
Fransk cykelpige anno 1868 - hende meder du nok ikke i Alsace 



Side I Turcyklisten 4/91 

TURCYKLISTEN er medlemsblad for for-
eningen TURCYKLISTERNE, der har til 
formSl at udbrede og formidle viden om og 
glaede ved turcykling p5 ethvert plan. 

Bladet udkommer 4-6 gange Srligt. 

REDAKTION 
Vibeke Loch Nielsen 
Bjpdstrupvej 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 
Rodkffilkevej 168 
2600 Glostrup 
Tlf. 42 45 66 08 

KLUBLOKALE 
Aved0re Tvasrvej 15 
2650 Hvidovre 
Tlf. 31 49 46 70 
(2. tirsdag i hver mSned) 

NYTARS-
FROKOST 

Den traditionelle 
nytarsfrokost finder 
i ar sted S0ndag 
12. januar 1992 
kl. 13.00 i klublokalerne pa Avedore Tvxrvej. 
Udvalget bestar i ar af; Tom, Verner, Linda, 
Annemarie og Steen. Sa I kan se frem til 
endnu en frokost inspireret af nye impulser. 
Prisen er det mest stabile: Kr. 60,- for en vok-
sen og kr. 30,- for et barn. 01, vand og snaps 
kan som saedvanlig kobes til rimelige priser. 
Tilmelding sker ved indbetaling af belobet pa 
vedlagte girokort med oplysning om antal 
voksne/b0rn SENEST 3. januar 1991. 

Hilsen NytSrsfrokostudvalget 
Postgiro 5 71 38 46, Turcyklisteme, Ved 
Kagsa 68, 2730 Herlev. 

REFERAT AF AKTIVM0DET 
8. OKTOBER 1991 

Forretningsudvalget forelagde dagsordenen, og 
som dirigent for de fremmodte 25-30 ureger-
lige medlemmer valgtes Steen Hommelhoff 
Jensen. 
Regnskabet 
Dette blev fremlagt af Jens Spelmann, som 
takkede medlemmerne for deres indsats som 
kontroUer i forbindelse med afviklingen af 
Sjaelso Rundt. De havde derved bidraget til 
klubbens fine ekonomi. Efter enkelte sporgs-
mll godkendtes regnskabet. 
Udvalg 
De forskellige udvalg blev nedsat som folger: 
Forretnings-
udvalg: Jens Spelmann, Linda Norup 

Hansen og Lars Bai Jensen. 
Alle modtog genvalg. 

S]xls0 Rundt: Jens Spelmann og Niels C.K. 
Pedersen 

Klubaften-
udvalg: Lene og Jan Bai Jensen 

'v' 
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NytSrsfrokost-
udvalg: Steen Hommelhoff Jensen, 

Tom Kristiansen, Verner 
Kristiansen, Linda Norup 
Hansen og Annemarie Oxen-
vad. 

Tilskudsreglerae 
Disse blev foresllet aendret, saledes at maksi-
mum for klubcykelferieture blev pS kr. 600. 
Kaffe/kage-tilskuddet pa dagture blev som 
sxdvanligt aftenens ivrigst debatterede emne 
med mange indlasg, som mundede ud i en af-
stemning for eller imod de nuvxrende 30 kr. 
Det blev ved de 30 kr.! De asndrede klubtil-
skudsregler er at laese andetsteds i bladet. 
Som et noget usaedvanligt punkt onskede Linda 
at here "Hvorfor cykler pengene ikke ud af 
vores kasse?". Det var ment som et debatoplaeg 
for at fa folk ud af busken med deres tanker 
om nye klubarranggementer, gerne utraditio-
nelle. 
Det kneb det noget med. Det mest utraditio-
nelle var en skonnerttur pa 0resund. EUers 
holdt indlaeggene sig til ideer om busture i 
Danmark eller diverse udlande, gerne med 
ledsagelse af bus undervejs. Der var ogsa 
forslag om en cykellejr et sted i Danmark. Der 
var en del debat, som mundede ud i, at man 
var nodt til at holde sig til arrangementer, som 
involverede cykling og/eller cykelrelaterede 
aktiviteter under en eller anden form; men at 
alle naturligvis var velkomne til at foresla og 
forests anangementer. Hvorvidt de sa var 
tilskudsberettigede, kunne altid forelaegges 
forretningsudvalget. 
Ture 
Arets ture var der ikke de store kommentarer 
til, og pS udgivelsestidspunktet for dette blad 

