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

Bladet udkommer 4-6 gange Srligt. 

REDAKTION 

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

FORRETNINGSVD VALG 

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

Linda Norup Hansen 
Br0ndby0sier Torv 34, 5.tv. 
2650 Hvidovre 
Tlf. 31 75 47 31 

Lars Bai Jensen 
R0dka:;lkevej 168 
2600 Glostrup 
Tlf. 42 45 66 08 

KLUBLOKALE 

Aved0re Tvaervej 15 
2650 Hvidovre 
Tlf. 31 49 46 70 
(2. tirsdag i hver mtoed) 

S J / E L S 0 RUNDT 

SJ/ELS0 RUNDT 

H U R R A H U R R A H U R R A ! 
Endnu engang har vi modtaget et kiempe belob 
fra Berlingeren. Denne gang fik vi 25.162 ki". 
for 30 kontroUanter. 
Tusind tak til alle kontroUanterne, der gjorde 
det muhgt at gennemf0re arrangementel. 
Du skuUe gerne have modtaget en gavecheck 
bSde fra os og Berlingeren. Hvis ikke. .sS ring. 

Niels og Jens 

I Srets Sjaelse rundl var der tilmeldt 19.361. 
hvoraf 14.393 gennemf0rte. Det giver en 
frafaldsprocent pa 26. Deltagerantallet er godt 
1.000 lavere end sidste ar og frafaldsprocenten 
er 4 procent st0rre end sidste Sr. 
1 ar var det igen rekordernes kr - KTAS satte 
igen firmarekord med ca. 2.000 tilmeldte, de 
120 kin (127 km) blev korl pa rekordtid pii 3 
t. 9 min. 50 sek. og der var 38 udrykninger (en 
kedelig rekord. men ingen alvorlige uheld). 

Turreferater 
Som mange nok har lagt ma;rke til, har vi i I r 
gjort en del ud af at indhente referater fra 
klubbens ture. SSvidt muligt prover vi at fS 
forskellige til at skrive, hvorfor vi opfordrer 
deltagerne til at stille sig villigt til rSdighed, da 
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vi geme v i l have turene set fra forskellige 
vinkler. Det er vores h4b at f4 deltagerne til af 
sig selv at skrive indlaeg efter de mange dejlige 
ture. V i hSber, at referateme giver deltagerne 
mange gode minder, samt at de kan vasre til 
glaede for de, der ikke m0dte op og mSske f i 
dem til at m0de op nasste gang! 
Vi pr0ver at fS alle indlaeg med i bladet, om 
ikke i det f0rstkommende nummer, sS i det 
nasste. 

Forretningsudvalget 

Redaktionelt 
I forbindelse med abningsturen modtog redak-
tionen to referater. Begge var udmcerkede, og 
kun tekniske forhold afgjorde, hvUket af dem, 
der blev bragt i "Turcyklisten". Forretningsud
valget har senere gjort mig opmcerksom pa, at 
de havde bedt Per og Lene om at skrive refe-
rat, og en god tur som abningsturen taler at 
blive omtalt igen, sd vi bringer for god ordens 
skyld Per og Lenes referat i dette nummer. 
"Turcyklisten" udkommer som bekendt kun 4 
gange om aret, normalt med 8 sider hver gang. 
Sd vidt det overhovedet er muligt, kommer ah 
stof, der tilsendes redaktionen, i bladet. Af 
pladsmcessige arsager er det imidlertid afog til 
umuligt at fa alt med. For at g0re bladet sa 
aktueh som midigt kan det derfor vmre nfidven-
digt at udelade aldre indla'g til fordel for mere 
aktuelle. I den sammenhceng vil jeg g0re op-
marksom pa, at indlxg, som modtages efter 
deadline, aiUomatisk kommer nederst i bunken. 

Red. 

•nirreferat: 

ABNINGSTUREN 1992 

S0ndag d. 5. april var undertegnede med p i 
Abningsturen, som vi begge havde set frem til 
- Lene som helt nyt medlem og Per med en 
enkelt tur sidste kr bag sig. 
Der var m0dt 40-50 (flot syntes vi) til start i 
R0dovre. Pk det tidspunkt ta;nkte v i begge det 
samme- men sagde ikke noget, for vores regn-
t0j la derhjemme, og vejret der var lidt halv-
koldt, sk ud til at kunne blive til mere end let 
st0vregn. 

