stedet taget til marked i Inca; 
nu var de pi vej til at bese nogle grotter, 
som ligger i nasrheden. y 2 0 0 h0jdemeter 
og 108 km) 

Torsdag havde jeg og flere af os fSet cyklet 
det meste af; si Birthe, Michael, Poul og 
jeg besluttede at den skulle sli pi tur til 
fods. (Lene, Jess og Jergen cykiede en rute 
i lavlandet). V i gik i adstadigt tempo langs 
stranden til Port Alciidia, og derfra videre 
til byen Alciidia, som er en gammel by med 
en naesten komplet middelalder bymur. Her 
spiste v i en let frokost hvorefter v i daskede 
tilbage til vore hotel. 

Fredag morgen regnede det 0 V . 
Da der ikke rigtigt var noget at foretage sig 
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pi hotellet, spadserede v i ved middagstid 
indtil Port Alci idia, her fandt v i to sidegader 
fra havnepromenaden en original spansk 
restaurant med rimelige priser, og god mad. 

Lerdag er hjemrejse dag; men da vi skulle 
rejse sent, besluttede v i at kere os en tur og 
spise frokost i Sineu. Som sagt, si gjort. Si 
efter en lille 50 km's tur i fladlandet, var v i 
klar til frokosten. Der blev indtaget pi Sa 
Placa ledsaget af lidt af den lokale vin. 
Efter fi-okost kerte v i den lige vej tilbage til 
hotellet, desvaerre fangede vi en regnbyge. 

Hjem turen forlob som udturen, bare i 
omvendt raskkefelge, og onsdag efter piske 
kunne v i si hente vores cykler pi Sjaelor 
Station i hel og ubeskadiget stand. 

Al t i alt en god forirstraenings tur for en 
turcyklist; men ikke med den charme v i for 
har oplevet i Sydfrankrig. 

Ture sendag formiddag! 
Finn Kristensen og Bert Due stir for at 
arrangere en rask lille tur pi de S0ndag 
formiddage, hvor der ikke i forvejen er 
arrangeret en tur lerdag eller sondag. 
Ring til undertegnede, hvis I er interesseret. 
Finn K . 22 16 27 30 eller 
Bert D . 38 74 68 41 

Vi ses til motionscykelleb 

Postbox 176. DK-4600 Kage 

L o u i s K e t n e r s E f t f . 

Handbyggede Cykler - Tourcykler. 
Cykeltask€r - Rygsskke - Div. Udstyr. 

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

www.coolblkM.dk 
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KOMMENDE TURE 

Onsdagstraeningen. 
Sidste trasningsdag er onsdag den 8. Sep
tember 2004. ^^-^''.^j^ 

Modested: Ved stoppestedet i Risby, lige 
overfor Risbystudieme. 

Modetid: K l . 18.00 

Du kan nS det endnu !! der er stadig l iv i 
onsdagstrasningen om end det er med 
vekslende deltagerantal. Meen - det kan du 
jo g0re noget ved, altsS op pS raceren og 
afsted til Risby det gor slet ikke ondt ? i 
hvert fald ikke ret meget. Men det er belt 
sikkert godt nkr man kommer hjem 
bagefter. 

Isefjorden. 
Lerdag d. 5. juni 2004. ^ 

Modested: Farum S- togstation. 
Afgangstid: 8.00 
Varighed: E n stor del af dagen. 
Laengde: Op imod 180 km. 
Turleder: Johan Knudsen 
T l f 3366 3675, mail 

jok@ria.kk.dk 
Pris: Skib Hundested/Rarvig samt 
betaling ved over kaffetilskud. 
Tilmelding: Senest torsdag d. 3. iuni til 
Johan. V i skal vaere min. 7 for at gennem-
fere, og vejret mS ikke vasre for dSrligt. Jeg 
ringer retur ved tv iv l . 

