
Eflenniddagskaffe pa Torup cafe 
(Foto: J0m Rasmussen) 
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• r U R C Y K I J S T K N er medlemsblad for for-
eningen T U R C Y K L I S T E R N E , der har til 
formSl at udbrede og formidle vidcn om og 
glx'dc ved turcykling p5 ethvert plan. 
Bladet udkommer 4-6 gange irligt. 

REDAKTION 

Vibcke Loch Nielsen 
Voldfl0jen 7, l.mf.tv. 
2700 Brpnshpj 
Tlf. 42 91 17 79 

FORRETNINGSVDVALG 

Jens Spelmann 
Kasserer 
Ved Kags5 68 
2730 Herlev 
Tlf. 42 84 22 19 
Giro 5 71 38 46 

Linda Norup Hansen 
Br0ndby0ster Torv 34, 5.tv. 
2650 Hvidovre 
Tlf. 31 75 47 31 

Lars Bai Jensen 
R0dkaelkevej 168 
2600 Glostrup 
Tlf. 42 45 66 08 

KLUBLOKALE 

Aved0re Tvaervej 15 
2650 Hvidovre 
Tlf. 3 1 49 46 70 
(2. tirsdag i hver maned) 

REFER AT FRA 
AKTIVM0DET 9.10.90 

Valg af dirigent/referent: 
Dirigent: linda Norup Hansen 
Referent: John Mathiesen 
Turc 
Nogcn diskussion om korte/lange ture/weekend 
turc kontra fremmodc samt hvad der kunne 
gores for at stimulere dcltagelsen i turene, som 
jo cr klubbens eksistcnsbcrettigelsc. Ros og tak 
til de som pStager sig arbejdet med planlaeg-
ning og udforelse af turene, og en opfordring 
til alle medlcmmer om cfter evne at mode op 
og dcltagc i turene. 

Sjxlso Riindt 
Rn tak til de mange, som i ar har stillet sig til 
radighed som kontroUanter. lalt 39 fra klubben 
samt 16 fra Dansk Cyklist Forbund. Det er 
gla;dcligt og vxsentligt for klubbens okonomi, 
idet denne aktivitet i 5r har indbragt ca. 25.000 
kr., som kommer klubbens ovrige arrangemen-
tcr til gode. 
Klubbladet 
Der var megen ros til bladets nye redaktor og 
for det nye tryk bladet kommer i . Alle er 
vclkomne til og opfordres til at komme med 
bidrag. Geme med fotos, sa der er mulighed 
for at vjelge egnet forsidematcriale. Der var en 
appcl til alle turlederc om at opgivc korrckt 
dato og ugedag for alle annoncerede ture, samt 
til at overholde deadline for turreferaterne. 
Regnskab 
Revideret regnskab blev omdelt og kommen-
icret. Af specielt store udgiftsposter blev nxvnt 
jubilxumsfesten. Det anforte belob udgor 50% 
af udgifterne, som daekkes af klubtilskuddet. 
A f belobet for fortaering er ca. 1.500 kr. kaffc 
m.m. til klubaftenerne, resten er kaffe/kage pS 
klubturene. 
Tilskud til ture 
Som saedvanlig var der en del diskussion om 
dette punkt, og det blev bl.a. foreslaet at lade 
de 100 kr. til Sjaelso Rundt-kontrollanterne 
udgi for at give mulighed for oget bidrag til 
klubturene. Efter mange kommentarcr blev det 
dog resolveret, at honoreringen til kontroUan-
terne skuUe opretholdes som erkendtlighed for 
indsatscn og som bidrag til evt. transportom-
kostninger. 
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niskuddet til kaffe/kage pa turene blev juste-
rct, men i ovrigt er der ikkc tilskud til tur-
lederes udgift til porto/tlf., eller andet i for-
bindelse med arrangeringen af en tur. 
Gaester er fortsat meget vclkomne pJ ture og 
vil blive trakteret med kaffe/kage p3 samme 
betingelser som de ovrige deltagere (dog ikke 
gengangcre). 
De justerede tilskudsregler er trykt andetsteds 
i bladet. 
Fsellesture i 1991 
Af udenlandsture blev foreslSet en tur til 
Toscana i Italicn forst i juli samt en tur til det 
franske Scmaine Fedcrale forst i august. Sc 
venligst andetsteds i bladet. 
Valg 
Ti l forsamlingens fortrydelse onskede Steen 
Hommelhoff Jensen at fratrzede sin mangcSrige 
gerning som kasserer og medlem af forret-
ningsudvalget. De fremmodte tog dette til 
efterretning og udtrykte en stor tak til Steen for 
hans indsats for klubben i Srenes lob. Endvide-
re onskede Marianne at fratrxde. 
Som nye medlcmmer af forretningsudvalget 
valgtes Linda Norup Hansen og Lars Bai 
Jensen. Man konstituerede sig straks med Jens 
Spelmann som kasserer. 
Som revisor valgtes Steen Hommelhoff Jensen. 
Diverse udvalg 
Klubaftenudvalg: Jan og Lene Bai Jensen 
Sjaelso Rundt: Jens Spelmann og Mari

