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T U R C Y I C L I S T E N er mcdlcmsblad 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 viden om og 
glsde ved turcykling p5 ethvert plan. 

Bladet udkommer 4-6 gange irligt. 

REDAKTION 

Vibeke Loch Nielsen 
Bjpdstmpvej 24 
2610 R0dovre 
Tlf. 31 70 36 07 

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 Tvaervej 15 
2650 Hvidovre 
Tlf. 31 49 46 70 
(2. tirsdag i hver mSned) 

REDACTEUR'en ER FLYTTET! 

Bemaerk venligst, at den gamle redacteur (og 
dermed redaktionen) er flyttet til folgende 
adresse: 

Bjodstrupvej 24 
2610 Rodovre 
Tlf.: 31 70 36 07 

Alt materiale til bladet sendes direkte til re-
dacteur'en. 

Hvis du har mulighed for det, kan du i stedet 
sende dit materiale pa diskette. Det skal i sa 
fald vsre en 5'/4" diskette. Bide DD (360 Kb) 
og HD (1,2 Mb) disketter kan anvendes. F i l -
formatet skal vxre WordPerfect 4.2, 5.0 eller 
5.1 eller A S C I I , medmindre andet er aftalt p i 
forhSnd. 

Red. 

D0dsfald 
t 

Vort medlem 

Jan Egsdal 

er glet bort 
den 15. maj 1991 

TUREN TIL TOSCANA 

Turen startede fra Sjxlor Station mandag den 
8. juli i strllende sol, h0jt humor og med store 
forventninger. Bussen korte, da alle var an-
kommet. V i korte helt til mSlet, campingplad-
sen i Babarino de V. Delsa, uden kodannelser 
pa motorvejen eller andre forsinkelser, s5 vi 
ankom ca. 2 timer for beregnet. V i blev godt 
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taget imod af familien Bai Jensen med en let 
anretning. 

Fra campingpladsen er der en utrolig god 
udsigt over landskabet, s3 vi var spxndt p5 at 
komme ud at cykle efter ca. 27 timers buskor-
sel. V i besluttede at prove at kore til S. G i -
mignano, ca. 15 km fra campingpladsen. Men 
hvilke km - efter den tur med stxrk varme og 
stejle bakker var det ved at tage modet fra 
ilere af os. Det blev foreslaet at omdobe klub-
ben til 'Torturcyklisterne". 

Men dagen efter, da vi havde 
sovet, var det som om modet 
vendte tilbage med lyst til at 
tage udfordringen op. V i skul-
le jo ogs3 p i vintur til Castel-
lo di Verrazano, hojt belig-
gende med flot udsigt. Efter 
rundvisningen var der spisning 
med et stort udvalg vine af 
forskellige argange. 

Torsdag var vi et lille hold, der blev enige om 
at kore en tur til Poggibonsi og videre til 
Castellina, hvilket blev noget af en droj tur, da 
vejen, vi havde valgt, var grusvej, som blev 
meget stejl (ca. 5 km). Da vi nSede byen, fandt 
vi hurtigt en bar, hvor vi kunne Ixske os med 
kold fadel, mineralvand og salte snacks. Da vi 
havde samlet lidt krxfter, trak vi cykleme til 
byens torv, hvor der var en trappe med skygge, 
som vi kunne sidde og dele en stor vandmelon 
pS. Sa meldte nxste behov sig - sovn. Bag ved 
kirken var der lidt grxs, hvor vi kunne Ixgge 
OS til at sove. Hjemturen blev kort pS en anden 
vej med nogle flotte udsigter og uden grus. 

Om fredagen var jeg med p5 et hold, der havde 
byen Vinci med Leonardo da Vinci museet 
som mil . En dejlig tur, som indeholdt de 
samme krydderier: bakker, nedkorsler, grusvej, 
varme, udsigter, is og cappuccino. Da vi kom 
hjem, blev holdet enige om at lave fxUes 
spisning pa lejrpladsen. Aftnerne dernede er 
dejligt svale, sa vi havde svxrt ved at snovle 
OS ned i soveposerne. Derimod er det ikke 
noget problem at komme ud af teltet om mor-
genen, da der hurtigt bliver varmt. 

SS kom lordagen med den 
Ixngste planlagte tur til v i n -
slottet CoUe ai Lecci ved byen 
San Gusme. Her er vinbonden 
dansker, sS det var en interes-
sant rundvisning, som alle fik 
stort udbytte af. I haven ved 
slottet var der stillet borde og 
parasoller og en dejlig kold 
hvidvin til radighed. Efter 
frokosten var der vinsmagning 
med megen lun snak. En dej

lig tur, der blev afsluttet pS restauranten ved 
campingpladsen. 

