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TURCYKLISTEN er medlemsblad for for-
eningen TURCYKLISTERNE, der har Ul 
formil at udbrede og formidle viden om og 
glsde ved turcylding pS ethvert plan. 
Bladet udkommer 4-6 gange Srligt. 

REDAKTION 
Vibeke Loch Nielsen 
Voldfl0jen 7, l.mf.tv. 
2700 Br0nsh0j 
Tlf. 42 91 17 79 

FORRETNINGSUDVALG 
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. 31 49 46 70 
(2. tirsdag i hver mSned) 

FORRETNINGSUDVALGSM0DE 

Et historisk mode, idet det er mange h siden, 
der har vseret afholdt et lignende mode. FU 
konstituerede sig med Lars som bladomdeler, 
Linda som indlaegsrykker og Jens som kas
serer. Vi diskuterede meget omkring tilskud og 
blev enige ora at sende brev til de, der ikke 
overholder regleme for at kunne fa tilskud til 
Srets Italicnstur. Desuden havde vi en snak om 
kontingentct, som jo er i to dele. Nemlig et 
kontingent til klubben pa kr. 50,- og et kon-
tingent p5 kr. 100,- til HCK. Hvis man del-
tager i klubaftncrne, skal man vaere passivt 
medlem af HCK. Dog har man lov at komme 
til aktivmodet og derudover et almindeligt 
mode uden at betale kontingent til HCK. Vi vil 
hSndhacve denne regel, som desvaerre ikke allc 
overholdcr. Vi mener ikke, at det kan vacre 
nogen stor belastning af budgettet at skullc 
betale kr. 100,- for at vacre medlem af HCK. 
Er man bare almindeligt aktiv, far man tilskud 
for langt over kr. 150,-. Vi afventer og .scr 
hvordan det gSr i lobet af 5ret. EUers vil vi 
stille forslag om ens kontingent for alle i 
KobenhavnsomrSdet. 

SJ^LS0 RUNDT 

SJ/ELS0 RUNDT 1991 

Finder i 5r sted sondag d. 1. juni for 22. gang. 
Hvis du var med som official sidste 5r, fir du 
automatisk besked, andre kan melde sig til Jens 
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S. eller Marianne. Klubben giver som s«dvan-
ligt en gavecheck p5 kr. 100. Herudover mod-
tager man ogsS en gavecheck fra Berlingske 
Tidende. 
Husk at bakke dette arrangement op. Det er 
klubbens vigtigste indta;gtskilde. 
Jens Spelmann 42 M 22 19. arb. 31 34 24 00 
Marianne Biich 44 59 14 39 

af mJlet kl. 21.00. Depoteme ledes af lokale 
mennesker, hvilket giver en venlig betjening. 
Arrangorerne skal ikke tjene p5 arrangementet. 
Derfor kostede 250 km-turen i 5r 125 kr. alt 
inklusive (herunder ovematning pS Gistrup 
Skole). 20 km-turen stod i 25 kr. 
Brochure, information m.m. kan fSs hos ved 
henvendelse til Sverre Wognsen p5 telefon 
98 31 48 25. 
Prov Himmeland Rundt i 1991. 

MEDDELELSE FRA 
KASSEREREN 

Postvjesenet har desvjerre smidt et bilag vask 
p5 et bclob, der er indbetalt p5 Hellerup Post-
hus 1 d. 19.12.90. Ring venligst til kassereren, 
hvis du har indbetalt et bclob i Hellerup p5 
ovcnnacvnte dato. 

Johan Knudsen 

Fra vor freelance-medartiejder, Steen Hommelhoff 
Jensen, har vi modlagel nedensliende bidiag, som er det 
forsle i en serie. Steen vil i den kommende tid inler-
viewe nogle af Idubbens medlemmer. Pas derfor p4, hvis 
han traenger jer op i en krog og begynder at Ule venligt 
og indsmigiende til jer - isaer hvis I samlidig kan here 
den skjulte bindoptager snune. 