anne Buch 
NytSrsfrokost: Verner, Tom Kristiansen, 

Axel , Linda og Niels 

Eventuelt 
Jens Spelmann frcmviste prover pS trojer fra 
Bananen med henblik p5 at fS fremstillet et nyt 
oplag af klubtrojcr med tryk. Pris ved 100 stk. 
er 300 kr og 325 kr for trojer med korte hhv. 
langc aermer. De gammelkendte uldtrojcr (80 

cr ikke Ixngere til at f l , og provcrnc var af 
mere modcrne materialetyper. Alle havde 
varierende meninger om materialer/kvalitc-
ter/priser og uden faclles fodslag blev sagen 
henlagt indtil videre. 

Hercftcr blev model hsvet, og dc 24 frem
modte medlcmmer forlod lokalerne i spredt 
ordcn. 

John Mathiesen 

TILSKUDSREGLER 

Cykelferieture 
1. Der skal deltage mindst 15 medlcmmer. 

Ved officielle rallyer, som f.eks. A I T , det 
franske og det svenske, er der intet raini-
mumsantal. 

2. Man kan kun modtage tilskud 1 gang 
samme ar. 

3. Man skal have vacret medlem ved det fore-
gSende 5rs medlemsmode i oktober. 

4. Alle deltagere skal bruge samme rcjsear-
rangement. 

5. Arrangemcntret skal senest vxre annonceret 
i decembernummeret af klubbladet Sret i 
forvejen. 

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

F.A.K. CYKLER 
I Rodovre 
Centrum 196 

I m 31 70 71 71 

- altid i udbrud! 

DIN TOTALE 
CYKELFORRETNING 

- P R 0 V O S -
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6. Man skal have vaeret aktiv i klubben samme 
eller foregaende ar som arrangementet. Ved 
aktiv forstas f.eks., at man 
a. er kontroUant ved arets SJ'KISO Rundt 
b. er redaktor af bladet 
c. sender bladet ud 
d. er turleder/planlxgger mere end 1 gang 
e. er med til at planlxgge/udfore nytarsfro-

kosten 
f. er medlem af forretningsudvalget 
g. pa anden made yder noget for klubben 
h. deltager pa turene 
i. skriver til klubbladet. 

7. Arrangementet skal godkendes af forret
ningsudvalget. 

8. Tilskuddets storrelse bestemmes ved med-
lemsmodet i oktober og blev ved modet i 
1990 fastsat til 400 kr. 

Ture 
1. Pa 1-dagsture ma gxster f5 tilskud til kaf-

fe/the. 
2. Der ydes et tilskud pa 30 kr. pr. deltager til 

kaffe/the og kage. 
3. Der ydes tilskud til transport (f.eks. fxrge), 

men kun til prisen ud over 50 kr. Dog 
maksimalt 50 kr. pr. deltager ved 1-dags
ture og 100 kr. ved flerdagsture. 

