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T U R C Y K L I S T E N er medlemsblad for 
foreningen T U R C Y K L I S T E R N E , der har 
til formal at udbrede og formidle viden om 
og glsde ved turcykling p i ethvert plan. 

Bladet udkommer 4-6 gange Srligt. 

REDAKTION 

Vibeke Loch Nielsen 
Bj0dstrupvej 24 
2610 R0dovre 
TIf. 36 70 36 07 

FORRETNINGSUDVALG 

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

Linda Nomp 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 maned) 

D0DSFALD 

Vort medlem, Ole Sucksdorff, er efter laengere 
tids sygdom afgSet ved d0den S0ndag den 26/1 
og bisat fra Gentofte Sygehus' kapel mandag 
den 3/2. 
Ole har igennem en del Sr vaeret en af de mere 
markante turledere med flere ture pS program-
met hver saeson. 
Ole var en personlighed, der altid forstod at 
g0re sig gieldende sSvel pS andres som pS egne 
ture, og han havde derved bSde tilha;ngere og 
kritikere - det sidste fordi han altid havde en 
god rute, han lige ville overbevise andre tur
ledere om. 
Oles egne ture var altid veltilrettelagte og med 
mange indbyggede overraskelsker i form af 
smS og ofte helt umulige stier og veje. Det 
haendte, at cykler og bagage skuUe baeres over 
hegn og gennem sand. 
Bagagen, som Ole medbragte pS de laengere 
ture, var et kapitel for sig; den fyldte ikke 
mere end andres lappegrejer. Derudover var 
hans udholdenhed stor, og turene sluttede ofte 
sent, hvis det stod til Ole. 

pa Toscana-turen i juli 1991 kunne deltageme 
opleve denne udholdenhed, da Ole trods det, at 
han var market af sin sygdom, gennemf0rte 
nogle meget anstrengende ture i et kraevende 
terraen. Helt fantastisk! 

Vi hSber, du har fundet den rigtige turleder til 
din sidste tur, Ole. 

?k klubbens vegne 
Jan Bai Jensen 

DAGBOGSNOTER FRA 
VINTERTR/ENINGSTURENE 

8/12: Stejle nedk0rsler og mudderhuller var 
dagens ret. En tandem vaeltede naesten i en L 
Vilde forf0lgelsesjagter udspandt sig pS smalle 
skovstier. Lidt forbandelser over denne herlige 
cykelcrossstraekning. 

15/12: Under en hSrd spurt op ad en bakke taet 
ved Farum station passerede jeg nogle slemme 
huller med Peter og Lars i haelene, og pludselig 
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l0d der skrig og br0len, og Peter og Lars tabte 
endnu engang en spurt - heldigvis uden at der 
skete skader. 
22/12: Noddekage og kaffe/te pS Skovlyst i 
Hareskoven. Laekkert - og det var vejret ogsS. 
5/1: 3 timers ikke-bakketur helt oppe omkring 
Lynge/Ganl0se. Min kaede sprang under en 
spurt. Heldigvis havde Jan en kaedeskiller/sam-
ler pS sig. Korsel gennem ekstreme mudder
huller. 

Situation fra vintcrtraningen 
(Tegning: Allan Pedersen) 

12/1: Kjeld skred pS r0ven i et isbelagt as-
faltsving og sprang op pS cyklen igen som en 
trold af en aeske. 
19/1: Konstant regnvejr, men den hSrde kerne 
gennemferte naturhgvis. Mange klagede over 
kolde tiEer. inklusive mig selv. Forel0big 
eneste gang, hvor regn har vaeret direkte gene-

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

rende for ens velbefindende. 
26/1: Forste egentlige Fures0tur med ufattelige 
stigninger og nedadk0rsler. Kolb0ttestyrt ved 
Fures0en af ny deltager - heldigvis ingen 
skader. Peter gled pS en kamoufleret isvandpyt, 
da han fors0gte at skubbe mig vask. Godt! Han 
va;ltede i 0vrigt to gange pS grssplajne. Et 
drama af en forf0lgelsesjagt udspandt sig rundt 
om S0nders0, hvor Kjeld og Hans forsogte at 
k0re Peter og mig op, men alderdommen fik 
baghjul af ungdommen. Jans krankboks ville 
lige pludselig ikke mere, sS vi stod uden vores 
stedvanlige turleder, saledes at efterfolgeren -
i bogstaveligste forstand - tradte til. Turens 
mystiske fa;nomen var en sk0jtel0ber, der var 
trst af livet og sk0jtede hen over den papirs-
tynde is pS Farum S 0 . 

