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T U R C Y K L I S T K N cr medlemsblad for for-
eningcn T U R C Y K I . I S T K R N K . der har til 
formSl at udbrcdc og formidlc vidcn om og 
gla;de ved turcykling p5 cthvert plan. 
Bladet udkommcr 4-6 gange irligt. 

REDAKTION 

Vibeke Lt)ch Nielsen 
Voidflpjen 7. l.mf.tv. 
2700 Brpnshnj 
Tlf. 42 91 17 79 • 

FORRETNINGSUDVALG 

Marianne Buch 
Brandvaenget 15 
2640 Hedchusene 
Tlf. 46 59 14 39 

Jens Spelmann 
Ved KagsS 68 
2730 Herlcv 
Tlf. 42 84 22 19 

Steen Hommelhoff Jensen 
Kasserer 
Rytterhusene 14 
2620 Albertslund 
Tlf. 42 64 31 28 
Giro 5 71 38 46 

KLVBLOKALE 

Avedore Tvajrvej 15 
2650 Hvidovre 
Tlf. 31 49 46 70 
(2. tirsdag i hver maned) 

S J / E L S 0 R U N D T 
1 — I 

H U R R A H U R R A H U R R A 
Endnu en gang har vi modtaget et kzempebe-
lob fra Bcrlingeren. Ca. 25.000 kr. fik vi ud af 
det, efter at vi har delt med Cyklistforbundct. 
Det er det storste belob, vi nogcnsindc har 
modtaget. 
SS glcmt er alt det arbejde, man har haft med 
at skaffe kontroller - glemt cr alle de moder, 
der har vxrct i forbindelse med bcmandingen 
af postcrne - glemt er den omrokering, der 
kommer, efter at man en gang har placcrcl 
posterne - glemt er, at man skal op kl. 2 om 
morgencn pS selve dagen og forst kommer 
hjem kl. 17'° om eftermiddagcn. 
Tusind tak til allc kontroUerne, der gjorde det 
muligt at gcnnemfore arrangementet. 
Samtidig opfordrcr forretningsudvalget alle til 
at mode op pa aktivmodct i oktober (se om-
talen andctsteds i bladet) med gode ideer til 
ture og arrangemcnter, hvor vi kan bruge 
nogle af alle disse penge. 

Forretningsudvalget 

I arcts Sjxlso Rundt var der tilmeldt 17.587 
deltagere, hvoraf 13.312 gennemforte. Det 
giver en frafaldsprocent pa 24. Dcltagerantal-
let er det hojeste siden 1981. 
Der blev sat ny rekord for 120 km, idet denne 
distance blev gennemfort pa 3 timet og 5 m i -
nutter. 
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hcQordsturcn: 

EN UFOR-
GLEMMELIG 
HISTORIE 

En klar vejrudsigt sagde, at hvis Isefjordsturen 
skuUe kores om lordagcn, ville den starte med 
rygvind, lunt vcjr og uden rcgn og ogsa slutte 
med rygvind, men med regn. Det passcde. Da 
vi 15 cyklister var naet til kaffedrikningcn hos 
Susannes gxstfrie forxldre i Asnxs, drev en 
9'-: minutters byge OS vaek fra havestolenc. 
Nogen tid forinden var en af vores nye cyk
lister styrtet for Vig. Han bUnltc midlcrtidigt 
fra hovcd og hand og burde nctop den dag 
have baret hjclm. 
N5, men med bl.a. en faellessang som tak sor-
gedc Verner for, at Susannes forsldre nok i 
pinsen villc f5 knyttet nye nabiikontakter. Folk 
er nysgerrige. 
I nxsten torvcjr nScdc vi gcnnem Gislinge til 
en af dagens 8 punktcringer (idet jeg havde nr. 
8 ca. 1,15 km for mit varme bad). Fra nu af 
var det aldelcs ikke torvejr. Lappetiden brug-
tes af nogle til at stS i I x og kobe ol hos en 
gxstfri gSrdmand. Under vanskelige forhold 
med darlig sigt lodsede jeg usvigeligt sikkert 
gruppen til Magleso, hvor jeg som bcregnet 
ikke kunne sla Lars i bakkespurten op til trak-
torstedet. 

