
Cafeliv i Juzet-d'Izaut (Semaine Federale 1990) 
(Foto: Lene Boje) 
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TURCYKLISTEN er medlemsblad for for-
eningen TURCYKLISTERNE, der har til 
formSl at udbrede og formidle viden om og 
glsede ved turcykling pS ethvert plan. 
Bladet udkommer 4-6 gange irligt. 

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

FORRETNINGSUDVALG 
Jens Spelmann 
Kasserer 
Ved Kagsa 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 Tvasrvej 15 
2650 Hvidovre 
Tlf. 31 49 46 70 
(2. tirsdag i hver maned) 

OBS! OBS! OBS! 

Afhensyn til redacteur'ens ferie samt 
flytning og den deraf f0lgende meget 
smevre tidsplan for produktionen af 
det iKBSte nummer af bladet er det 
scerdeles vigtigt, at deadline (se an -
detsteds i bladet) bliver overholdl, 
idet vi ellers ma pdregne, at blade! 
vil udkomme med en betydelig for-
sinkelse. 

Red. 

SĴ LS0 RUNDT 
1 1 

SJ/ELS0 RUNDT 1991 

Tak for den overvxldende tilmelding som 
kontroUanter. Vi haber, at der igen i 5r vil 
vxre mange deltagere. F.eks. har KTAS i Si 
gjort noget ekstra ud af det, sa de regner med 
at tilmelde 1300 mand. 
Du skuUe i skrivende stand gerne have mod
taget oplysninger fra Berlingeren om, hvor du 
skal sta. 
Jens Spelmann 42 84 22 19, arb. 31 34 24 00 
Marianne Buch 44 59 14 39 
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NYE TR0JER 

Da der ikke har meldt sig et tilstrxkkeligt antal 
kobere, har vi valgt ikke at fa lavet nye trojer. 
Vi ligger stadig inde med nogle Moa uldtrojer 
i mellemstorrelserne til 225 kr. for kortjermede 
og 250 kr. for langacrmede. 

Forretningsudvalget 

ABNINGSTUREN 1991 

Omkring 35 turcyklister var raodt op ved Rod-
ovre Centrum for sammen at kore den tradi-
tionsrige abningstur. Skont vejret sa lidt upali-
deligt ud, da vi startede, kom hele turen alli-
gevel til at forega i torvejr. 
Med turleder Jan Bai Jensen i spidsen korte vi 
langs Vestvolden mod Avedore og Koge Bugt 
Strandpark. Vi fortsatte langs strandparken og 
naede via vestegnens stisystemer til Vestsko-
ven, hvor vi passerede Herstedhoje pa vej mod 
Skovlunde, hvor Rose og Aksel ventede. Efter 
at vi havde indtaget vores medbragte mad, 
startede et sandt kageorgie, idet vxrtsparret 
havde forberedt et saerdeles velsmagende trak-
tement bestSende af lun paeretaerte, chokolade-
kage og lagkage. 
Tak til Rose og Aksel for husly og laekkerier -
mon ikke vi skulle prove at lade abningsturen 
slutte i Skovlunde igen til naeste ar? 

vln 

4e 

Fia Instiluttel for Eksperimentel Bicyklisme har vi 
modtaget denne lidt bizarre artikel, som vi dog i god 
turcyklistSnd alligevel bringer; 

RACERR0VES 
EFFEKTFOR0GELSE 

Instituttet for Eksperimentel Bicyklisme har 
netop lagt sidste hand pa et fint stykke udvik-
lingsarbejde, bestilt af en fraktion af Turcyk
listerne. I henhold til Instituttets vedtxgter 
stilles konstruktionen hermed til radighed for 
alle cykelfreaks. 
Visse medlemmer af fraktionen Racerrovene 
havde med interesse observeret, hvordan de 
rigtige racere udforte den ene stordad efter den 
anden, sasom Sjxlso Rundt pa 1 time og 30 
minutter eller Vatternrunden under 10 timer. 
Det ville de ogsa gerne kunne. Nu er selver-
kendelse og fornuft jo ikke just typiske egen-
skaber for racerrove, og derfor er det bemaer-
kelsesvaerdigt, at de faktisk fandt den rigtige 
losning: de bad Instituttet om hjxlp! 
Instituttets bestyrer fik den ide, at eftersom 
man naeppe kunne f5 racerrovene til at kore 
hurtigere, matte man lose problemet ved at fa 
dem til at kore i Ixngere perioder. Kunne man 
konstruere en cykel, som gav dem mulighed 
for at udfore deres vaesentligste aktiviteter me-
dens de faktisk sad i sadlen, ville dette lose 
problemet. 
I stedet for at spilde en hel sxson pa at analy-
sere racerrovenes adfaerdsmonster, nar de ikke 
netop cyklede, henvendte Instituttet sig til en 
anden fraktion, Cafeholdet, som jo - overbs-
rende - har haft racerrovene under observation 
i Srevis. Det viste sig, at Cafeholdet havde en 
meget bestemt mening om, hvad en racerrov 

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

F.A.K. CYKLER 
I Rodovre 
Centrum 196 

I Tlf. 31 70 71 71 

- altid i udbrud! 