Sondag tog jeg med bussen til Pisa til afveks-
ling. Ora aftnen var der atter fxUes spisning pa 
campingpladsen for dem, der havde lyst. 

Mandag - nu lakker det mod enden. Det var et 
utroligt klart vejr, s5 jeg fik taget en del b i l -
leder af omradet omkring campingpladsen. V i 
far handlet lidt pS det lokale marked, en lille 
tur til Tignano med udsigt til campingpladsen 
bliver der ogsS tid til, inden vi gor klar til 
aftnens afslutningsfest omkring campingplad-
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sens store grill, hvorfra der blev spist kylling 
og havorred fulgt til dors af en stor skSl salat, 
som campingpladsens personale havde lavet pa 
bestilling. Der blev selvfolgelig ogsa drukket 
vin og fortalt roverhistorier til ud pa natten. 

Tirsdag var pakkedag, ov! Der blev kort sma-
ture, spist is, drukket ol og cappuccino. Bussen 
blev klargjort, traileren spaendt pa, og vi korte 
hjemad kl. 16.00. 

Hjemturen gar lige s5 glat som udturen med 
ankomst pa Sjaelor Station kl. 19.30. 

Tak for en god tur! 

Peder Andersen 

SJ/ELS0 RUNDT 
1991 

H U R R A H U R R A H U R R A 

Endnu engang har 
modtaget et 
kxmpebelob 
fra Berlingske 
Tidende. Denne gang 
storste belob nogen-
og 9.000 kr. mere end sidste ar. 

Ca. 34.000 kr. fik vi ud af det, efter at vi har 
delt med Cyklistforbundet. 

SS glemt er at alt det arbejde, man har haft 
med at skaffe kontroUer - glemt er alle de 

moder, der har vaeret i forbindelse med be-
mandingen af posteme - glemt er den ora-
rokering, der kommer, efter at man en gang 
har placeret posteme - glemt er, at man skal 
op kl. 02.00 om morgenen p3 selve dagen og 
forst kommer hjem kl . 18.30 om eftermid-
dagen. 

Tusind tak til alle kontroUerne, der gjorde det 
muligt at gennemfore arrangementet. 

Samtidig udsender forretningsudvalget en op-
fordring til alle om at mode op pa aktivmodet 
i oktober (se omtalen andetsteds i bladet) med 
gode ideer til ture, hvor klubben 
kan fS brugt nogle af pengene. 

Forretningsudvalget 

I arets Sjaelso Rundt var der tilmeldt 20.550, 
hvoraf 16.113 gennemforte. Det giver en fra-
faldsprocent pa 22. Deltagerantallet er det 3. 
hojeste i Sjaelsos historic. Rekorden blev sat i 
1980, hvor 23.500 havde til meldt sig. Desuden 
blev der sat firmarekord, idet K T A S havde t i l 
meldt et hold p5 ca. 1.700 deltagere. 

ISEFJORDSSTUREN 1991 

Turen havde et lidt varierende antal deltagere. 
En af de forventede deltagere modte ikke, 
vistnok p.g.a. druk aftnen for. V i andre 14 
nSede - afbrudt af en regnbyge ved 01stykke 
til Frederiksvxrk, hvor et styrt tvang et trofast 
medlem til at retumere. Det benyttede et andet 
trofast medlem sig af, og de osede sammen 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Maderet for Hojesteret 

Amagertorv 25 - 1160 Kobenhavn K 
Telefon 33 11 98 11 

ALTICYKELBEKUEONING 
KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Rosk i l deve j 2 9 9 A 
2610 R o d o v r e 
B. A n d e r s e n 

31 70 22 39 
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hjem i noget mere regn. Det undgik vi 12 
andre. Lige for fxrgen afgik fra Hundested, 
naede et tredie kendt medlem at komme med 
efter forsinket solokorsel hjemmefra. Der var 
kraftig sogang, og jeg fik en vad sko. 

V i havde to nye yngre fyre med. Den ene var 
lidt overrasket over tempoet og sagde farvel 
ved Magleso traktorsted. Jeg mener ogsa, at 
farten er noget for opadgaende. Turen har altid 
vxret ment som en task tur, men dog med 
hensyntagen til alle. Der blev uddelt verbale 
gule og rode kort til enkelte spurtgale, som 
ogsa korte forkert. Jeg selv fik et rodt, fordi vi 
korte pa grus gennera en hel landsby, som ikke 
havde det ved provekorslen. 

Vejret var ikke varmt, men solen kom efter-
hSnden frem. Punkteringer slap vi imidlertid 
ikke for. 

V i undgik helt Roskilde p5 hjemturen og tog 
syd om via Vor Frue m.v. 