Jeg havde ringet i forvejen og bestilt blodt 
brod og opdxkning ved Magleso. Derfor 
kunne vi sjappe lige ind til fxUesbordet, og 
den sode servitrice kunne med gulvskrubbe og 
klud torre op i vores ganglinier. Der var ikke 
megcn ide i at skifte til evt. reservetoj, for det 

ville ikke virke s5 Ixnge. T i l gengxld kortede 
vi cftermiddagspausen af for ikke at blive for 
kolde, men forsodede den med smS genstande 
(dog ikke alle). Ved afgang kunne servitricen 
planmxssigt gentage ganglinieoptorringcn og 
supplere med torring under bord samt under 
og p i stole. 
Da vi skulle fortsxtte, var Verners cykel 
meget passendc punkteret, efter at vi var 
encdes om ikke at nxvne ordet punktering. 
Jeg fik derfor tid til at sc, hvorfor mine fodder 
foltes sa underligc. Med udsigt til vxde havde 
jeg bestykket dem med almindelige sokkcr 
overtrukket med vandtxtte Gorc-Tex sokker 
og lukkede cykclsko. Gore-Tc.\e var 
sa vandtxtte, at dc kunne brugcs til permanent 
fodbad, idet vandtilgangcn foregSr ned langs 
benet, fordi sokkernes elastik er lidt slap af 
hensyn til blodcirkulationen. Mange centiliter 
vand a ca. +35"C skabte bevxgelse i flere 
deltageres lattermusklcr. Dcr skal altsS en 
vandtxt buks ned over og ikke blot lange 
cykelbukser ned i Gore-Tc.x'ernc. 
En klar afstemning viste, at vi skulle folge den 
planlagte rule og ikke korte af pS et stykke 
fjoUet hovedvej, sa vi tog sidcvejene helt til 
Tastrup i rigtig turcyklistand. 
En af vore nye folk deltog med kun en T -
shirt pa overkroppen, fordi han regnede med, 
at det ville holde tort. Ved at line hos os 
andre Ixrte han, at selvom man ikke kan holde 
sig tor, kan man i hvert fald klare den ved at 
holde sig lun, thi selvom nogle tojlag er vide, 
vil de dog yde nogen varmeisolering; dette 
gxlder dog ikke hvis man bader. 

Vore to friske piger, Susanne og Gitte, sorge-
de for en nogenlunde, men stadig for skxv 
konslig sammensxtning af truppen. 

0steit>rogade 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 

F.A.K. CYKLER 
I Radovre 
Centrum 196 

1 Tit. 31 70 71 71 

- altid i udbrud! 
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Da Vemer, Bert og jeg dronede det sidste 
stykke hjem ad Jyllingevej, overhalede vi 
(bemaerk den styrke, der indikeres med orde-
ne) en knallert og fik lissom (Ixg ogsa maerke 
til dette ord) et et samlet billede af eftermid-
dagens stemning: Pa bagagebxreren en stor 
kasse. Hen over kassen en presenning. Midt i 
presenningen et hul. Op af huUet et mindre 
hundehoved, antageligt fra en ottepunder. 
Halsen beskyttet med en rigtig bornehalsedis-
se, hvor Ovcrste del var bukket om for at blive 
dobbelt. 0]nenes sorgmodige udtryk viste, at 
det kxre dyr forlxngst havde resigncret, men 
nok alligevel provede at fa det bedste ud af 
situationen. — 

Johan Knudsen 

FRA ANDRE 
LANDE 

Fra Guatamala har vi 
modtaget: 

Cindad de Guatamala, 9/5-90 

Kxre Turcyklister! 
Hvis nogen mener, at bjergluft er ren og frisk, 
skulle I komme til Guatamalas hovedstad 
(1.500 meter over havet). Da vi cyklede ind i 
byen, forsvandt Lucy flere gange for mig i 
tyk, sort rog, og nu har vi begge hovedpine. 
Nu har vi cyklet i ca. IVi mined, og sxrlig 
Yucatan-halvoen i Mexico har vxret fan-

tastisk for cykling. Der er mange smS asfalt-
veje med meget lidt trafik, men varmen var 
svxr at vxnne sig til. V i skulle nok have taget 
af sted et par maneder tidligere, og sa havde 
vi ogsa undgSet regntiden, som er ved at be-
gynde her i bjergene. men heldigvis regner det 
fortrinsvis efter kl. 3 om eftermiddagcn. 
De sidste par hundrede kilometer har vi haft 
noget, der kunne kaldes en "cykelsti", idet den 
tosporede vej er udstyret med en asfaltstribe 
pa omkring 1 meters bredde 5-10 cm lavere 
end vcjens niveau. Der kommer bilcrne ikke, 
men mange steder er kvaliteten heller ikke sa 
god som selve vejen. Den har i ovrigl heller 
vxret noget at rabe hurra for pa lange strxk-
ninger, for de er ved at forbedre den, sa god 
vej afleses af vejarbejde, grus og sten og den 
gamle fuldstxndigt odelagte vej. 
Bade i Mexico og her har vi set en del Maya-
ruiner i forskellig stand. De mest besogte har 
vxret totalt restaureret, mens andre templet og 
pyramider stadig er dxkket af skovbevoks-
ning. De fleste pyramider kan man be,stige ad 
trapper, men et par gange har jeg vxret lige 
ved at blive deroppe, for de er meget stejle -
isxr nSr man ser ned oppefra. 
V i var et kort smut gennem Belice, hvor vi 
besogte den nye hovedstad, Belmopan, der 
kun har 4.000 indbyggere; mon det er den 
mindste i verden? Det var en lille, rolig by, 
men der var selvfolgelig ikke meget at se. 