Allan Pedersen 

SJ/ELS0 RUNDT 1992 

Bhver i k afviklet s0ndag d. 14. juni, og det er 
i Sr 23. gang, at Sjajls0 Rundt k0res. Hvis du 
var med sidste dr som official, fSr du automa-
tisk besked. 

Ny Sjaels0 Rundt reprsesentant 
PS aktivmodet i oktober valgtes Niels C . K . 
Pedersen i stedet for Marianne Buch. Forret-
ningsudvalget vi l gerne benytte lejligheden til 
at takke Marianne for hendes indsats gennem 
irene. 

Meld dig til Jens S. eller Niels C.K. Klubben 
giver som saedvanlig en gavecheck pS 100 kr.. 

Mangier du luft? 

Hvis det er et trseningsproblem, vil det nok 
vaere en god ide at made op pi vinter- og 
sommertrseningsturene. 

Hvis ikke, kar) du skrive et indlaeg til bla
det. Snak med eventueh redakt0ren, hvis 
du er i tvivl om noget. Og se blot stort pa 
stave- og kommafejl - dem skal vi nok 
rette undervejs. 
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og derudover giver Berlingeren en gavecheck. 

S J ^ L S 0 RUNDT 

Husk at bakke dette arrangement op. Det er 
klubbens vigtigste indtaegtskilde! 
Jens Spelmann 42 84 22 19, arb. 38 34 24 00 
Nieb C . K . Pedersen 31 35 52 96 

NYE TURCYKUSTM/ERKER 

Vi har fSet lavet 2 typer nye maerker. 
Det ene er et rundt, vaevet stofmaerke p3 7 cm 
i diameter med vores logo - dog med den 
a;ndring, at der nederst i stedet for Hvidovre 
star Danmark. Market er r0dt med hvid ind-
skrift. Det kan f.eks. bruges til at sy pS cykel-
tr0jer. cykeltasker o.l. 
Det andet maerke er et rundt klistermaerke med 
en diameter pS 3,5 cm. Dette maerke er ogsS 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Maderet for Hejesteret 

Amagertorv 25 - 1160 Kabenhavn K 
Telefon 33 11 98 11 

r0dt og lavet i reflekterende materiale, sk man 
kan bruge det som katte0je. 
Priser: 
Va;vet stofmaerke, pr. stk kr. 10,-
Reflekterende klisterma;rke, 3 stk. . . kr. 10,-
Maerkeme kan k0bes hos Linda, Lars og Jens 
S eller ved indbetaling af bel0bet pS klubbens 
girokonto 5 71 38 46, Turcyklisterne, Ved 
KagsS 68, 2730 Herlev. 

Forretningsudvalget 

Boganmeldelse: 

Hold cykien i form 
af Rob van der PI as 
oversat og bearbejdet af Jens Thorsen 

Bogen er i sit handy format og i sit indhold en 
typisk reparationsbog for den praktiske hver-
dagscyklist, som selv vedligeholder sit trofaste 
transportredskab. 
Med sin noget n0gteme form er den en meget 
praktisk anlagt bog uden fotos, men med 
tidlose stregtegninger og trin-for-trin instruk-
tioner. Bogen er skrevet i 1985 og tager der-
med sit udgangspunkt i cykelteknikken pS det 
tidspunkt. AUigevel er mountainbikes og klik-
gearskiftere (indeksgear) kort omtalt, medens 
man soger forgaeves efter gelsadler og lignende 
nymodens sager. 
Ti l gengaeld finder man sk omtale af tromle-
og stangtraeksbremser, Fauberkrank, kilebolte 
m.v. og mange nyttige tips og anvisninger til 
reparation og vedligeholdelse af ens daglig-