Rute m. m.: Kort for Nykobing S. v i l v i 
muligvis spise den medbragte frokost hos to 
af mine arbejdskolleger E v a og Morten i 
deres sommerhus, hvor v i kan kobe drik-
kevarer. Det ved jeg forst ved turens start. 
For at undgS det kedelige stykke langs 
Sidinge fjord , m4 v i over Hove bakke og 
ned mod FSrevejle med mindst mulig kersel 

p& hovedvejen. V i a FSrevejle St. B y , n&r v i 
pS mystisk vis Sandby og Kundby. I 
Kundby bor fomasvnte to kolleger fast, og 
hvis de ikke bevasrter os i sommerhuset , 
g0r de det her. De syntes dog ikke , v i skul
le bevsrtes begge steder. De er nemlig de 
rene sadister. Ellers pStasnker jeg ogsk at 
lade OS bevaerte pa traktorstedet ved Magle-
S0, hvortil vi satser pS at ankomme ad ny 
straskning fra Vinstrup direkte fra nord, hvis 
den er cykelvenlig. Bagefter den sasdvanli-
ge rute det sidste stykke hjem.. 

Dragar 
Lordagden 12. juni 2004 

Modetid: 
Modested; 
Laengde: 
Turledere: 

T l f 

kl 10.00 
Jyllingevejn"Smvej 
Ca . 65 km 
Jesper Wang Larsen 
Flemming Nielsen 
39 90 39 87 ( J W ) 
43 64 49 03 (FN) 

V i starter med at cykle langs Vestvolden til 
Aved0re Holme. Over Skrsdderbolmen til 
Kalvebod Faslled. V i korer ind i Fugle-
reservatet og besoger udsigtstSmet midt i 
omrSdet. Der fortsasttes langs Kongelunden, 
Kalvebodvej og Faelledvej ud til vandet ved 
Sevang, hvor der er en flot udsigt til den nye 
Oresundsbro. Afhasngig af vindretning og 
vindhastighed findes et passende frokoststed 
enten pk Vestamager, ved Kongelunden eller 
ved Sevang. Der fortsaettes p& digestien langs 
vandet mod Drager. 

V i finder en restaurant, hvor vi kan f5 kaffe 
og kage. Der bliver ogs& tid til en is ved 
havnen fer hjemturen. Drager forlades ad 
Lundestien til Store Magleby. Der keres ad 
Englandsvej under Lufthavnen. V i kerer ad 
LejtegSrdsvej ind p& Kalvebod Faelled. Frem 
til Bella Centret over Sjsellandsbroen, ind i 
Valbyparken. Herefter fortsaettes igennem 
Vigerslevparken tilbage til Jyllingevej. 

Heje Sandbjerg 
Sendag den 20. juni 2004. 

Medetid: 
Medested: 
Lasngde: 
Turleder: 
T l f : 

K l . 10.00 
Klubhuset. 
ca. 60 km. 
Vemer Kristiansen 
38 71 93 22 

Turen keres i jaevnt tempo ad stier til Glad-
sakse, Buddingevej, D . T . U . , stien til Tron-
gfirdsskolen og Hjortekaersvej hvor v i nla 
MelleSstien. Den ferer os til Heje Sand
bjerg med den smukke udsigt over Oresund 
og Hesterkeb. Her kan v i s& nyde frokosten. 
Bagefter kerer v i gennem Rude Skov til 
Kongevejen, hvor v i finder et kaffested. 
Sluttelig kerer v i hjemad over Farum 

Vikingeskibssejlads 
fjord. 
Lerdag d. 26.juni 2004. 

pa Roskilde 

OBS. Denne tur skulle vaere lanceret i blad 
nr. 1 men koks i kommunikationen for-
hindrede dette. Som det v i l fremsti a f 
teksten, er det pS dette tidspunkt for sent at 
tilmelde sig da vikingeskibsmuseet forlan-
ger besked i meget god tid. V i sastter 
alligevel dette indlasg i , da turen er blevet 
annonceret pk klubmeder, sk har deltageme 
lidt facts om turen hvis den skulle blive 
fuldtegnet ( krasver 16 deltagere). 
Bl iver turen ikke til noget denne gang v i l 
v i hermed opfordre turledeme til at prove 
nasste kx. Red. 