ETANDERLEDES 
MOTIONSL0B 

Jeg deltog sidste ar i Himmerland Rundt p5 
250 km. Î bet foregik 19. august. Der er 
yderligere fire ruter p5 henholdsvis 140, 80, 40 
og 20 km. Det specielle for 250 km er, at ruten 
er lagt med henblik pa storst mulig afveksling 
og flest mulige bakker. Derfor syntes selv 
garvede motionister, at ruten var udfordrende 
og ikke burde undervurderes. Den samlede 
stigning er godt over den for Trondheim-Oslo. 
Ruten er nssten kun pS slyngede biveje og 
med depoter for ca. hver 25 km. Der kores kun 
i dagslys, med forste start kl. 06.00 og lukning 

PORTR/ET AF 
JENS SPELMANN 
Et interview. 
TC: Jens Spelmann, overtagelsen af det bryd-

somme men ogsS magtfulde hverv som 
kasserer for Turcyklisterne er den fore-
lobige kulmination pS din karriere som 
cyklist. Lacserne vil sikkert gerne vide, 
hvem du er og hvad du vil med klubben. 

JS: Jeg er fodt 19.06.51. Allercdc tidligt 
fattede jeg stor interesse for kommuni-
kation mellem mennesker, og jeg fulgte 
mit kald (ikke mange mennesker tor det 
i dag) og blev telefonmekaniker. 

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

F.A.K. CYKLER 
I Rodovre 
I Centrum 196 
I Tlf. 31 70 71 71 

- altid i udbrud! 

DIN TOTALE 
CYKELFORRETNING 

-PR0VOS- 4 
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TC: Hvordan blev du cyklist? 
JS: Jeg fik min forste cykel ca. 19.06.57, den 

var rod og ret lille, kan jeg huske. Siden 
er det bare gSet derudad. 

TC: Hvordan blev du Turcyklist? 
JS: Jeg var med pi DVL's gyranastikhold, 

som om sommeren cyklede sammen fra 
Norrebrohallen. Vi var nogle, som godt 
ville cykle lidt Ixngere, og derfor deltog 
vi pa DCFs Soderastur i 1979. Der 
modte jeg en masse rare cyklister fra 
Turcyklisterne, og sa var jeg solgt og 
meldte mig fluks ind. Var det ikke ogsa 
sSdan du blev medlem? 

TC: Jo, det var en SoderSstur, vistnok i '73 
eller 74, men jeg modte her Erik Spind-
ler og Hans Vemer Neumann, sS det 
varede lidt, for jeg meldte mig ind. Men 
det var dig, vi skuUe tale om. Hvad har 
du sa lavet som Turcyklist? 

JS: Jeg har deltaget i utallige ture og har 
ogs5 arrangeret nogle. Jeg har vaeret med 
pa 7 AIT-rallies. I 1984 blev jeg medlem 
af forretningsudvalget, da Ernst forlod 
det. Jeg overtog udsendelse af bladet 
(redigeret af Jens Ryding) og fra 1986 
organiseringen af Sjaclso Rundt. 

TC: Hvad er det storste enkeltbidrag, du har 
ydet til Turcyklisterne? 

JS: At jeg fik Ase til at melde sig ind. 
TC: Ja, det var et meget vaesentligt bidrag, 

men hvorfor mener du, det er dit storste? 
JS: Prisen! Jeg mStte love at gifte mig med 

hende! Ja, i begyndelsen var jeg naturlig-
vis smigret, men nu ved jeg, at det var 
mine cykler, hun var ude efter. De har 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Moderet for Hojesteret 

Amagertorv 25 - 1160 Kobenhavn K 
Telefon 33 11 98 11 

samme grS farve som hendes ojne, og det 
ser godt ud, synes hun. Hun bruger dem 
nu, som tilhorte de hende. 

TC: 0h, for at tale om noget andet, har du 
nogle saerheder? 

JS: Naeh, hvis jeg sammenligner mig med de 
Ovrige medlemmer, virker jeg ikke sxr-
ligt afstikkende. Jeg er ikke vegetar etc. 