ALT ICYKELBEKUEDNING 
KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Roskildevej 299 A 
2610 Rcdovre 
B. Andersen 

31 70 22 39 
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cykel. Men forfatteren gSr ogsa ind i mere 
avancerede ting som f.eks. udmSling og kold-
retning af stel. 
Hjulbygning er der ofret et st0rre afsnit pS, 
igen med trin-for-trin instruktioner og %k en 
formel til beregning af egelaengde, som dog 
nok kriEver mindst den "lille mellemtekniker"-
pr0ve af laeseren. 
Alt i alt dog en bog, der nok er vaerd at have 
i reolen for den, som selv har mod pS at skrue 
l0s p i familiens cykler. 

John Mathiesen 

op til turlederen, om han/hun umiddelbart re-
funderer penge til den enkelte, eller om han/ 
hun fremsender en specifikation til kassereren. 
Rent administrativt er det dog stadigvaek nem-
mest at afregne p4 stedet. 

Forretningsudvalget 

Afpr0vning: 

Cannondale Expander 
sadeltaske 

EFTERLYSNING! 

Pk klubm0det i december var der en, der llnte 
bogen "Cykelreparationer" (en af de nye b0-
ger). Vedkommende bedes venligst give sig til 
kende. 

Forretningsudvalget 

TRANSPORTTILSKUD 

For at fjerne enhver tvivl og samtidig skabe 
taielige forhold for enhver turleder, der pStaen-
ker at lave opsamling/start ved diverse S-togs-
stationer, skal forretningsudvalget praecisere: 
- at tilskud til korsel med S-tog godtg0res efter 
gaeldende regler, dersom den pSgaeldende tur
leder pitager sig den noble opgave at checke 
eventuelle klippekort pk stedet. Det er derefter 

Jeg har Ifenge 0nsket mig en lille fiks sadel
taske til mindre ture, hvor man ikke har lyst til 
at slaebe for meget med. Bare med plads til et 
par unbrakon0gler, lidt lappegrej, en ekstra 

slange og m&ske til n0d et reservedaek af den 
sammenfoldelige slags. Dog har jeg altid 
syntes, at sadeltasker var noget omstiendelige 
at af- og pSmontere, og jeg har derfor haft 
svaert ved at fmde den helt rigtige taske. 
For ca. VA kr siden fik jeg sk 0je pk en an-
nonce i det engelske blad "Cycletouring", hvor 

KOMSOVENDEPA 
- CYKELFERIEl 

SYDEUROPA! 

Ruby Reiser 
Tlf. 86 153599 
Ming effT progromt 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er keelet for 

Vigerslevvej 35 Telefon 36 30 04 20 
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Cannondale annoncerede noget, de kalder 'The 
Seat Cleat* System". Dette system bestir i al 
sin enkelhed af et saerligt beslag p i sadeltas
ken, som med et lille vrid saettes fast mellem 
de to staenger, der udg0r stellet p i nxsten 
enhver sadel. Fortil pa sadeltasken er der et 
klembeslag ( i l l . viser en anden model, hvor der 
benyttes velcro i stedet), som griber om sadel-
pinden. Altsammen uden spaender af noget art. 
Jeg m l indr0mme, at jeg var noget skeptisk, da 
jeg monterede sadeltasken for f0rste gang. 
Kunne den virkelig blive siddende, nir f0rst 
det gik rigtigt l0s? Jeg har ladet det komme an 
pi en pr0ve, og har haft sadeltasken monteret 
pa bl.a. et par af vintertraeningsturene, og jeg 
har mittet konstatere, at den sidder urokkeligt 
fast, selv nIr det - bogstaveligt talt - gir over 
stok og sten p i bulede skovstier. 
Tasken virker i 0vrigt ganske veludfort i cor-
dura af god kvahtet og har kraftige lynllse. 
Expander-modellen er den st0rste i serien og 
kan udvides ved at Ibne en ekstra lynlls. Den 
koster 175 kr. og fis hos Naerum Cykler p i 
Nxrum Hovedgade (sividt jeg har kunnet f l 
oplyst det eneste sted i Stork0benhavn, hvor 
disse tasker forhandles). 