Medested: Krydset T4mvej / Radovre 
Parkvej 
K l . 8.15 
Michael Jensen & Jess Brink. 
70-80 km samt 3 timers sej-
lads. 

Tilmelding: Senest d. 20.05.2004 til 
Michael pS t l f 35851602 
K r . 225,00 indbetolt senest d. 

pa girokonto 1199-9902643. 

Modetid: 
Turledere: 
Lasngde: 

Pris: 
01.06.2004 

Turen starter i Redovre og gkr over 
Hvissinge og derefter gennem Vestskoven 
til Risby. Fra Risby gkr turen ad de mindre 
veje eventuelt grasstier til Roskilde. Senest 
k l . 10.45 skal v i indfinde os ved Vikinge
skibsmuseet, pk Vindeboder 12 i Roskilde. 
Herefter v i l der vasre 3 timers sejllads i et 
vikingeskib med dig som rorgaenger eller 
galej. Husk madpakke og drikke, idet v i 
holder frokost i bJden eller efterfelgende i 
det grenne. Hjemturen keres ad de sm4 veje 
og grusstier nord for Roskildevej og 
kaffe/kage v i l , hvis vejret tillader det, blive 
indtaget i det grenne. Forventet hjemkomst 
til Redovre ca. k l . 17.00. 
Bemasrk at sejUadsen kan blive aflvst. 
sSfremt Vikingeskibsmuseet finder vejrfor-
holdene uforsvarlige. 

Kullen-tur. 
Sendag d. 11. j u l i 2004. 

Medetid: 

Medetid: 

Lasngde: 
Turledere: 
Tempo: 

Den korte tur: K l . 8.45 
HovedbanegSrden pk perronen 
for Kystbanetoget. 
Den lange tur: K l . 8.00 i 
Hellemp ved "Tuborg" 
100 km. / 200 km. 
Lene Boje / Jess Brink 
22-26 km/t & 27-30 km/t 

Den korte tur starter med, at v i tager toget 
til Helsinger. Pk den lange tur cykler v i ad 
Strandvejen til Helsinger. N4r v i er nkel til 
Sverige, gki turene- hver for sig - ad de sma 
veje op langs Oresundskysten til Kullen, 
hvor vi v i l indtage vores medbragte mad. 
Herefter gkr turen est pk langs kysten mod 
UtvSlinge, hvor v i v i l indtage kaffe/te & 
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kage pa Alberg4rdens kaffestue. Efter kaf
fen g i r turen i to hold sydvest pS mod 
Helsingborg. 1 Helingor tager den korte tur 
toget hjem, mens det er planen at den lange 
tur korer hjem ad Strandvejen - hvis der 
fortsat er kraefter tilbage. 

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

Midtsjaelland 
Sendag d. 18. j u l i 2004 

Medested: Roskilde Station, Hoved-
indgangen Jembanegade. 

Medetid: 9.35 
Lasngde: 100 k m / 1 5 0 km 
Turledere: Lene Boje / Jess Brink 
Tempo: 22 - 26 km/t / 27 - 30 km/t 

Tureme keres ikke i regnvejr - er du i tv iv l , 
s4 kontakt turledeme pi t l f 38 79 17 59 
aftenen fer eller pi dagen. 
Lenes tur g4r mod Lejre, Ny Tolstmp og 
over Skjoldnassholm. Herfra keres der syd-
pS mod Haraldsted Se. Der keres est om 
seen og Ringsted B y og videre sydpS mod 
Nordrup og Farenlese for at ende i Hjelm-
selille, hvor vi holder fi-okost samt fir kaffe 
& kage. pa hjemturen kerer vi nordpa mod 
Regnemark, Ejby, Havdrup & Gadstrup for 
at slutte turen p& Roskilde Station. 
Jess tur kerer ligeledes over Lejre, Ny 
Tolstmp og over Skjoldnaesholm og videre 
sydpa mod Haraldsted Se. Herfra gar det 
videre mod Gyrstinge So og nord om Sore 
mod Slagelse est, hvor vi v i l holde vores 
frokost. Fra Slagelse kerer v i mod Kongs-