V i ses til sommer 
L^cy og Jan 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Moderet for Hojesteret 

Amagertorv 25 - 1160 Kobenhavn K 
Telefon 33 11 98 11 

ALT I CYKELBEKUEDNING 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Roskildevej 299 A 
2610 Redovre 
B. Andersen 

3 1 7 0 2 2 3 9 
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FAMILIETUR TIL 
MOLS 

Under denne overskrift 
lancerede Bjarne Lindholdt sin tur til Mols og 
Ebeltoft i Kristi Himmelfartsdagene 24.-27. 
maj 1990. Jeg var den eneste af deltagcme, 
der ikke havde mod nok til at sta tidligt op -
sa det blev med toget til Frederikssund, hvor 
der var tilslutning. 
Der blev cyklet i moderat tempo via Kulhuse, 
tidsnok til at na fxrgen kl. 9" fra Hundested 
til GrenS. Hen pa eftermiddagcn naede vi 
vandrerhjemmet i Ebeltoft, som virkede lidt 
nedslidt med alt for sma vxrelser og darlige 
badefaciliteter, men det havde dog en vis 
charme. 

Om fredagen var der sa udflugter til omradet 
omkring Mols Bjerge, til flotte udsigter ved 
Trehoje og Agri Bavnehoj, og til en utrolig 
flot natui i et afvekslende landskab, som 
havde vxret bedst tjent med bilerne ud af om
radet. Der var ikke sa megen trafik, da vi var 
der, men i juli maned ma trafikken vxre i n -
tens pa de sma veje. Som sidste punkt var vi 
pa besog ved Strandkxr Forsogsstation, som 
havde en udstilling om tidligere tiders skov-
drift, og hvad man nu gor for at bevarc den. 
En sammenligning med hvor meget trx, der 
gik til en stak aviser, var tankevxkkende . . . 
det var ret meget! 

Lordag kerte vi til Handrup og Ronde med et 
besog pS Kalo Slot. Bjarne var turistguide og 
fortalte om stedets historiske baggrund. Bro-

Ixgningen ud til slottet blev ogsi afprovet, og 
vi blev enige om, at det lige var sagen for 
"brede sutter". V i rundede dagen af med et 
besog pa Helgenaes, et yderst fascinerende 
landskab med EUemandsbjerg (99 m over 
havet) som det absolutte toppunkt. 
Sondagen var der sa hjemtur fra dette pragt-
fulde omrade, som flere cyklister burde kende. 
Vejret var alle dage af rimelig kvalitet, dog 
var der pa ud- og hjemturen enkclte byger. 
Som en vurdering af hele turen ml den have 
fire stjemer, thi den var sammensat af alle de 
ingredienser, som en tur hertil bor have. En 
stor tak til Bjarne, som havde lagt et stort ar
bejde i denne tur for at vi kunne f l det hele 
med, hvilket vidner om stor ekspertise i Mols 
Bjerge. 
Eftcrskrifl . Egentlig burde min medfodte d i -
skretion forhindre mig i at nxvne, hvor mange 
deltagere, der egentlig var med pi denne store 
tur, men det samlede antal, nar man tager det 
hele med, inkl. turleder, kunne kun snige sig 
op pa siger og skriver 2 personer!. Egentlig 
er det pinligt for klubbens renomme med 250 
medlemraer i baggrunden, at man kun kan 
monstre et lavt antal deltagere pi turene, og 
man ma jo egentlig tage hatten af for de men-
nesker, der - trods den ringe tilslutning - vil 
have det besvxr med alle detaljerne, som det 
jo er at fore turene ud i livet. Det er i hvert 
fald ingen god reklame for nye ansigter i 
klubben, som prover nye ture af. Min egen tur 
til Halland sidste ar in memoriam kunne kun 
appellere til i alt 3 personer, og turen havde 
mig bekendt ikke vxret kort fer. 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kaelet for 

Vigerslewej 35 Telefon 31 30 04 20 
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Som en afslutning vil jeg da geme opfordre 
alle til at deltage mere aktivt i turene og ikke 
kun vise lysbilleder og spise kage i klubhuset, 
saledes at vi alle har en aktiv klub ogsa ved 
20-ars jubilxet, sa cykling ikke kun cr noget, 
dcr tales om, men ogs5 noget, der faktisk 
praktiseres og dyrkes. 