Jens Thorsen 

rmB 

M A L E R K L E M M E N -
S0NDAG d. 22. MARTS 
M0dested: Ringvejskrydset i Glostrup 
M0detid: K l . 10.(X) 
Laengde: ca. 90 km 
Ledere: Jan og Lars Bai Jensen 
Forlrstur til Malerklemmen over Sdr. Ringvej 
- Kogevej - Ejby - Borup med hjemtur ad 
sa:dvanlig rute. 

ABNINGSTUR - S0NDAG d. 5. A P R I L 
M0dested: Hj0rnet af R0dovre Parkvej/Tlm-

vej (ved R0dovre Centrum) 
M0detid: K l . 10.00 
Lsngde: ca. 30 km 
Ledere: Verner og Jan 

Ca. 30 km i roligt tempo, s i alle kan vxre 
med. Turen gIr gennem Vestskoven og Strand-
parken til klubhuset i Avedore, hvor den med
bragte madpakke spises. 01/vand kan k0bes. 
Klubben giver kaffe/te og lagkage. 

R O S K I L D E FJORD -
L 0 R D A G d. 25. A P R I L 
lVl0dested: Klovtoftekrydset i TIstrup 
M0detid: K l . 10.00 
Lsngde: ca. 125 km 
Ledere: Jan og Lars Bai Jensen 

42 45 66 08 
Tur p i racercykler. Tempo ca. 27 km/t. Der 
kores over Vindinge. Lejre, Kr. Slby, Kr. Hyl-
linge. Hammer Bakker til Jaegerspris, hvor fro-
kosten spises. Videre over Sigerslev, Str0. Gor-
l0se til Kalkglrden, hvor v i drikker kaffe. Fra 
Kalkglrden hjem over Kr. Vaerl0se. 
Turen k0res kun i godt vejrH (Ring ved tvivl) 

A R R E S 0 - S0NDAG d. 26. A P R I L 
M0dested: ? 
M0detid: ? 
Lajngde: ? 
Leder: Anne-Marie? 
Materiale ikke modtaget ved redaktionens slut-
ning. 

H A S L E V ( F 0 R S L E V G L . K0BMANDS-
GARD) - S0NDAG d. 3. MAJ 
M0dested: Klovtoftekrydset i TIstrup 
Medetid: K l . 9.30 
La;ngde: ca. 80 km 
Leder: Tom Kristiansen 42 36 91 61 
Man kan forvente, at turlederen kommer 2 
min. for sent (han siger selv, at det er fordi 
han blev fodt for sent, hvilket han aldrig har 
flet indhentet). Tempo: Ukendt, men turlederen 
skulle gerne se at f l indhentet de 2 min. (hvis 
folk begynder at va;lte eller k0re i gr0ften 
p.g.a. tempoet, vi l dette blive 0get). Derudover: 
Madpakken indtages i skoven syd for Lellinge, 
og kaffen p i Kobmandsglrden. For dem, der 
ikke har lyst til at cykle hele vejen hjem i 
modvind, er der mulighed for at tage S-toget 
hjem fra K0ge station (trxk 22 km fra turens 
Isngde). I 0vrigt siger turlederen, at laengden 
er opmllt med en sytrld i hans gamle kortbog. 
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SODERASEN - S0NDAG d. 9. MAJ 
M0dested: Tuborg Havn 
M0detid: K l . 08.00 
Laengde: ca. 90 km i Sverige 
Ledere: Jan og Lars Bai Jensen 

42 45 66 08 
Denne gang en afdsmpet familietur, s i alle i 
rimelig form og med lave gear kan deltage. 
Der v i l forekomme grusveje p i Soderlsen. 
Frokosten spises i det fri, og kaffen nydes hos 
Lotta p i Isen. Hjemkomst Tuborg Havn ca. k l . 
20.00 (husk lygter). 
Pris: Faerge kr. 40 (klubtilskud). 