Johan Knudsen 

Boganmeldelse: 

Mountainbike-Hindbogen 
af Robert van der Plas 
Komma & Clausen Beger A/S 

En ny bog har set dagens lys, og denne gang 
for dem, der har kastet sig over den dille med 
at kore pa mountainbike. 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kaelet for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 

Der er tale om en virkelig flot sag p5 125 
sider, i ovrigt illustreret med mange farvebil-
leder. Bogen er opdelt i 10 afsnit, der spxnder 
over cykellxre, tilbehor, koreteknik, vedlige-
holdelse og meget mere. 

Bogen er en god appetitvxkker, flot illustreret 
og med mange gode tips, isxr hvis man stSr 
for at skuUe anskaffe sig sadan et vilddyr som 
en mountainbike er. 

Bogen koster 148,- kr. - og er det vxrd. Jeg 
har selv kort p5 mountainbike i nogle ar og har 
her i denne bog fundet megen spxndende 
Ixsning, som jeg roligt kan anbefale andre. 
Lad OS habe pa, at vi med denne bog kan fa 
flere til at sadle om, sS vi her i klubben kan fa 
noget i gang ogsa pS dette felt. 

Peter Colmorten 

MERE NY CYKELLITTERATUR 

Klubben har modtaget endnu 2 cykelboger. 

Den ene hedder "Hold cyklen i form" og er 
skrevet af Rob van der Plas (oversat og bear-
bejdet af Jens Thorsen). Umiddelbart virker 
den som en virkelig series vedligeholdelsesbog. 
Bl.a. indeholder den en formel til udregning af 
egerlxngder. Kr . 118,-. 

Den anden hedder "Cykelreparationer" og er 
ogsa skrevet af Rob van der Plas (oversat og 
bearbejdet af Jens Thorsen). Bogen er i lom-
meformat. 

Vi haber senere at kunne vende tilbage med 
anmeldelse af bogerne. 

Er du interesseret i at line bogerne (anmelde), 
sa kontakt undertegnede 

Jens S. 
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S Y D S J / f ; L L A N D / S T E V N S -
1. S E P T E M B E R 

Modested: Ishoj Landsby ved kirken 
Modetid: Sondag kl. 09.00 
Lasngde; 113 km 

"hajttemSger", s5 kikkert er sikkert ikke nod-
vendig). 

M 0 N S K L I N T - 7 . -8 . S E P T E M B E R 

Turen er aflyst p i grund af manglende tilmel-
dinger. 

Specialkonstrueret turleder-tourcykel til ture 
med meget darlige vejbelaegninger 

Leder: Arne Jacobsen 31 55 79 92 (OBS! 
aendret nummer frem til ca. 1.10) 

Sensommertur i rask tempo og hovedsagelig p i 
gode veje (ca. 10 km grus). 

Turen gir ad smiveje gennem Tune, Havdrup, 
Ejby og videre sydpi til Bregentved Slotspark, 
hvor vi vil spise frokost. Herfra kores OstpS 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 
nordpi gennem skoven, krydser over Tryg-
gevaelde A og tager de sidste kilometer til 
Koge gennem Vallo Skov (der forventes kun fa 

H 0 S T T U R S Y D O M R O M E L A s E N -
14. S E P T E M B E R 

Modested; Dragor fxrgehavn 
Modetid: K l . 08.00 (facrgen sejler kl 08.15). 
Laengde: Ca. 120 km. 
Ledere: Linda Norup Hansen 31 75 47 31 

(trxffes af og til bedst am mor
genen inden 08.30) 

Hurtigtur. Ruten er ikke helt fastlagt endnu, 
mens dette skrives, men vi skal ihvert fald ud 
at nyde det skanske hostlandskab. Ruten vil 
sandsynligvis g i via 6. Grevie, Borringesjon, 
Svaneholms Slott, Hackeberg Sjon og eventuelt 
Torup, men helt bestemt syd om Malmo. 
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Frokost medbringes, da vi spiser ude - men da 
det er lordag, vil der forefindes provianterings-
muligheder forst pa turen. Kaffe og the skal 
der ogsi blive serveret undervejs. 

Husk lidt svenske kroner til priser udover 
klubydelse. 

Der vil garanteret vxre bade belagte og ube-
lagte veje, sa lad endelige vxre med at rengore 
cyklen for meget p i forhind! 

nok komme et par veje, som de fleste ikke 
husker. 

Hvis det er vejr til grus og smalle ringe, vil 
dette ogsi forekomme. 

Tempoet vil vxre hurtigt. Jo Ixngere pauser, jo 
hurtigere tur. Ca. 28,5 - 30,2 km/t. Turlederen 
korer for at vxre hjemme, inden det bliver 
morkt. Ved vind over 25 m/s vil turen blive 
afkortet. 