TC: Hvorfor onskede du at blive kasserer? 
JS: Du ville jo ikke Ixngere, og jeg kan godt 

lide at rode med computeren. Med sSdan 
en svend er arbejdet overkommeligt. Det 
er en dejlig klub, og jeg vil gerne gore 
noget for den. 

TC: Hvad er dine fremtidsonsker for klubben? 
JS: Jeg hSber, klubben fortsat vil give mange 

gode oplevelser til mig og andre. Jeg 
hSber ogs5 pa et generationsskifte, sa 
flere unge vil deltage i arrangementerne 
og arbejdet. Ja, mSske vi endog en gang 
kunne fa nogle ganske normale menne
sker som medlemmer. 

TC: Hvad onsker du for dig selv? 
JS: Jeg ville godt vinde en bakkespurt bare 

en gang! 
Interviewer: Steen, fhv. 

TAK TIL STEEN 

Ved aktivmodet i oktober 1990 gik Steen af 
som kasserer. Steen har vaeret aktiv i klubben 
siden dens start i 1975. Han har vxret redakter 
i perioden 1977-83 og kasserer fra 1986-90. 

ALTICYKELBEKUEDNING 
KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Roskildevej 299 A 
2610 Rodovre 
B. Andersen 

31 70 22 39 
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Desuden er han stifter af Instituttet for Ekspe-
rimentel Bicyklisme (lEB), og har som sadan 
skrevet mange morsomme rapporter i Irenes 
lob. I 1978 foreslog lEB, at Turcyklisterne 
skifter navn efter at have oplevet Hans Verner 
Neumanns beromte kogning af risotto over 

(Folo: Ernst M. Rasmussen) 
Sben ild pa et hotelvaerelse. I 1980 fortalte lEB 
om et forsog med sloringsteknik over for en 
BMW. Forsoget lykkedes, idet lEB foretog en 
afstigningsovelse (salto med dobbelt skrue). 
lEB konstruerede i 1983 en cykel uden gear, 
tingeltangel og med et lille forhjul. Cyklen 
blev ingen succes, idet der kun blev solgt et 
eksemplar. Laeseme kan sikkert gaette, hvem 

der kobte den. I 1989 fortxUer lEB, at dets 
forsogsobjekt er en 193 cm hoj, midaldrende, 
overvxgtig, tobakshungrende og oldrikkende 
human biologisk enhed med en utrolig darlig 
kondition. Indviede vil vide, hvem denne 
person er. 
Steen har gennem arene ogsa vaeret aktiv i FU, 
vxret med til at arrangere rallyet i Roskilde 
(som en af hovedmxndene) og anangeret 
rejser i ind- og udland. 
Alt i alt har Steen lavet en utrolig masse for 
klubben gennem arene. Vi haber, at han fort-
sxtter med at sxtte sit prxg pS klubben. 
STOR TAK TIL STEEN. 

Forretningsudvalget 

TURE 

MALERKLEMMEN - 24. MARTS 
Modested: Klovtoftekrydset, TSstrup 
Modetid: Sondag kl. 10.00 
Lxngde; 90-110 km 
Ledere; Jan og Lars Bai Jensen 
Vi Ixgger ruten efter vind og vejr, da det kan 
vxre ustabilt pa denne tid af aret. Vi spiser 
vores madpakke pa Malerklemmen, og der 
betales couvertafgift pd ca. 15 kr. Lys ol og 
vand kan kobes. Klubben giver kaffe/the og 2 
xbleskiver. 
ABNINGSTUR - 7. APRIL 
Modested: Hjomet Rodovre Parkvej/TSmvej 

ved Rodovrecentret 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kaelet for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 
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Modetid: Sondag kl. 10.30 
Laengde: Ca. 30 km i loligt tempo 
Ledere: Lene og Jan Bai Jensen 
Turen gSr ad stisystemer over Volden, Strand-
parken, Ishoj, TSstrup, Harrestrup, derefter 
mod Skovlunde, hvor madpakkerne indtages 
hos Rose og Aksel. 01 og vand kan kobes. 
Klubben giver kaffe/the og kage. 
FALSTERBO - 14. APRIL 
Modested: Dragor Fxrgehavn 
Modetid: Sondag kl. 08.45 