Generelt 
1. Turledere og planlxggere kan fa deres 

rimelige og dokumenterede udgifter i for-
bindelse med planlxgningen af arrange
mentet refunderet. Udgiften skal vjere god-
kendt pa forhand af forretningsudvalget. 

2. Forretningsudvalget kan i ekstraordinxre 
tilfxlde dispensere ved et storre tilskud. 

NYTARS-
FROKOST 

Den traditionelle nyt- ' ^J5 
arsfrokost finder i Sr 
sted sondag d. 27. j a -
nuar 1991 kl. 13.00 i klubbens lokaler pa 
Avedore Tvxrvej. Vi vil efter bedste evne 
stable et koldt bord pa bcnene i lige sa god 
kvalitet som de foregaende ar. 
Prisen er uforandret 60 kr. for voksne og 30 kr. 
for born. Hertil kommer ol, vand og snaps, 
som kan kobes til rimelige priscr efter indivi-
duel smag og torst. 
Tilmelding sker ved indbetaling af belobet 
(sammen med oplysning om antal voksne og 
born) pa postgiro 5 71 38 46, Turcyklisterne, 
Ved Kagsa 68, 2730 Herlev, senest d. 12. 
januar 1991. 

Hilsen Nytarsfrokostudvalget 

SEMAINE 
FEDERALE 1991 

Syvtusinde franskmxnd(-inder) 
kan ikke tage fejl. De er alle 
inkarnerede cyklister og deltager hvert ar i den 
franske cykeluge. Man forstar det godt, for det 
er et sxrdeles velorganiseret cyklisttrxf med 
dejligt varierede og velmarkerede ruter, alle 
beskrevet i et fremragende kortmateriale. 
Hver dag i ugen fra mandag til lordag er der 
fire ruter at vxlge imellem. Fra 50-60 km og 
op til 220 km. Trxffet arrangeres i ar med 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Moderet for Hojesteret 

Amagertotv 25 - 1160 Kobenhavn K 
Telefon 33 11 98 11 

ALTICYKELBEKUEDNING 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Roskildevej 299 A 
2610 Rodovre 
B. Andersen 

31 70 22 39 
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centrum i den spxndende gamle by Le Puy en 
Vclay beliggende i Centralmassivet og omgivet 
af bjerge skabt af vulkansk aktivitet. 
Terrxnet er dermed velvalgt og spxndende for 
en cykelgal lavlandsdansker, der gerne vil ud 
og ha' lidt udfordringer til sin triple-gearing. 
Ligesindede bedes melde sig, sa vi kan se, om 
der er basis for at arrangere en fxllestur (for-
mentlig med Ruby Rejser). 
Andre indkvarteringsmulighcder end camping 
er hurtigt fuldt optaget, sa det er nok en fordel, 
hvis man ogsa er ivrig campist med cgen tipi. 
Tidspunktct er sondag 4/8 til sondag 11/8, 
hvortil kommer nogle dagc til transportcn frem 
og tilbage, men dette kan forst endeligt fast-
Ixgges, nar vi ved, om vi er nok til en hel bus 
for OS selv. 

Rallygcbyr inkl. camping: ca. 200,- kr. 
Bustransport: ca. 2.000,- kr. 
Indikation af interesse til undertegnede, gerne 
for 1. marts 1991. 
John Mathiesen 
tlf. 42 85 02 41 (privat) 
tlf. 31 29 33 00/lok. 2291 (arb.) 