kilde Friluftgaard og nord om Tystmp Se, 
for at ende i Hjelmselille, hvor v i fir ser-
veret kaffe og kage. Fra Hjelmselille kerer 
v i nordpa mod Regnemark, Ejby, Havdrap, 
Gadstrup for at slutte turen pi Roskilde 
Station. 
pa trods af at der er nogen mtesammenfald, 
er det 2 separate ture der v i l blive kert hver 
sig. 

Rotur pa Farum So. 
Sendag den 25. j u l i 2004. 

Miidcsteder: Jyllingevej-Tamvej./ Farum 
Badudlejning. 
Medetider: K l . 10.00 /11.00 
Turleder: Peder Andersen 
Tl f : 36 75 38 42 

TILMELDING: Senest den 
22. juH. 
V i gar i badene k l . 11.00 og 
soger at holde kursen 
stedt til Farumgard, hvor v i 

ar i land og holder en 
pause. Sa skubber v i atter 
badene fri og saetter kursen 
mod Karse , som er turens 
egentlige mai og alle anstren-
gelseme vasrd. Tidligere 
deltagere ved hvad jeg mener. 

Husk mad og drikke, kaffe/the. Bred keber 
jeg pa vej til Farum. 

THathlon-speclalisten 

RYVANG CYKLER og SPORT APS 
H«3selegade 31/Tlalnoe<ude 38 
21OOK0betihmn0 
m « 20 73 12 Telelw 3» 20 54 58 Giront. 6 55 21 53 

- kmm til krsBsne cyklister 
vAMi H m u imMjo nnAAu wnuo nwMu iinua o*wM« o i i i u Bfmuu 

ft 

Turcyklisten 2 / 2004 Side 10 

Dronningmalle (maske badetur) 
Sendag d. 22. august 2004. 

Medested: Ring 111 ved Herlev posthus. 
Medetid: k l . 9.00 
Laengde: 125 ( 8 0 ) km 
Turleder: Aksel Koplev 
T e l f : 44 92 22 90 

1 turkalenderen stir der Vejle adal og Kege 
bugt; men den gider turlederen ikke kere i 
ar, sa jeg traskker en gammel traver af staid. 
Turen gar over Famm, est om Esrum se, 
forbi Esrum kloster hvor der holdes 
formiddagskaffe, derfra videre til Dron-
ningmelle. Derme del af turen forventes at 
forega i forholdsvis godt tempo, dog si-
ledes at ogsa turlederen og den der er lang-
somst kan felge med. 
I Dronningmelle siar v i os ned pa stranden, 
hvor den medbragte frokost indtages. Hvis 
vejret tillader det, kan de som ensker det, fi 
sig en dukkert. 
Efter frokost keres t i l Helsinger delvis ad 
Nordkyst stien. Det er en gmssti (enkelte 
steder sandet) a f god kvalitet. Den gar nog
le steder belt ude ved vandet og andre 
steder inde i plantagen. Denne del af turen 
afvikles i et langsomt tempo. Der drikkes 
kaffe i Helsinger evt. ved Kronborg Slot. 
Hjemturen gar ad Strandvejen og langs 
kystbanen til Klampenborg, hvorfra der ke
res tilbage til Herlev. 
Ruten er lagt saiedes, at de, der syntes den 
er for lang, kan korte turen af med ca. 45 
km ved at tage toget hjem fra Helsinger. 
Bemasrk at denne tur har to kaffepauser, 
klubben daekker kun den ene. 