(facrgen sejler kl. 09.00) 
Lxngde: 
Leder: Arne Jacobsen 31 59 79 88 
Forarstur i roligt tempo ad sma veje (grus) til 
et af de mange trxkfugles vigtigste indtrxks-
stcder. I godt vejr skulle der vxre gode mulig-
hedcr for at se f.eks. musvager, hoge og mSske 
en falk; men ogsa vadefugle. Husk derfor 
kikkerten! Kaffe sandsynligvis i FaLsterbo. 
Retur med fxrgen kl. 15.30 eller 17.30, af-
hxngigt af vind og vejr (og deltagernes hu
mor). 
BLOVSTR0D KRO - 21. APRIL 
Modested: Damhuskroen 
Modetid: Sondag kl. 10.00 
Lxngde: Ca. 60 km 
Leder: Verner Christiansen 31 74 49 02 
Turen kores i jxvnt tempo langs Vestvolden til 
Kagsmosen, ad stisystemet til Smormosen, 
Norreskov, Farum og Ravnsholt til Blovstrod 
Kro, hvor vi spiser. Uddrag af menukortet: 
En halv hummer kr. 20,-
Farmersteak kr. 25,-
Herefordsteak ki. 35,-
Pandekage med is kr. 5,-
\B.' Tilmelding senest 17.4.91 • 
ALS-SUNDEVED - 26.-28. APRIL 
Modested: Klovtoftekrydset, Tastrup 
Modetid: Fredag kl. 05.46 
Lxngde: 179 km, 100 km, 185 km 
Leder: Hans Verner Neumann 
Ovematning pa VoUerup vandrerhjem. Ruten 
gennemfores i mit tempo. Vi udelukker land-
mandens materiel som vindvxrn. 
Asfaltvej med og uden cykelsti og grusveje. 
Turen gSr over: 

Fredag: Reerslev, Kirke Syv, Kirke Hvalso, 
Vielsted, Munke Bjergby, Slagelse, Svenstrup, 
Halsskov-Knudshoved, Frorup, Ellerup, 
Kvxrndrup, Korinth, Diemxs, FIborg, Boj-
den-Fynshav, Augustenborg, VoUerup van
drerhjem. 
L0rdag: Vibxk MoUe, Mommark, Ketting-
skov, Norreskov, Nordborg, Hardeshoj, Balle-
bro, 0ster Snogbxk, Sandbjerg, Dybbol, Son-
derborg, VoUerup vandrerhjem. 
S0ndag: Fynshav-Bojden, Brahetrolleborg, 
Lykkesholm, LillemoUe, Knudshoved-Hals-
skov. Slots Bjergby, Lynge Eskildstrup, Engle-
rup, Vetterslev, ProvegSrd, Malerklemmen, 
0rninge. 0rsted, Stxrkende, Tastrup. 
Pris ca. 594 kr. ekskl. klubtilskud. 
TUmelding senest 27.3.91. 
AUNSO (SKOVTUR) - 28. APRIL 
Modested: Risby 
Modetid: Sondag kl. 09.30 --li^ 
Lxngde: Ca. 75 km 
Leder: Tom Kristiansen 42 36 91 61 
Skovtur til Aunso. Der kores i et tempo, sa alle 
kan vxre med; dog si hurtigt, at vi ikke vxl-
ter. Turen derned gar via bageren i Ixjre. 
Frokost ved soen. Eftermiddagskaffe ved Lejre 
Kro eller Vien Strandpark ved Roskilde. Maske 
noget andet, hvis turlederen far nye ideer. 
GYLDENLOVESH0J - 4. MAJ 
Modested: Klovtoftekrydset, TSstrup 
Modetid: Lordag kl. 08.30 
Lxngde: 140 km 
Leder: Bjame Undholdt 42 84 93 45 
Turen kores i et tempo, som giver en passende 
modstand i pedalerne; dvs. 25 km/t - hvis der 
er medvind lidt hurtigere. Der kores af sma 
veje over Tune, Havdrup, 0rsted og Gammel-
rod til Gyldenloveshoj, hvor den medbragte 
mad spises i skoven. Herefter kores over 
ToUose til Magleso, hvor der er kaffe. Hjemtur 
over Vester Saby, Lejre, Vor Frue og Reerslev. 
Lidt grusvej ved Gyldenloveshoj. Forventet 
hjemkomst ca. 18.30. 
Turen k0res ikke i regnvejr. 