MERE FRA 
SYDAMERIKA 

Kxre alle! 
Selv om vi nu er kommet 
hjem fra Mexico og Guate
mala skal bladets Ixserc ikke 
snydes for anden halvdel af 

den ufatteligt spxndende beretning om vores 
utrolige cykeltur. 
Fra Guatemala by mod Mexicos hovedstad er 
der to ruter at vxlge mcUcm; den ene folger 
kystcn og ma formodes at vxre forholdsvis 
flad, mens den anden, som vi valgte, lober 
mellem 1000 og godt 3000 meters hojde -
bortset fra et par hundredc kilometer. Disse 
bjergegne er mange steder befolkct af hoj-
landsindianerc i farvestralendc dragter, og kort 
for den mexicanske grxnse matte jeg finde min 
schweizerkniv frcm, sa Lxicy med saksen 
kunne hjxlpc en indiancrkvinde, der lige havde 
fodt i vcjkantcn, med at klippe navlcstrengcn 
over. I Guatemala cyklede vi ogsa op over det, 
de kaldte Alaska, som var et bjergpas i om
kring 3500 meters hojde (ingen skilte!), der var 
indhyllet i tage og smarcgn. Oftc var tigen sa 
txt, at vi darligt kunne se en hand for os, og 
pa nedturen pa den anden side bcgyndte det at 
smarcgne; men vi blev heldigvis ikkc alt for 
vide, inden vi fandt et lillc hotel til 10 kr. 
Halvanden maned senerc nxr Mexico City blev 
vi dog godt gennemvade, fordi vi ikke regnede 
med, at smastxnkene rigtigt ville blive til 
noget for hen under aften, hvor det normalt 
regnede. Vi stod lidt i I x under et trx; men 
netop da vi fortsatte, begyndte himmclsluserne 
at abne sig, og vi fandt samtidig ud af, at 
Lucys bremser nok skulle have vxret kraftigt 
justeret. Jeg var godt klar over, at de ikke tog 
sa godt mere; men ncd ad bakke i det vade 
vejr nxgtede Lucy simpelthcn at fortsxtte, bare 
fordi hun blev nodt til at bremsc ved at sxtte 
foddcrne ned pa vejen. Sa stod vi bare der i 
vcjkantcn under bruseren, indtil jeg endelig fik 
overbevist Lucy om, at vi matte prove at trille 

PER JENSEN 
VALBYVEJ 22 
2630 TASTRUP 

'42 M 44 01 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kaelet for 

V i g e r s l e w e j 3 5 Te le fon 31 3 0 04 2 0 
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Et al tuiens »h«jdepunkter« 
(Foto: Jan Mogensen) 

langsomt ned til den naeste lille by, hvor vi 
kunne fa lidt mad og skifte toj. De kort vi 
havde, fortalte ikke meget om stigningerne, og 
vi var sjaeldent enige i det, de lokale kunne 
oplyse OS om; men da vi nogle hundrede 
kilometer for byen Oaxaca modte en ameri-
kansk pilot (!) bosat der, tvivlede vi ikke pa 
rigtigheden af, at vi havde tre bjergpas foran 
OS, der hver var p5 omkring 3000 meter, og 
ligesom de indfodte mente han, at de mStte 
vaerc umulige at komme over p5 cykel. A n -
tallet af pas var rigtigt nok; men hojden var 
helt hen i vejret (han var jo ogs5 pilot!). De to 
forste har nok ligget i omkring 1000 meters 
hojde og det tredje har naeppe vacret meget 
over 2000 meter, s5 vi klarede det, selv om vi 
p5 en dag cyklede opad mere end 40 km i alt. 
Inden de sidste kilometer fik vi en smagsprove 
pa den lokale braendevin, mezcal, med orm i 
og pa 65%. 

I lobct af 3 1/2 maned cyklede vi 4000 km, og 
vi er enige om, at Mexico er et fint land at 

cykle i , hvis man godt kan lide bjerge og/eller 
varme. Kun omkring Mexico City og enkelte 
andre storre byer var trafikken generende. 

Jan Mogensen 

NU! Husk, at Lucy og Jan viser lysbilleder 
fra deres tur pa klubmodet 12. februar. 

Red. 