Erik Ulf Hansen 

TURE 

S I E V N S K L I N T O G F E D D E T -
1. eller 2. S E P T E M B E R 

Modested; Bella Centrets P-plads 
Modctid; Lordag el. sondag kl. 7* eller 

Koge St. kl. 9" 
l^ngde: 110,570 km 
l£der: Arne Jacobsen - 31 59 79 88 
I-ra Koge til Stevns Klint stille og roligt, sa 
alle der lystcr kan vxre med. Efter frokost ved 
Hojerup kirke (fin udsigt) forsxttes i rask 
tempo 28 km/t mod Herede skov, hvor kaffen 
indtages pa Villa Gallina. 
Hjemtur via Gisselfeld og Dregentved godser. 
Hvis tiden tillader et kort besog i slotshavernc. 
Grus - og skovveje kan forudses - ligesa kan 
der vxre rovfugletrxk ved Stevns og eventuelt 
gragxs ved Dregentved. 

Fra Malmo deler vi os i to grupper: 
Den farste gruppe er for dem, der onsker en 
kort rute pa ca. 45 km i meget roligt tempo. 
Vi korer den sxdvanlige smukke tur over 
I'orup til Romele.stugan. Her arrangeres der en 
vandretur pa ca. 1'': time. 
Den anden gruppe med dc mere vildc tilboje-
lighcder vil kore en tur pa ca. 160 km over 
Biiringc Sjon - Sovdesjon gennem Fyledalcn 
for at ankomme til Romclcstugan fra ostsiden. 
Om aftcnen bcstillcr vi fxUes aftensmad 
eventuelt med vin til. Senere blivcr der bal, 
kaffc og kage i Stugan. 
Nxste morgen bliver der serveret morgenbord, 
inden vi starter hjemturen, som kores via 
Dalby - Lund - Malmo, hvorfra fxrgen vil 
afga ca. kl. 16°° 

Prisen blivcr ca. 170 kr. pr. deltager. 
M A D P A K K E MEDBRINGES T I L L O R D A G 
OG FROKOST SONDAG. 

E S R U M SO/LOUISIANA -
16. S E P T E M B E R 

Modested: Jylligevej/TSrnvcj 
Modctid: Sondag kl. 8'' ' ' 
Lxngde: Ca. 110 km 
Leder: Jens Andersen 

Turen kores i jxvnt tempo (ca. 22 km/t) ad 
smS veje til Esrum So, hvor der er en chance 
for at se Skare. 
Efter frokost korer vi til Louisiana, ser pa 
kunst og drikker kaffe og te. 
Ca. 10 km med grusveje. 

W E E K E N D T U R T I L R O M E L E A S E N -
8 . -9 . S E P T E M B E R ( T O T U R E I E E N ) 

Modested: Dragor fxrgehavn 
Modctid: l>ordag kl . 8*' (fxrgen sejler 

kl. 9°°) 
Ledere: Lene og Jan Bai Jensen 
Pris: ca. kr. 170,- pr. person inkl. fxrge, 

ovematning, aftensmad, morgenmad 
og aftenkaffe (klubtilskud inkluderet) 

Bindende tilmelding p i tlf. 42 45 66 08 inden 
31. august. 

U D I D E T B L A - 22. S E P T E M B E R 

Aflyst. 

T Y S T R U P - B A V E I . S E -
29. S E P T E M B E R 

Modested: Hoje TIstrup St. 
Modctid: Sondag kl. 8°° 
Lxngde: 200 km 
Leder: Tom Kristiansen 
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NY T E K N I K T I L " T U R C Y K U S T E N " 

Det elektroniske klubblad er en realitet 

Fra og med nr. 2/90 er vort klubblad blevet produceret og trykt elektronisk, hvilket i praksis vil 
sige, at sats og layout bliver udarbejdet pa en I'C'er, medens trykningen foregSr p5 en laser-
printer. 

Denne losning er mere fleksilx;! og giver redacteur'en (undertegnede) storre handlefrihed, ligesom 
den totale produktionstid kan nedsxttes betragteligt. 