VESTVOLDENA'ESTAMAGER - 5. MAJ 
Modested: BeUa Center v. indkorsel tU sky-

debaneme 
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Modetid: Sondag kl. 10.00 
Lxngde: Ca. 60 km 
Leder: Niels C.K. Pedersen 31 35 52 96 
Der kores til Sondre Pumpestation langs fugle-
reservatet tU Skrxderholm. Ad Vestvolden 
gennem Smormosen tU Hareskovby, Gl. Jagt-
vej, Femvej, Prinsessestien, Ermelundsstien til 
Klampemborg, hvor turen slutter. Vejbelxning: 
asfalt, grus og jord. 
PS. Der er ingen mulighed for at proviantere 
undervejs. 

SVERIGE, TELTTUR - 9.-12. MAJ 
Modested: Tuborg Havn eller Klampenborg-

vej/Lundtoftegardsvej 
Modetid: Torsdag kl. 09.00. Nxrmere infor

mation hos turlederne. 
Lxngde: Tempo 15-20 km/t. Dagsruterne 

er pi ca. 70 km. 
Ledere: Linda Norup Hansen 31 75 47 31 

Susanne Sindberg 31 70 02 54 
Turen gar over enten Landskrona eUer Hal-
singborg med forste ovematning pa SoderSsen 
- et sted omkring Orebacken ved Kagerod. 
Fredag cykler vi i smukke omgivelser til 
Osbyholm Camping (hvis de har Sbnet for 
sxsonen) via Frostavallan og Dyreparken. Vi 
besoger ogsa Borsjokloster ved Ringsjon. 
Lordag gSr det sydover med forventet ovemat
ning et sted pa RomelSsen, hvorfra vi drager 
hjemover sondag via Limhamn. 
Vi pStxnker, at der skal vxre si fS telte som 
muligt. Vi vil benytte os af allemansratten og 
slS op i Moder Natur, dvs. at vanddunke/poser 
kogegrej o.lign. skal medbringes. De sanitxre 
forhold vil ogsS vxre naturens. 
Ikke fordi det er en stroppetur - men det 
luksuose islxt kan vxre en campingplads 
fredag nat, hvis og hvis .... 
Men hyggeligt vil det helt sikkert Wive. 
Pris: Fxrgeudgifter ca. 100,- nar klubtilskud er 
fratrukket, evt. camping SEK 40,- og fxUes 
aftenspisning ca. kr. 100,- for tre dage. 
Derudover medbringer hver enkelt proviant til 
morgenmad og frokost eUer handler undervejs, 
de dage forretningerne har abent. 
TUmelding senest 14.4.91 - men geme for-
hSndstilsagn i god tid med angivelse af telt-
udstyr og stormkokkenudstyr. 

PINSETUR TIL SAMS0 - 17.-20. MAJ 
Modested: Roskilde 
Modetid: 
Lxngde: -
Leder: Susanne Olsen, DCF, RoskUde afd. 
Pinseturen tU Hven udgSr, men RoskUde afd. 
af DCF laver en pinsetur til Samso med Su
sanne Olsen som leder. Turcyklister er meget 
velkomne til at deltage. Yderligere oplysninger 
kan fas hos Tom Kristiansen 42 36 91 61. 
OR0/MAGLESO - 25. MAJ 
Modested: Ishuset i Ledoje 
Modetid: Lordag kl. 09.00 
Lxngde: Ca. 130 km 
Ledere: Jan og Lars Bai Jensen 
Hurtigtur pS racercykler - ca. 28 km/t 
Der kores mod Oro over Hove, Vekso og 
Burreso tU Frederikssund, hvor der holdes en 
vxskepause. Derefter over Landerslev, Kyndby 
og Vejleby. Efter overfart indtages frokosten 
pa det naturskonne Oro, hvorefter vi sejler med 
fxrgen til Holbxk. Fra Holbxk tU Magleso 
traktorsted, hvor kaffe og kage indtages. De 
vUde kan na en tur rundt om soen. Fra Magle
so over Kirke Saby, Lindholm, Bosemp og 
Himmelev med afslutning i Sengelose. Husk at 
beregne penge tU fxrger ca. kr. 40,-. 