ALS-SUNDEVED - d. 15.-17. MAJ 
(BEDEDAGSFERIEN) 
M0dested: Klovtoftekrydset i TIstrup 
M0detid: Fredag k l . 05.46 
Laengde: 179 km, 100 km, 185 km 
Leder: Hans Verner Neumann 

42 99 86 56 
Overnatning p i VoUerup vandrerhjem. Turen 
gennemf0res i Hans Verners tempo. Asfaltvej 
med og uden cykelsti samt grusveje. 
Turen glr over: Fredag - Reerslev, Kirke Syv, 
Kirke H v a l s 0 , Vielsted, Munke Bjergeby, 
Slagelse, Svenstrup, Halsskov-Knudshoved, 
Fr0rup, Ellerup, Kvaerndrup, Korinth, Diernaes, 
FIborg, B0jden-Fynshav, Augustenborg, Vol-
lerup vandrerhjem. L0rdag - Vibaek M 0 l l e , 
Mommark, Ketingskov, N0rreskoven, Nord-
borg, Hardesh0j-Ballebro, 0 s t e r Snogbaek, 
Sandbjerg, Dybb0l , S0nderborg, Vollerup 
vandrerhjem. S0ndag - Fynshav-B0jden, Bra-
hetrolleborg, Lykkesholm, L i l l e m 0 l l e , Knuds-
hoved-Halsskov, Slots Bjergeby, Lynge-Eskil-
strup, Englerup, Vetterslev, P r 0 v e g l r d , Maler
klemmen, 0rninge, 0 r s t e d , Staerkende, TIstrup. 
Pris: ca. 610 kr. ekskl. klubtilskud til faergebil-
letter og 3 x eftermiddagskaffe. 
Tilmelding senest 25. april 1992. 

T E L T T U R T I L M0NS K L I N T -
d. 15.-17. MAJ ( B E D E D A G S F E R I E N ) 
M0dested: K0ge S-station 
M0detid: Fredag k l . 09.00 
Laengde: 2 x 100 km 
Ledere: Linda Norup Hansen 31 75 47 31 

Niels C .K . Pedersen 31 35 52 96 

Fredag glr turen ad smi veje mod Pra5st0 over 
Stege til Busene, hvor vi sllr lejr pi en af 
Dansk Cyklist Forbunds Naturlejrpladser. 
L0rdag er der mulighed for at vandre en tur 
langs Klinten eller cykle en tur til Ulfhale og 
Nyord. Hvis man er meget energisk, er der jo 
den mulighed at sti tidligt op! S I er der tid 
nok til bide at vandre og cykle. 

S0ndag starter hjemturen umiddelbart efter 
morgenmaden. 
Pris kr. 20 for overnatning. Faellesspisning ca. 
kr. 80 for 2 dage. Derudover medbringer hver 
enkelt proviant til morgenmad og frokost til 
alle dage. Der er dog mulighed for indk0b om 
l0rdagen hos naermeste k0bmand, som befmder 
sig ca. 5 km fra lejrpladsen. 
Turen k0res i roligt tempo med passende 
pauser undervejs. Forventet ud- og hjemtur ca. 
1(X) km hver vej. Der ydes tilskud til transport 
med S-tog efter gaeldende regler (se i 0vrigt 
andetsteds i bladet). 

Tilmelding senest 9. maj, men gerne for-
h&ndstUsagn i god tid med angivelse af telt-
udstyr og stormk0kken. 

G Y L D E N L 0 V E S H 0 J - d. 23. eller 24. MAJ 
M0dested: Klovtoftekrydset i TIstrup 
M0detid: K l . 08.30 
Lasngde: 140 km 
Leder: Bjame Lindholdt 42 84 93 45 
Turen k0res i et tempo, der giver en passende 
modstand i pedalerne, dvs. 25 km/t eller lidt 
mere, hvis der er medvind. Der k0res ad smI 
veje over Tune, Havdrup, 0rsted og Gammel-
r0d, hvor den medbragte mad spises i skoven. 
Herefter k0res over T 0 l l 0 s e til Magles0, hvor 
der er kaffe. Hjemtur over Vester Slby, Lejre, 
Vor Frue og Reerslev. Lidt grusvej ved Gyl-
denl0vesh0j. Turen k0res ikke i regnvejr. Ring 
i tvivlstilfaelde. 