DINTOTALE 
CYKELFORRETNING 

- P R 0 V O S - 4 
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fSr det meste af sin tid til at gS med, og nu var 
resten barnemad: konstruktion af en special-
sadel (fig. 1). 

Fig. 1 
Med denne sadcl kan ca. % af den tid, en 
racerrov normalt hverken sover eller cykler, 
konvertcres til cykletid! Ifolge Cafeholdet 
skulle dette give ca. 4 timers ekstra cykling i 
dognet! 
Instituttet har bcregnet, at et normalt cykelstel 
har kapacitet til ca. 2 ugers korsel med normal 
afforing, men da racerrove oftest har tyndskid 
(ifolge Cafeholdet), kan perioden forla:nges til 
flerc ar, sSfremt man borer et par huller (0 5 
itun) i undersiden af kranken. Det anbefales at 
bruge Stronglights manchetter i kranken, da det 
bcskyttcr lejerne mod mavesyren. Metoden 
medforer en forogelse af den ildelugt, der er sS 
karakteristisk for racerrove, men da i forvejen 
ingen fornuftig cyklist opholder sig frivilligt i 
nxrheden af en racerrov, har dette kun ringe 
betydning. 
En fremtrxdende racerrov, N.N. (navnet er 
redaktionen bekendt, red.), har protesteret mod 
losningen under henvisning til hygiejnen, og 

Advokat 
ANN-LIS BUCHHORN 

Moderet for Hojesteret 
Amagertorv 25 - 1160 Kobenhavn K 

Telefon 33 11 98 11 

Fig. 2 
dette har foranlediget Instituttet til at udvikle 
en speciel tandemlosning til ham (fig. 2). 

Steen, Institutbestyrer 

Test: 

SunTour Commander - en 
anderledes gearkontrol 

Underlig ser den ud, for tingesten ligner mest 
af alt en forvokset vingemotrik og leder ikke 
umiddelbart tanken hen pa en gearkontrol. 
"Vingemotrikkerne" er beregnet til racer- og 
randonneurstyr, og monteres pa styret ud for 
bremsegrebene pa indvendig side, saledes at 
man kan na dem, nar man holder pi brem
segrebene. Gearkablerne skal trxkkes langs 
undersiden af styret og holdes p5 plads af 
styrbandet. Nar man har monteret gearkontrol-
lerne, kan det dog vxre en god ide blot at tape 
kablerne fast et par steder og kore et par sma-
ture, sa man kan finde den helt rigtige position, 

ALTICYKELBEKUEDNING 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
R o s k i l d e v e j 299 A 
2 6 1 0 R e d o v r e 
B. A n d e r s e n 

31 70 22 39 
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inden man sxtter styrbind p5. Selv flyttede jeg 
rundt pa gearkontroUerne 2-3 gange, for jeg 
fandt den optimale indstilling. 
GearkontroUen til bagskifteren er forsynet med 
SunTours Accushift-indekssystem og passer i 
princippet kun til SunTours egne gear. Den har 
dog vist sig ogs5 at virkc fint med min elskede 
Huret Duopar-bagskifter og en "korapakt" 6-
krans. GearkontroUen til forskifteren er for
synet med en skralde/friktionsmekanisme. 
Jeg har kort med SunTour Commander-gear
kontroUerne pa min turcykel et par maneder og 
er meget begejstret for dem. Rent mekanisk 
fungerer de sxrdeles godt, men den helt store 
fordel er, at man aldrig behovcr slippe styret 
for at skifte gear - man kan sagar skifte gear, 
medens man star op og trxder, eller medens 
man bremser! (se i ovrigt iUustrationen) 

Dette mS virkelig vxre gearkontroUerne tU 
dem, der gerne vil kore med racerstyr, men er 
irriteret over ikke at kunne have gearkontrol-
lerne "ved handen". Et sxt SunTour Comman
der koster ca. kr. 225,-. 