har turfastlxggelsesmodet for 1992 allerede 
fundet sted. Turkalenderen er vedlagt som 
bilag. 
Der blev dog fremlagt et konkret forslag om en 
klubtur til Alsace i august 1992. Se separat 
indlxg herom. 
Diverse 
Herunder blev redaktoren af klubbladet takket 
for indsatsen, og redaktoren kvitterede med at 
bede om indlasg, gerne ledsaget af egnede bil
leder. Annoncer/annoncorer blev kort droftet. 
Der blev orienteret om medlemskab, og det 
blev understreget, at uden passivt medlemskab 
af Hvidovre Cykelklub var der kun med enkel
te undtagelser adgang til klubmodeaftnerne. 
Tr0jer blev droftet - evt. i form af T-shirts. 
Der var dog ingen storre opbakning om et 
fasUes indkob, og forretningsudvalget gSr 
videre med sit eget forslag om indkob af en 
slags stempel, sa klubben selv kunne trykke 
logo pS de enkelte medlemmers trojer. 
Et forslag om emblemer blev fremsat af 
forretningsudvalget, og der blev vist prover af 
flere typer, samt af det gamle emblem. Endvi-
dere var der forslag om reflekterende klister-
mxrker, som samtidigt ville kunne fungere 
som en slags katteoje. Forsamlingen var posi-
tivt stemt, og forretningsudvalget gSr videre 
med begge forslag. 
Herefter var emnerne udtomt, og da ol-
lene/vandene allerede var sat til livs i den 
indlagte rygepause, brod forsamlingen hurtigt 
op og forlod lokaliteterne i god orden. 

John Mathiesen 

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

F.A.K. CYKLER 
I R0dovre 
Centrum 196 
I Tlf. 31 70 71 71 

- altid i udbrud! 

DIN TOTALE 
CYKELFORRETNING 

-PR0VOS-
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TILSKUDSREGLER 

Cykelferieture 
1. Der skal deltage mindst 15 medlemmer. 

Ved officielle rallies, som f.eks. AIT, det 
fi-anske og det svenske, er der intet mini-
mumsantal. 

2. Man kan kun modtage tilskud til 2 ture pr. 
ar - fuldt tilskud forste gang og halvt til
skud anden gang. 

3. Man .skal have vxret medlem ved det fore-
gaende Srs medlemsmode i oktober. 

4. Alle deltagere skal bruge samme rejsear-
rangement. 

5. Arrangementret skal senest vaere annonceret 
i decembernummeret af klubbladet aret i 
forvejen. 

6. Man skal have vzeret aktiv i klubben samme 
eller foregSende ir som arrangementet. Ved 
aktiv forstSs f.eks., at man 
a. er kontroUant ved arets Sjaelso Rundt 
b. er redaktor af bladet 
c. sender bladet ud 
d. er turleder/planlasgger mere end 1 gang 
e. er med til at planlacgge/udfore nytarsfro-

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

7. Arrangementet skal godkendes af forret
ningsudvalget. 

8. Tilskuddets storrelse bestemmes ved med-
lemsmodet i oktober. Tilskuddet blev fastsat 
til 600 kr. for 1991/92. 

Ture 
1. Pa 1-dagsture mS gaester fa 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. faerge 
og S-tog) til returprisen over 40 kr. Dog 
maksimalt 100 kr. pr. deltager, og kun ved 
fremsendelse af billetter. 

Generelt 
1. Turledere og planlaeggere kan fS deres 

rimelige og dokumenterede udgifter i for
bindelse med planlsgningen af arrange
mentet refunderet. Udgiften skal vaere god-
kendt pa forhlnd af forretningsudvalget. 

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

REGLER FOR DELTAGELSE 
PA KLUBAFTNERNE 

1. Man skal vaere passivt medlem af Hvidovre 
Cykelklub. 

2. Kun et medlemskab pr. husstand er n0d-
vendigt. 

3. Dog mS man gerne deltage pa aktivmodet 
uden at vaere passivt medlem. 

4. Derudover ma man deltage i eet arrange
ment uden at vaere passivt medlem. 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Moderet tor Hojesteret 

Amagertorv 25 - 1160 Kobenhavn K 
Telefon 33 11 98 11 

ALT ICYKELBEKUEDNING 
K V A L I T E T T I L L A V P R I S 

Heino Cykler 
Roskildevej 299 A 
2610 Rodovre 
B. Andersen 

31 70 22 39 
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12.658,27 

TURCYKLISTERNE - REGNSKAB 
Indtaegter 07.10.90 - 06.10.91 
Kontingenter 7.400,00 
Sjaelso Rundt 34.524,00 
Renter 957,52 
Overskud nytSrsfrokost 251,55 43.133,07 