AKTIVM0DE 
TIRSDAG DEN 8. OKTOBER 

kl. 19.30 
M0d op og g0r dirt indflydelse gceldende. Det er pd aktivm0det, klubbens strategi 
Icegges, og hvor du har mulighed for at sige din mening om, hvad der skal foregd 
fremover. 

V'l hdber at se rigtig mange til dette drs aktivm0de. 

Klubben giver kaffe, kager, 0I og vand. 

Vi skuUe n i en fxrge hjem kl . 16.15 (evt. 
17.00) - aflixngig af pauselxngder etc. F x r -
getid som vanligt ca. 1 time. 

Pris ca. 85 skr. (kan betales i danske kroner). 
Der gives klubtilskud. 

Tidstabellen gxlder kun til 31/8, s i det vil 
vxre en god ide at sporge om xndringer i 
dagene op til 14/9. 

T Y S T R U P - B A V E L S E - 28. S E P T E M B E R 

Modested: Hoje Tistrup station 
Modetid: Lordag kl 08.00 
Laengde: 200 km 
Leder: Tom Kristiansen 

Cykelturen kores til Tystrup So, som er ven-
depunkt. Ruten ud og hjem er ikke fastlagt p i 
nuvxrende tidspunkt (april). Men der skal nu 

M I D D E L A L D E R T U R T I L L U N D -
5. O K T O B E R 

Modested: DragOr fxrgehavn 
Modetid: Londag kl. 08.45 

(afgang kl. 09.00) 
L/Xngde: 50 Km i Sverige 
Leder: Linda Norup Hansen 31 75 47 31 

En tur hvor A L L E kan vxre med. 

Vi cykler ad mindre veje til Lund, hvor der er 
en masse sevxrdige bygninger o.l. at se pi. Alt 
efter udbuddet p i pigxldende tidspunkt kan 
der maske forefindes en eller anden form for 
attraktiv udstilling. Men det vides forst senere 
p i sxsonen. 

Vi finder afgjort et godt kaffested i Lund, men 
satser p i at indtage frokosten udendors. Der 
forefindes helt bestemt indkobsmuligheder 
undervejs. 
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Sidste gang denne tur blev afholdt, korte vi 
hjemad med lygterne taendt, skrSlende vort 
lands populacre sange - sa medbring venligst 
belysningsrauligheder denne gang. 

Hjemkomsttidspunktet afhacnger af os alle -
men overfartsprisen vil vxre 86 skr. + alt det 
lose. Der gives klubtilskud. 

OgsS p5 denne tur kan der vxre xndringer i 
fxrgeplanen, s5 kontakt mig uden toven, nar 
tiden nxrmer sig. 

M A I . E R K L E M M E N - 27. O K T O B E R 

Modested: Jyllingevej/Tarnvej ••<• 
Modetid: Sondag kl. 08.45 
Laengde: 110 km 
Leder: 

Den sxdvanlige malerklemmetur. 

KLUBM0DER 

Bemark venligst, at klubaftnerne starter kl. 
19.15 og stutter ca. kl. 22.00. 

Klubaftenudvalget 

• Tirsdag d. 10. S e p t e m b e r 
Lysbilleder fra diverse cykelferier. , . 

• Tirsdag d. 8. oktober 
Aktivmode kl. 19.30. Mod op og gor din 
indflydelse gxldende. Klubben serverer 
kaffe, kage, ol og vand. Se i ovrigt omtalen 
andetsteds i bladet. 

• Tirsdag d. 12. november 
Almindelig klubaften. 

• Tirsdag d. 10. december 
Julehyggemode med Finn Gormsens lysbi l 
leder (lad OS habe lysbiUedapparatet holder 
i 5r) og morsomme kommentarer. Der bliver 
serveret glogg og varme xbleskiver. Et af 
Srets hojdepunkter. 

Turcyklisten 3191 

Kender du nogen, der har lysbilleder, eller har 
du selv nogle lysbilleder, som du gerne vil vise 
i klubben? 

Eller har du helt andre ideer? S i kontakt Lene 
og Jan p i tlf. 42 45 66 08. 

SJELGES 

I B M 82 C el-skrivemaskine med slette- og 
rettetast. Lydskjold til en vxrdi af ca. kr. 400,-
medfolger. Maskinen stir som ny. Forskellige 
skrifttyper. 

Kr. 1.600,-

Facit 1620 el-skrivemaskine med slette- og 
rettetast. Lxkker lille nyrenoveret maskine. 

Kr. 750,-

Henv. til Jens Spelmann 42 84 22 19 

Sommertiden stutter 29. September 
Husk lygter! 

Deadline for 
Turcyklisten 4/91 

28*10*91 