Jens A. Thorsen 

JURE 

ISEFJORDEN - 1. ELLER 2. JUNI 
Modested: Bagsvxrdvej/Ringvej 4 ved AB's 

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 om 
Brorfcldeobservatoriet. Et par lave gear er 
ingen bagdcl; det er en rimelig god kondi 
heUer ikke. 
Vi korer uden stop til Hundested (59 km). Fra 
Rorvig til Junglekroen i Honsinge Lyng (21 
km), hvor den medbragte frokost nydes. Der 
vil vxre mulighed for at supplere med kobe-
mad og -drikkc. 
S3 kommcr 29 km til Havnso og 21 km til 
Holmstrup Kirke noget syd for Jyderup. Her 
kan vi fylde flaskerne med vand fra kirkc-
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. 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kaelet for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 
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KONGSKILDE - 15.-16. JUNI 
Modested: Txppeland, Hovedvejen 197 i 

Glostrup 
Modetid: kl. 10.00 
Laengde: 2 x 80 km 
Pauser: Mange 
Tempo: Aldeles moderat 
Pris: kr. 250-
Delt.antal: max. 15 
Medbring: Sengelinned (kan evt. lejes) 
Vejret: Stralende 
L-edere: Elise Weng og Jens Andersen 
Turen til Kongskilde gar over Haraldsted So, 
hvor vi spiser vore madpakker. Ved ankomsten 
indlogeres vi i hytte. 
Aftensmad indtages i restauranten. 
Morgenmaden kober turlederne ind og fordeler 
pa cyklerne. 
Hjemturen gar over Malerklemmen, hvor man 
kan kobe frokost eller indtage medbagt mad 
mod kuvertpris. 
Tilmelding til Elise Weng pd tlf. 43 44 10 42 
inden 8.6.91. 
SOMMERSOLHVERVSTUR -
2L-23. JUNI 
Modested: Klovtoftekrydset, Tastrup 
Modetid: Fredag kl. 21.13 
Laengde: 179 km, ? km, 185 km 
Leder: Hans Verner Neumann 
Overnatning pa VoUerup Vandrerhjera. Turen 
gennemfores med lygteforing til Halsskov, 
hvorfra faergen afgar kl. 02.40. 
Rute som Als-Sundevedturen 26.-28. april. 
Pris ca. kr. 394,- ekskl. klubtilskud. Tilmel
ding senest 1.6.91. 

KROTUR - 23. JUNI 
Modested: Damhuskroen 
Modetid: Sondag kl. 10.00 
Laengde: ca. 60 km 
Leder: Verner Christiansen 31 74 49 02 
Turen kores i jaevnt tempo langs Vestvolden til 
Kagsmosen, ad stisystemet til Smormosen, 
Norreskov, Farum, Ravnsholt til Blovstrod 
Kro, hvor vi spiser. Her er et uddrag af menu-
kortet: 
En halv hummer 
Farmersteak 

kr. 20,-
kr. 25,-

Herefordsteak kr. 35,-
Pandekage med is kr. 5,-
Tilmelding senest 17.06.91. 
KULTURTUR TIL RUSLAND - 29. JUNI 
Modested: Klokkedybet/Frederikssundsvej 
Modetid: Lordag kl. 09.00 
Laengde: ca. 100 km 
Leder: Susanne Sindberg 
Turen foregar i jxvnt tempo, ca. 20 km/t, med 
passende pauser ved bagere og ishuse. 
Vi cykler ad stien mod Frederiksborgvej, 
Fiskebxk, Ravnsholt, Tokkekob Hegn, Store 
Dyrehave, Gribskov, Esrum og Dronningmolle 
til Tegners Museum med sxrprxgedc skulptu-
rer i haven. Her er en lille cafe/olsted, hvor vi 
spiser frokost med en flot udsigt over Rusland. 
Hjemturen er nxsten den samme. Hvis man er 
trxt, kan man tage S-toget fra Hillerod. 
KULLEN - 20. ELLER 21. JULI 
Modested: AB's baner 
Modetid: kl. 07.00 
Lxngde: 160 km 
Leder: Bjarne Lindholdt 42 84 93 45 
Hurtigtur med 30 km/t. 
Den sxdvanlige KuUentur: Over Holte og 
Horsholm til Rungsted Kyst, herefter Strand-
vejen til Snekkersten, hvor vi skal na baden kl. 
09.00. I Sverige folger vi den gamle kyst til 
Hoganas. Herfra er der cykelvej til MoUe 
(grus) eller trafikvej med asfalt. Op gennem 
MoUe (12%) og ind pa den naturskonne Kul-
len-omrade til fyret, hvor medbragt mad spises 
i storslaede omgivelser. Efter spisningen afhol-
des en lille vandretur pa klipperne for dem, der 
har lyst. 
Hjemturen gar over Jonstorp og Allerum til 
Helsingborg, hvor vi skal na faergen kl. 17.45. 
Forventet hjemkomst ca. kl. 20.30. Medbring 
penge til baden og svenske penge til kaffe. 
I tilfxlde af darligt vejr forsoges turen gen-
nemfort om sondagen. Hvis det ogsa er uegnet 
vejr om sondagen, aflyses turen. 
J/EGERSPRIS - 27. JULI 
Modested 
og -tid: Hareskovvej/B 4 (AB's baner) kl. 