ISEFJORDEN - 1. ELLER 2. JUNI 
Modested: Bagsvxrdvej/Ringvej 4 v. ABs 

baner 
Modetid: Lordag/sondag kl. 07.30 
Lxngde: Ca. 214 km 
Leder: Johan Knudsen 31 54 10 11/284 

(arb.) 
Turen kores lordag. Regner det, kores i stedet 
sondag. Lxngden er 214 km, hvis man slutter 
ved Damhus Tivoli og tager korteste vej fra 
Roskilde dertU. 
Der er 19 km helt ny rute og lidt flere bakker 
end normalt, idet bl.a. Veddinge Bakker kryd-
ses grundigt, og opkorslen til traktorstedet ved 
Magleso sker via en ekstra bakke rundt ora 
Brorfeldeobservatoriet. Et par lave gear er 
ingen bagdel; det er en rimelig god kondi 
heller ikke. 
Vi korer uden stop til Hundested (59 km). Fra 
Rorvig tU Junglekroen i Honsinge Lyng (21 
km), hvor den medbragte frokost nydes. Der 
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vil vxre mulighed for at supplere med kobe-
mad og -drikke. 
S5 kommer 29 km til Havnso og 21 km til 
Holmstrup Kirke noget syd for Jyderup. Her 
kan vi fylde flaskeme med vand fra kirke-
gSrdshanen. Dernxst folger 27 km til Magleso 
og eftermiddagskaffen/teen for de sidste 57 km 
hjem. Hele turen er pa asfaltveje. 
Min provetur indeholdt endnu flere bakker; 
men sa var ruten blevet Ixngere, og det bor 
den sikkert ikke vxre. 
SOMMERSOLHVERVSTUR -
21.-23. JUNI 
Modested: Klovtoftekrydset, TSstrup 
Modetid: Fredag kl. 21.13 
Lxngde: 179 km, ? km, 185 km 
Leder: Hans Verner Neumann 
Ovematning pa VoUerup Vandrerhjem. Turen 
gennemfores med lygteforing til Halsskov, 
hvorfra fxrgen afgSr kl. 02.40. 
Ruten ud og retur er som Als-Sundevedturen 
26.-28. april. 
Pris ca. kr. 394,- ekskl. klubtilskud. Tilmel
ding senest 1.6.91. 

KLUBM0DER 

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

• Tirsdag d. 9. april 
Finn Gormsen viser resten af sine lysbil
leder fra sommerferien. Som ekstraforestil-
ling fSr vi nogle af de forste farvelysbilleder 
taget pa en tur i Tyskland for ca. 30 Ir 
siden. 

• Tirsdag d. 14. m̂  
Klubaften med cykelsnak. 

Kcnder du nogen, eller har du selv nogle 
lysbilleder, som du gerne vil vise i klubben? 
Hler har du helt andre ideer? Sa kontakt Lene 
og Jan pa tlf. 42 45 66 08. 

S/ELGES 
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 pi 
landevej alt efter vejret. Tempoet vil blive sat, 
si alle kan deltage. 

Jan og Lars Bai Jensen 

Cinelli 8,5 cm frempind, lukket model m. 
indvendig kile (nypris ca. kr. 270,-) kr. 150,-I 
Cinelli 10,5 cm frempind, nyeste model (nypris g 
ca. kr. 310,-) kr. 175,- » 

<§ 

Jens A. Thorsen, tlf. 43 63 30 60 I; 
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