Stof til bladet 
Stof t i l bladet kan som hidtil modlages i skrifllig form - gemc maskinskrevet, men pa;n, 
lieselig handskrift er ogsa helt i orden. Man kan ogs4 sonde materiale t i l bladet pa diskette, 
hvilket letter indskrivningen af bladet. Disketten skal va^re en 5' 2" med 360 kB. Velegnede 
filformatcr er WordPerfect 4.2/5.0. Ellcr send blot filen, som den er. men lav pa samme 
diskette en udgave i ASCH-format af tek.sten. Sorg altid for at medsende en udskrift af 
teksten. V i returnerer selvfolgelig disketterne efter brug. 

Alt stof til bladet sendes til redaktionen (se adressen side 1). 

Hjaelp - vi mangier billeder og illustrationer! 
V i mangier gode billeder og illustrationer. sa v i v i l V E r e meget glade for at modtage gode 
turbilleder og sjove illustrationer. Billeder kan vasre enten farve eller sort/hvid, men heist 
ikke i formatcr over 10 x 15 cm. Du f3r billederne rctur fra i>s. 

V L N 

Turen gar til Tystrup og de omliggendc .socr 
(hvis turlederen ikke kommer pa andre tan
ker). Der cyklcs en pxn omvej derned, .s5 
dem, dcr var med pa turen til Tis.st) i '89 kan 
se det, dcr blev v x k i tagen. I-rokost i det 
gronne. Kaffc hcnad eftermiddagcn. Der 
cykles med en fart, som afpasses efter, at vi 
kan vxre hjcmme, inden det bliver morkt. Det 
er ca. 30 km/t. Der vil blive ca. 5 km grus. 
For dem, der ikke onsker denne fornojclsc, er 
der mulighcd for en anden vej. 

J Y L L I N G E - 7. O K T O B E R 

Modested: Herlcv Postkontor/Ring I I I 
Modetid: Sondag kl. 9 " 
Lxngde: 70 km 
Leder: Jens Spelmann 42 84 22 19 

Familietur i roligt tempo. A L L E kan deltage. 
Madpakken nydes indendors (enten cafeteria 
eller privat). 01 og vand kan kobes. 

M A I . E R K L E M M E N -
28. O K T O B E R 

Modested: Jyllingevej/Tarnvej 
Modetid: Sondag kl. 8'' 
Lxngde: 110 km 
Leder: Ole Sucksdorff - 42 87 48 17 

C Y K E i y V A N D R E T U R -
25. N O V E M B E R 

Modested: Frederikssundsvej/Klokkedybet 
Modetid: Sondag kl. 10" 
Lxngde: 
Ledere: Jan Bai og Erik Dalager 

Fra startstedet (der, hvor Gerhards Cykler 
tidligere 15), korer vi langs volden ud til 
Avedorc Strandpark, hvor vi gar en tur i om
radet (husk madpakke). Vi spiser i det fri. 
Klubben giver Othellokage (som har modtaget 
4 cykelhuer ved Turcyklisternes provesmag-



Side 7 Turcyklisten 3/90 

ning) og kaffe. Turen bliver kort i et tempo, 
sa alle kan vxre med. 

GOD VIND! 

KLUBM0DER 

• Tirsdag d. 11. September 
Eventuelt lysbilleder fra diverse cykelferier. 

TIRSDAG D. 9. OKTOBER 

NB! AKTIVM0DE kl. 19". Mod op og gOr 
din indflydelse gceldende. Det er pd dette 
mode, klubbens strategi Icegges. Vi ser-
verer kaffe, kager, 0I og vand. 

Mod op! 

• Tirsdag d. 13. november 
Almindeligt klubmode. 

• Tirsdag d. 11. december 
Julehyggemode med Finn Gormsens lysbille
der og morsomme kommentarer samt glogg 
og xbleskiver. Et af arets hojdepunkter. 

Kender du nogen, eller har du selv nogle 
lysbilleder, som du gerne vil vise i klubben? 
Eller kender du nogen, der vil fortsUe om et 
eller andet? Vi er meget abne for alle mulige 
mystiske tiltag. Kontakt Lene og Jan pa tlf. 
42 45 66 08. 

S^LGES 

PC'er: 

Olivetti M19 m. 2 floppy diskettedrev, 640 kb 
RAM og farveskxrm. Et virkeligt godt kob. 
Diverse programmer kan indga i handelen. 
Kr. 6.000,-. 
llcnv. til Jens Spelmann pa tlf. 42 84 22 19. 

DEADLINE FOR N/ESTE NUMMER 
26/10 1990 