08.30 el. Frederikssund S-station 
kl. 10.30. 
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Lasngde: ca. 110 km 
Leder: Niels C.K. Pedersen 31 35 52 96 

, Turen gar ad smS veje over Frederiks Bro til 
Neder DrSby gennem vaenget til Nordskoven, 

' hvor vi finder de gamle egetrxer. Videre til 
jagtpavillonen, der er bygget i 1857. Her spiser 
vi frokost (ej servering). Tilbage til Jaegerspris 
igennem Slotshegnet med de mange minde-
stotter, der er udfort af billedhuggeren Weide-

< welt omkring 1770 for at hsdre store danske 
og norske mxnd og kvinder. Derfra tilbage til 
Frederikssund, hvor vi drikker kaffe. Fra Fre
derikssund retur til startstedet ad sma veje. 
Hvis man ikke onsker at deltage i hele turen, 
er der mulighed for at tage toget til eller fra 
Frederikssund. Fra Frederikssund og til Nord
skoven og retur er der ca. 40 km. 
Der ma regnes med darlige skovveje. Turen 
kores i roligt tempo, sa alle kan deltage. 
ROTUR - 10. AUGUST 
Modested: Farum So badudlejning 
Modetid: kl. 11.00 
Laengde: 
Ledere: Familien Bai Jensen 42 45 66 08 
Familietur for born og barnlige sjxle! 
Vi lejer nogle robade og laver en ekspedition 
rundt pa soen samt i den tilstodende kanal. 
Medbring madpakke, kaffe og drikkevarer. Der 
er mulighed for at kobe brod til kaffen. Tem
po: 2 knob sa Ixnge armkrxfteme rackker. Pris 
ca. kr. 30,-. 
Tilmelding senest 7.8.91. 
LEJRE/LEDREBORG-SKOVENE -
18. AUGUST 
Modested: Risby 
Modetid: kl. 10.00 
Laengde: ca. 80 km 

i' Leder: Rose Mary Koplev 42 92 22 90 
Skovtur i roligt tempo. 

t̂^ i. Turen gar via Sengelose, Marbjerg, Vindinge, 
Vor Frue og Glim ud til l>edreborg Alle. 
Frokostpakken spises i Ledreborg Slotspark. Vi 
cykler derefter over slotspladsen og fortsxtter 
ad smaveje ud forbi Matineso og Stjerneso til 
Gevninge Overdrev. Herefter er vi igen pa 
asfalt og ruller forbi Lindholm Slot til Gev
ninge. Herfra til Kornerup og videre forbi 
Bueso, Svogerslev og Kattinge So. Vi passerer 

Boserup Skov, Set. Hans Hospital, KxUinge-
havnen og "Ixgger til" i Roskilde Havn, hvor 
ishuset venter. Hvis vi er kaffetorstige, finder 
vi et kaffested i Roskilde inden hjemturen. 
SOR0 KUNSTMUSEUM -
24. ELLER 25. AUGUST 
Modested: Hoje Tastrup station ved skulptu-

ren eller Hvalso station 
Modetid: kl. 09.00 (Hoje Tastrup), kl. 10.45 

(Hvalso) - opsamling 
Laengde: se nedenfor 
Leder: Carsten Schmidt 43 62 26 52 
Hvis det regner lordag, kores vi sondag i 
stedet. Regner det ogsa sondag, aflyses turen. 
Fra Hvalso kOrer vi over Skjoldenxsholm, 
Valsolillegard, Haraldsted, Pedersborg til Soro. 
Her spiser vi frokost ved soen, og de interes-
serede kan besoge kunstmuseet. 
Herefter korer vi til Ringsted, fortsxtter ad 
Kogevejen til FjxUebro og korer ind til Maler
klemmen. Efter kaffen korer vi ud til Koge 
strandvej, hvor dem, der onsker det, kan tage 
S-toget. 
Strxkningen Hoje T5strup-Hvals0 er ca. 30 
km, og strxkningen Hvalso-SorO-Ringsted-
Malerklemmen-Koge strandvej (Kobenhavns-
vejen) er ca. 75 km. 
Turen kores i et roligt tempo - omkring 20 
km/t - med mulighed for at "stS af' og tage 
toget flere steder. 
SYDSJ/flLLAND/STEVNS -
1. SEPTEMBER 
Modested: Ishoj Landsby ved kirken 
Modetid: Sondag kl. 09.00 
Lxngde: 113 km 
L̂eder: Arne Jacobsen 31 55 79 92 (OBS! 