Udgifter 07.10.90 - 06.10.91 
Porto 4.115,20 
Foto/repro 92,50 
Sjaelso Rundt 4.200,00 
Fortaering 7.243,05 
Gaver 1.409,00 
Klubtilskud i ovrigt 10.000,00 
Diverse 3.415,05 30.474,80 

Oversl<ud 

Belioldning pr. 07.10.90 
Giro 5 71 38 46 29.880,72 
Bikuben 02-28482 6,41 
Bikuben 06-12800 13.371,59 
Forskud Jens Spelmann 437,75 
Forskud Jan og Lene Bai Jensen 500,00 
Forskud Steen Hommelhoff Jensen -140,00 
Klubtrojer, lager 3.230,00 
Klubtroje, ej betalt 250,00 47.536,47 

+ Overskud 12.658,27 

Beholdning pr. 06.10.91 
Giro 5 71 38 46 4.993,33 
Unibank 810-56-20749 51.696,41 
Forskud Jens Spelmann 1.000,00 
Forskud Jan og Lene Bai Jensen 500,00 
Klubtrojer, lager 2005,00 60.194,74 

Regnskabet er revideret og tjeholdningens tilstedevaerelse er kontrolleret. 

Jens Spelmann, kasserer Steen Hommelhoff Jensen, revisor 

KOM 50VENDE PA 
CYKEL FERIEI 
5YDEUROPA! 

Ruby Reiser 

nf.86 153599 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kaelet for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 
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Isefjorden rundt 1992 -
nyt og gammelt 

I gamle dage, d.v.s. da jeg var yngre, gik 
denne tur slet ikke gennem Veddinge bakker. 
Det sker heller ikke i 1992. Til gengaeld skal vi 
spise frokost pa Gare du Nykobing Sjaelland 
eller i den overdaekkede bod ved siden af, 
medens cyklerne kan sta under tag ved pos-
thuset ved siden af stationen. Eftermiddags-
pausen er pa Elverdamskroen, hvor I selv m5 
spaede ca. Vi gang klubtilskuddet til kaffe/the 
og brod; men I har ogs5 level pS nas lige indtil 
nu. 
Start ved ABs baner lordag d. 30. maj og til 
Rorvig. Sa skal I med onkel Johan til Kors-
hage, Dybeso og Rorvig Kirke og ind i Ny
kobing ad den idylliske vej fra 0sterlyng. Efter 
frokost og evt. proviantering kores sydpa 
gennem Egebjerg, Sidinge Fjord, Plejerup, 
Lammefjordsdaemningen, en bid af Tusenxs, 
Tuse, Tingtved, Sostrup, Hellestrup og ad den 
gamle rolige Kalundborgvej til Elverdams
kroen. Endelig ind over ToUose og den nor-
male rute hjem, men syd om Roskilde. 
Afstande: 
AB's baner-Hundested 
Rorvig-Nykobing 
Nykobing-Elverdam 
Elverdam-Damhus Tivoli 
I alt: 

Tidsskeraa: 
Start AB's baner 
Afg. Hundested (fxrgen) 
Ank. Nykobing 
Afg. Nykobing 

60 km 
15 km 
50 km 
55 km 

180 km 

praecis 07.30 
10.20 
11.30 
12.15 

Ank. Elverdam 
Afg. Elverdam 
Ank. Damhus Tivoli 

14.30 
15.30 
17.45 

Vejr og mere end to punkteringer kan forrykke 
tiderne. Hvis det regner 30. maj, kores i stedet 
31. maj. 

Johan Knudsen 

mm 
TURE 

KALKGArDEN, CYKEL- OG 
VANDRETUR - S0NDAG d. 2. FEBRUAR 

Modested: 
Modetid: 

Klokkedybet/Frederikssundsvej 
10.00 eller Farum So ved badud-
lejningen 11.00 

Ledere: Lene og Jan Bai Jensen 
Vandretur langs Farum so og MoUeaen til 
Kalkgarden. Medbring madpakke og fodtoj til 
evt. vSdt fore. Mulighed for at tage toget til 
Farum Station, som ligger fa minutter fra 
badudlejningen 
MALERKLEMMEN - S0NDAG d. 
29. MARTS 

Modested: Ringvejskrydset i Glostrup 
Modetid: 10.00 
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Ledere: Jan og Lars Bai Jensen 
ForSrstur til Malerklemmen over Sdr. Ringvej 
- Kogevej - Ejby - Borup med hjemtur ad 
saedvanlig rute. 