I S E F J O R D E N RUNDT -
d. 30. eller 31. MAJ 
M0dested: A B ' s baner 
M0detid: L0rdag eller s0ndag k l . 07.30 
Laengde: 180 km 
Leder: Johan Knudsen 
Den sagnomspundne Isefjordstur. Se i 0vrigt 
bekrivelsen i blad 4/91. 
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PINSETUR T I L K O N G S K I L D E -
6.-8. JUNI 
M0dested: Klovtoftekrydset i TIstrup eller 

Stiendertorvet i Roskilde 
Modetid: Oplyses i program over turen 
La;ngde: 2 x 80 km 
Leder: Jens Andersen 31 75 56 29 
Turen starter terdag d. 6/6, og hjemturen be
gynder mandag morgen. Turens Ucngde bliver 
ca. 80 km hver vej. 
S0ndag k0rer vi rundt om Tystrup-Bavelse 
sOerne. Der bliver k0rt i et tempo, sa alle kan 
v;cre med. Overnatning i hytte med plads til 
ca. 15 personer. Pris 300 kr./pers. inkl. mad. 
Turen k0res i samarbejde med Dansk Cyklist 
Forbund i Rodovre og Roskilde. Derfor er der 
ikke mulighed for klubtilskud til kaffe. Na;rme-
re oplysninger om turen i program, som tilsen-
des, nar du tilmelder dig. Sidste frist for til
melding er 19. maj. 

S O M M E R S O L H V E R V S T U R -
19.-21. JUNI 
M0dested: Klovtoftekrydset i Tastrup 
M0detid: Fredag kl . 21.13 
La:ngde: 179 km, ? km. 185 km 
Leder: Hans Verner Neumann 

42 99 86 56 
Overnatning pa Vollerup vandrerhjem efter 
nattur. hvis der er behov. Vi soger en ringrid-
ningsplads om eftermiddagen pa Als eller 
Sundeved for at fesle f0r sOndagens hjemfart. 
Ruten ud og hjem er som Als-Sundeved turen 
d. 15.-17. maj. 
Pris: kr. 400 ekskl. klubtilskud. 
Tilmelding senest 20. maj 1992. 

SOMMERTR/ENING 
fra 1. april til 26. august 

Modested: Stoppestedet p i hj0rnet ved Risby. 
Modetid: Hver onsdag kl . 18.00 
Ltengde: Varierende efter vejr 30-50 km 
Traenere: Jan og Lars Bai Jensen 

42 45 66 08 
Ruten er den gammelkendte (omvendte) over 
Ledoje, Hove, Ganlose, Farum med varianter. 
Sffidvanligvis slut ved A B ' s baner. Der vi l 

blive lagt va;gt p i , at alle kan f0lge med. Hvis 
vi er mange, kan vi evt. dele os i to hold. 
Brug dette som fortriening til Alsace-turen. 
R S . P I klubm0det den 8/9 v i l der blive trukket 
lod om brugbart cykeludstyr fra Banani Sport. 

• Tirsdag d. 10. marts 
J0rgen Thomsen fia Dansk Vandrelaug 
holder lysbilledforedrag om en 15.000 km 
tur med cykel og teh i Europa, Asien og 
Afrika, som han foretog i 1935. 

• Tirsdag d. 14 april 
Almindeligt cykelsnakinode 

• Tirsdag d. 12. maj 
Klubm0de 

Kender du nogen, der har nogle spiendende 
lysbilleder? MIske har du selv nogle billeder, 
som du gerne vil vise i klubben. 
Det kan ogsl va;re, at du kender nogen, der 
kan forta;lle om et eller andet. Vi er meget 
Ibne for alle mulige mystiske tiltag. Kontakt 
venhgst Lene og Jan p i 42 45 66 08. 

S^LGES 

Diadora cykelsko str. 37 (nye. korl 50 km). 
Hvid/fuchsia med klampe og "snap"-lukning. 
Kr. 300,-
Henv. Lene Jensen 42 52 66 59 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - i 

; Deadline for ; 
; Turcyklisten 2/92 I 
; 29*4.92 I 