Pa cykelsporet af de usynlige 
historier! 
Sendag den 29. august 2004 

Medested: 

Medetid: 
Laengde: 

Trippendals Galge ved 
Albertslund Rideskole pa 
Gammel Landevej mellem 
Herstedestervej og Hersted-
vestervej 
K l . 10:00 
4 0 - 5 0 km 

Slutsted: Roskilde Kro pa Roskildevej 
nasr Klovtoftekrydset 

Turleder: Finn 0rss lef f 
T l f : 36 49 99 60 

V i kender selvfelgelig Vestegnen godt - og 
dog! For v i er kert forbi masser af steder 
som i tidens leb har fiet historier at fortaelle 
- uden at vi kender dem. Dette bliver en 
tema-tur om lokalhistorie, og undervejs v i l 
F 0 berette om usynlige og synlige steder og 
hasndelser fi^a oldtid til nutid. 
Fra Trippendal gSr turen via Vridslese-
magle, Sengelese, Hvedstmp, Hedehusene, 
Reerslev, Baldersbrende, Heje-Taastrup til 
Taastrup. Der bliver sikkert flere kreller pa 
mten. Undervejs skal v i "se pa" og here om 
rettersteder, den jeldste Roskilde Landevej, 
G l . Roskilde Kro , Pilenborg, Hvedshej, 
Kallerap-mnestenen, Bystaevnet i Reerslev, 
Baldershejene, Balders brend, Prasste-
garden i Heje-Taastmp, en traekirke, den 
"nye" Roskilde Landevej og Roskilde Kro. 
Medbring madpakke, drikkevarer og termo 
til frokost - et passende sted. 

C Y K E L F E R I E 

Vi har cykeltaskerne, letvsegtstellet 
og alt det svrige udstyr. 

Kig ind hos 

fmmsuiND 
Frederikstx>rggade 52 

1360 Kebenhavn K 
Tlf. 33 14 51 50 
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Niva Havn 
Sendag den 5. September 2004 

Medested: 
Medetid: 
Turlsngde: 
Turledere: 

Tl f : 

Jyllingevej/Ttaivej 
kl 10.00 
Ca. 85 km 
Jesper Wang Larsen 
Flemming Nielsen 
39 90 39 87 ( J W ) 
43 64 49 03 (FN) 

Om turen: Der cykles via Vestvolden og 
Utterslev mose frem til Tuborg. Herefter 
cykles langs Oresimd ad Strandvejen. Fra 
Klampenborg til NivS felger v i det ssrlige 
cykelsti net gennem skoven, fredelige v i l -
laveje og 4bne landskaber. V i holder frokost 
ved NivS Havn ( husk madpakke og drik
kevarer ) . 
Tilbageturen vi l foregS ad stisystememe. 
Efter Vedbaek tager v i Grisestien til Stampen 
( ved MelleSen ) og videre gennem Dyreha-
ven. V i stopper og holder kaffepause ved 
Skodsborg Strandkiosk. 

Tempoet bliver sS alle kan felge med. 

Fredensborg Falkonergard. 
Sendag den 12. September 2004. 

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

Turen g i r videre over Grenholt og Asmin-
dered til Falkonerg4rden, hvor v i skal vaere 
senest k l . 13.30. 
Efter forevisningen som slutter k l . 15.00, 
kerer v i til et kaffested i Fredensborg. 
(Husk at tage penge med, ogs4 til Falkoner-
gSrden) 
Hjemturen gSr gennem Serup, Grenholt, 
Karlebo, Kirkelte, Allered og Farum. 

Bemaerk allerede nu at turen "Ud i det bIS" 
lerdag den 18. September 2004 er Aflyst!! 

Juni: 

K L U B M 0 D E R 

Torsdag d. 10. 
Sommerferieplaner dreftes. 

JuH: Intet mede. 

August: Intet mede. 

September: Torsdag d. 9. 
Sommerferie billeder vises. 

Derene abnes k l . 19 og sS er kaffe/the 
med kage nassten klar. 

Deadline for naeste nummer er 25-7-2004. 

Forventet udkomst uge 23 i September mined. 

Husk madpakken! som vi nyder i Store 
Dyrehave, Hillered ved Karen 's Beg. 