ROMELASEN 
8.-9. SEP
TEMBER 

Lordag morgen drog 
min far og jeg pr. bil 
(hm, hm, turcyklister !!!!!) til DragOr for her at 
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modes med resten af turcyklisterne, der skulle 
med pa turen. P5 Amager overhaledc vi Jan og 
Lene, som lige skyndte sig at aflevere 20 kg 
polscr, sa det gik lidt lettcre dcrudad. 
K l . 9 prxcis sejlcdc fxrgen, og holder var 2 
mindre end planlagt, idet Linda og Ole ikke 
var dukket op. I Limhamn varmede vi cyklernc 
op, og holdet blev delt i rxser- og hyggchol-
det. 
Jeg holdt mig til hyggcholdct, hvilket nok var 
meget fornuftigt, og under Lencs kommando 
korte vi igenncm Malmo, indtil vi naede cy-
kelvejen der forte os ostpa. Supermarkedet blev 
besogt af torstigc sjxle, inden vi rullede videre 
mod Torup pa en skon cykelvej med asfalt-
belxgning det meste af vejen. 
Lige inden vi nacdc Torup holdt vi frokost i 
skovkantcn. Skont sted i I x af trxerne. Mange 
munde blev mxttet og en slapper i grxsset 
blev det ogsS til. 
Vi rullede lige et par km, for sa atter at stoppe 
ved Torup slot. Her ligger der en lille cafe, 
hvor de scrvcrede kaffc og kage med flodes-
kum - herligt. 
Kort efter ruller endnu en cyklist ind foran 
cafeen! Gxt hvem - LINDA. Hun var kommet 
for sent afsted hjemmefra, og i Dragor sa hun 
fxrgen sejle ud!! 2 timer til den nxste! 
Turen fortsatte i retning mod Hyby og Hacke-
berga med truende regnskyer, men mere blev 
det ikke til. Grusveje korte vi en del pa til 
sidst, men de var for det meste fugtige (efter 
regnvejr), sa de var ikke svxre at kore pa. 
Det sidste stykke op til Romelstugan var svxrt, 
sa de fleste trak op ad den sidste bakke, hvor 
vxrten tog imod os. 
Nu kom den store kabale for Lene. Hvem 
skulle vxre hvor og hvorfor? Mange gra har 
blev det til, men det loste Lene fint - troede 
hun. For pludselig dukker Ole op!!! Han havde 
sovet for Ixnge og var forst vagnet ved 10-
tiden. Pa'en igen Lene - flcrc gra har - men 
hun klarede det igen, bravo! 
Der blev txndt op i grillen, og inden Ixnge var 
der godt fut i dem beggc. 
Ca. ved 17-tiden dukkedc rxserholdet op - og 
de havde haft mange regnbyger!! Sa det var 
godt jeg snuppede hyggeturen. 
Sa varede det ikke Ixnge, for alle havde vxret 
i bad m.m., og inden Ixnge var vi gaet til 