VINTERTR/ENING - fra S0NDAG 
d. 3. NOVEMBER 1991 til 
S0NDAG d. 8. MARTS 1992 

Modested: Herlev Posthus 
Modetid: kl. 10.00 
Der kores, sa alle kan vaere med og alt efter 
vind og vejr. Der kores omkring et par timer. 
Fire gange vil der blive sorget for lidt godt 
undervejs. Moder man op pS min. 12 ud af 19 
ture kan man deltage i et afsluttende festligt 
arrangement (14.3.) med klubben som vxrt. 
V^R FRISK OG MOD OP! Vi er allerede i 
gang. 

Jan og Lars Bai Jensen 

Hold kondlen vedlige I 
vintersaesonen! 

Ga til skigymnastik pa Alsgades skole, Kbh. V, 
eller mod op til gymnastik og motionsvoUey 
om onsdagen pS Alholm skole, Valby. Profes-
sionel instruktion. 
Yderligere oplysninger: Aase 42 84 22 19 

N0DRAB FRA 
DEN GAMLE 
REDACTEUR! 
Del har vxret meget vanskeligt at lave 
dette nummer af "Turcyklisten ", da vi har 
modtaget for lidt tekstmateriale og slet 
ingen illustrationer/billeder; faktisk har vi 
vxret i den situation, at vi var pa nippet 
til kun at kunne udsende et blad pa 4 
sider. 
Jeg vil derfor gerne f0lge min opfordring 
pa aktivm0det op og endnu engang bede 
jer om at sende indlceg og illustrationer. 
F.eks. far vi meget fa referater fra 1-
dagsturene - det kunne vcere rart med 
nogle flere af disse! Sa kan de medlem
mer, som ikke har vceret med pa turene, 
Icese om dem og derigennem maske g0res 
interesserede i at m0de op pa nogle flere 
ture. Eller skriv om nye og spxndende 
cykeldele - vi hjcelper gerne til med ud-
formningen af artiklerne! 

Red 

KLUBM0DER 

• Tirsdag d. 10. december 
Julehyggemode med Finn Gormsen lysbil
leder (forhSbentlig uden tekniske problemer 
deime gang) og morsomme kommentarer. 
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Der serveres glogg og scbleskiver. Et af Srets 
hojdepunkter. 
NB! Der er intet mode i januar. 
• Tirsdag d. 11. fcbruar 

Oplaeg til rallyet i Alsace. Der vises lysbil
leder fra omradet og desuden fra rallyet i 
Phalsbourg. 

• Tirsdag d. 10. marts 
Jorgen Thomsen fra Dansk Vandrelaug 
holder lysbilledforedrag om en 15.000 km 
tur med cykel og telt i Europa, Asien og 
Afrika, som han foretog i 1935. 

Render du nogen, der har nogle spxndende 
lysbilleder? Miske har du selv nogle billeder, 
som du gerne vil vise i klubben. 
Det kan ogsa vaere, at du kender nogen, der 
kan fortaelle om et eller andct. Vi er meget 
abne for alle mulige mystiske tiltag. Kontakt 
vcnligst \£nc og Jan pa 42 45 66 08. 

Glcedelig(t) (h)jul 
og 

Godt nytar! 

SyELGES 
24 tommer Grebart turcykel med Campagnolo 
5 gear. For- og bagbagagebaerer. Paen og 
velholdt. 
Kr. 1.000,-
Siemens PT88 Inkjet printer. 9-nals lydlos 
blxkskrivcr med nyt printerhoved. 
Kr. 2.400,-
El-skrivema,skinc IBM 82C med slet og ret. 5 
forskellige kuglehoveder mcdfolger. Ny renove-
ret. 
Kr. 800,-
Henvendelse Jens Spelmann 42 48 22 19 

IBM Proprinter III. 9-n51s matrixprinter. 
Naesten ikke brugt. 
Kr. 1.000,-
Original IBM Tekstassistent med manualer. 
Kr. 350,- ' 
Henvendelsc Sven Johansen 31 85 40 04 

(5 

Deadline for 
Turcyklisten 1/92 

29*1 •92 