xndret nummer frem til ca. 1.10) 
Sensommertur i rask tempo og hovedsagelig pS 
gode veje (ca. 10 km grus). 
Turen gar ad smaveje gennem Tune, Havdrup, 
Ejby og videre sydpa til Bregentved Slotspark, 
hvor vi vil spise frokost. Herfra kores ostpa til 
Hojerup gl. kirke, og efter en behagelig pause 
kores 10 km mod nord til traktorstedet "Boge-
skov", hvorfra vi kan nyde udsigten over 
slagmarken fra 1677. Efter kaffen korer vi 
nordpS gennem skoven, krydser over Tryg-
gevxlde A og tager de sidste kilometer til 
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Koge gennem Vallo Skov (der forventes kun fS 
"haettemSger", sa kikkert er ikke nodvendig). 
M0NS KLINT - 7.-8. SEPTEMBER 
Modested: Koge S-station 
Modetid: Lordag kl. 09.00 
Laengde: 2 x ca. 100 km 
Leder: Vibeke Ixjch Nielsen 42 91 17 79 
Vi modes ved Koge S-station, hvorfra turen 
gar ad sma, hyggelige veje mod Praesto Fjord, 
hvor vi spiser vores medbragte madpakker. 
Herfra fortsxtter vi over Stege mod vandrer-
hjemmet pa klinten. Hvis der er stemning for 
det, gSr vi en fxUes tur og ser pa udsigten. 
Hjemturen .starter sondag efter morgenmaden. 
Udgiftei til overnatning og morgenmad ca. kr. 
125,-. Husk vandrcrkort og sengelinned. 
Turen kores i et meget moderat tempo (ma\
21 km/t) med fa, velvalgte paaser undervejs. 
Tilmelding senest 28.7.91. 

NY CYKELUTTERATUR 

Turcyklisterne har modtaget to cykelboger til 
anmeldelse fra forlaget Komma & Qausen. 
Det drejer sig om bogerne "I form pi cykel", 
der er skrevet af Tricia Liggett, og "Moun-
tainbike-handbogen", som er skrevet af Robert 
van der Plas. 
Interesserede kan lane dem (og anmelde dem). 
Vi vil senere vende tilbage med anmeldelserne. 

Jens S. 

KLUBM0DER 

Ingen ni0der i juli og august 
• Tirsdag d. 10. September 

Lysbilleder fra italiensturen til Toscana. Vi 
vil sorge for, at nogle af deltageme samler 
en billedserie, der dxkker de forskellige 
turgruppers oplevelser. 

Kender du nogen, der har lysbilleder, eller har 
du selv nogle lysbilleder, som du gerne vil vise 
i klubbcn? 
Eller har du helt andre ideer? Si kontakt Lene 
og Jan p5 tlf. 42 45 66 08. 

S^LGES 
IBM 82 C el-skrivemaskine med slette- og 
rcttetast. Lydskjold til en vxrdi af ca. kr. 400,-
medfolger. Maskinen stSr sora ny. Forskellige 
skrifttyper. 
Kr. 1.600,-
Facit 1620 el-skrivemaskine med slette- og 
rettetast. Lxkkei lille nyrenoveret maskine. 
Kr. 750,-
Henv. til Jens Spelmann 42 84 22 19 

K0BES 2 
Uno-anhxnger soges. ^ 
Er der en, der vil sxlge sin ethjulede anhxn-
gcr, s5 kontant venligst Jens Pedersen. @ 
Tlf. 42 23 38 09. g 

• Tirsdag d. 11. juni 
For de italiensfarende vil der vxre mulighed 
for at stille praktiske sporgsmSl omkring 
turen. Desuden vil l̂ ars Bai Jensen koinme 
med sidste nyt om turens forlob. Lars Bai 
Jensen habcr i Ovrigt, at de fleste moder op, 
da der samtidig vil vxre mulighed for at 
udkigge de andre deltagere pa turen. 

Deadline for 
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