skafning. Masser af polser, gron salat og flutes 
blev disket op p5 tallerknerne. Og vi ad sa 
polserne sprojtede ud af orerne! Selv ihxrdige 
spisere matte give op, s i det gjorde du godt, 
Jan. Pragtfuldt maltid. 
Det blev morkt og koldt, da trak vi ind i 
Stugan til hyggelig kaffc og bagvxrk. Klokken 
blev sikkcrt henad midnat, inden vi fandt 
kojcrne. 
I lobct af natten kom der en del regn. Nxste 
morgen, da vi modtes til morgenmadcn, var det 
godt nok opholdsvejr, men det trucde med 
regnbyger. Vores gatur op til udsigtstSrnct gik 
fint uden nxvnevxrdig regn. Og flot natur cr 
der jo her. 
Da vi skulle afsted pa cyklernc, regnede det 
igen, sa alle havde regntojet parat. I slutningcn 
af en byge startcdc vi sa - inden Ixnge kom 
regntojet af, for atter i lobct af et kvarter at 
komme pa igen. Af igen og lige med et rog et 
ordcntlig tordenbrag ncd over os. Hurtigt kom 
vi af cyklernc og i I x . Pa med regntojet og pa 
jernhesten igen, da det holdt op. Sadan blev 
det ved, samtidig med, at det begyndte at 
blxse kraftigt fra vest. Da vi naede Torup, var 
regnbygerne overstaet, men til gengxld havde 
vi nu kraftig vind fra vest, dvs. lige i hovedet 
hele vejen til Malmo. Heldigvis ligger cykel-
vejen (som starter umiddelbart cfter Torup) 
rimelig godt i I x af landskabet, sS vi fik det 
forholdsvis nemt til Malmo. 
Fxrgen blev nSet i god tid, alle rullede ombord 
- nok noget trxtte efter alt det blxscvejr. En 
dejlig tur trods strabadserne. Jeg synes, det var 
en fin-fin tur trods vejret. Alt var perfekt. 
Familien Bai havde bare styr pa det. Synd, at 
kassemester Lars havde vekslct en masse 
penge til svenske, for sa at fa dem vekslet om 
igen for at betalc billctterne i Dragor. EUers 
klarede han det helt fint og havde ogsa styr pa 
besvxrlige som mig, der havde egen billet. 
Tak for turen og pa gensyn. 

Jorn Rasmussen 

NY CYKELSTI 

Cykelstien mellem Klampenborg og Esper-
gxrde bliver forlxnget med 1,2 km mod Snek-
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kersten. Der er desvzerre ikke penge i amtet til 
at udvide stien helt til Melsingor i denne om-
gang. 
Cykelstien er ellers ganske god at kore pS de 
fleste steder. Den snor sig smukt gennem 
skoven va;k fra alfarvej. Cykelstien egner sig 
dog ikke til at kore race pa. 

Jens Spelmann 

TURE 

C Y K E I V V A N D R E T U R T I L 
K A L K G A R D E N - 3. F E B R U A R 

Modested: Hjornet Klokkedybet/Frederiks-
sundsvej 

Modetid: Sondag kl. 10.00 
Lsengde: 
Ledere: l>ene og Jan - 42 45 66 08 
Tilslutning kan ske ved bSdudlejningen ved 
Farum So kl 11.00. Cyklernc parkeres ved 
bSdudlejningen. Herfra vandrcr vi langs seen 
gennem skoven. Mollcaen folgcs helt frem til 
KalkgSrden. Her spiscr vi vores madpakke og 
klubben giver kaffc med kage. Turen gSr 
nogenlundc sanime vej tilbage. V i forventer at 
vxre ved bSdudlejningen ca. kl. 15. 
Hu.sk, at stierne kan vaere plorede. 

VINTERTR/ENING! 

Periode: Hver sondag 14/10-90 til 17/3-91 
Tid: kl. 9.00 
Sted: Herlev Posthus : 

Der kores ca. 2 timer i Hareskoven eller pa 
landevej alt efter vejret. Tempoet vil blive sat, 
sa alle kan deltage. 

Jan og Lars Bai Jensen 

KLUBM0DER 

MB! Intet mode i januar 
• Tirsdag d. 11. dccembcr 

Julehyggemode med Finn Gormsens lysbil
leder og morsomme kommentarcr samt 
glogg og aebleskiver. Et af Srets hojdepunk-
ter. 

• Tirsdag d. 12. februar 
Jan og Lucy Mogensen viser lysbilleder fra 
deres tur til Sydamerika. 

• Tirsdag d. 12. marts 
Dansk Cyklist Forbunds Karlebo afdeling 
viser lysbilleder fra deres tur til Polen i 
1990. 

Kender du nogen, eller har du selv nogle 
lysbilleder, som du gerne vil vise i klubben? 
Eller har du helt andre idecr? SS kontakt Lene 
og Jan pa tlf. 42 45 66 08. 

DEADLINE FOR NJESTE NUMMER 
25/1 1991 