Det kom ogs& ude i Vestskoven, hvor selskabet 
gjorde holdt, og v i to fik lejlighed til at studere 
det laskre regnt0j folk if0rte sig. 
PS trods af vejret var det en dejlig tur - godt at 
komme afsted i sSdant et vejr. Det ville v i ikke 
have gjort alene. Meget af turen var ukendt 
land for os - og regnen fortsatte - men stem-
ningen fejlede ikke noget, og solen kiggede da 
ogsS frem, efter at Per havde sunget en sol-
skinssang. 
Der var stor aldersspredning reprajsenteret pk 
turen, og mange flotte cykler (jeg trsnger snart 
til en ny! Lene) - og tempoet var for alle, dog 
k0rte VI pk et tidspunkt sk langsomt at en 
enkelt deltager faldt omkuld. 
Da vi nSede klubhuset, var regnen blevet til 
slud, og det var dejhgt at komme indend0re. 
Det var et fint arrangement i klubhuset. Der 
var daekket op til alle ved et langt bord - med 
gule servietter og store blomsterbuketter midt 
pk bordet, meget festligt. Vi spiste vores med-
bragte mad og drak 0l og enkelte vand. 
Derefter blev der serveret kaffe og en enkelt 

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

Vestegnens Sportstryk 
v/Aase Kjergaard 

42 45 04 46 

Trojetryk til lave priser 
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lagkage, og sikken en - mindst Im i diameter, 
og sS vejede den 19,3 kilo. Den var ikke kun 
imponerende - den smagte ogsS fantastisk. Den 
bestod af n0ddebunde, creme med appelsiner 
og valn0dder med hindbaerfarvet overtraek og 
sS masser af fl0deskum, laekkert laek-kert. 
Vi slap begge fra denne herlige Ibningstur 
uden bivirkninger i form af lungebetasndelse 
ell. lign., sk v i glaeder os til nye ture forSr og 
sommer - med kaffe og kage. 

Lene og Per 

TurreferaU 

SODERASEN d. 9. maj 
K l . 8.00 stod 13 morgenfriske turcyklister i 
Tuborg Havn og ventede spaendt pS turlederne, 
de tre Bai'er. De dukkede dog op i god tid 
inden faergens afgang kl . 8.30. Undertegnede 
var for en gangs skyld den f0rste - det var en 
helt ny fomemmelse. 
S&dan en fsrgetur er i 0vrigt en ganske hyg-
gelig start pk en tur (morgenkaffe og styrkende 
indk0b i kiosken). 
Mogens, som vist ikke er medlem endnu, 
s0rgede for underholdning ved at punktere 3 
gange inden for de f0rste 20 km. 
Vejrudsigten l0d pk staerk blsst fra vest, byger 
(regn og hagl) og sol. Det kom til at passe, 
men v i var sk heldige at kunne komme i ly af 
traeer eller huse, nki bygerne trak op. Keld 
bidrog opsS til underholdningen ved f0rst at 
opdage en forhjulspunktering, da v i skuUe 
starte efter at have stSet i \x i 20-25 minutter 
i en vognlade i Charlottenborg ved Risekatlose. 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Maderet for Hojesteret 

Amagertorv 25 - 1160 Kobenhavn K 
Telefon 33 11 98 11 

Vi k0bte som saedvanlig drikkevarer m.m. i 
Stenestad, hvor den gamle k0bmandsbutik er 
lavet om til kiosk og souvenirbutik. 
Frokosten blev indtaget i en hytte pk Skine-
leden ved en fiskes0 ved Grindhus. Pausen 
blev ogsk brugt til diverse reparationer pk de to 
tandems, som havde diverse defekter sSsom 
sivende forhjul, knaekkede eger og gearproble-
mer. 
Efter frokosten stred vi os op til Lotta pk ksen, 
hvor v i skulle have indtaget kaffe med hjem-
melavede vafler og sylteg0j. Men v i blev slemt 
skuffede, for der var lukket pk grund af vand-
skade. 
Helt snydt for kaffe og vafler blev v i dog ikke, 
da v i fik kaffe og isvafler pk et lille cafeteria 
i TSgarp. 
PS hjemturen mod Landskrona mStte v i kun 
s0ge ly for en byge, og da den var overstSet, 
sS v i en flot regnbue. 
Hjemturen med faergen forl0b ret sS stilfaerdigt 
med indtagelse af dagens ret ledsaget af en 
enkelt guld0l. 
Alt i alt en dejlig tur, men jeg er glad for, at 
jeg ikke havde lokket familien med. Det er 
SoderSsturen for skrap til - isaer under de 
vejrforhold, vi oplevede. 

Bert Due Jensen 

Turrcferat: 

M0Nd. 15.-17. maj 
Vejret var skidegodt, som det havde vaeret 
adskillige dage, sS hum0ret var h0jt, men det 

ALT I CYKELBEKUEDNING 

KVALITET TIL LAVPRiS 

Heino Cykler 
Roskildevej 299 A 
2610 Redovre 
B. Andersen 

36 70 22 39 
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skuUe snart vise sig, at farten blev det stik 
modsatte. 
Et lille energibundt af en teenager (Rene) 
gjorde sin entre i klubben, sS jeg mStte vaere 
storebror resten af turen og modtage den ene 
"lammer" efter den anden. Dog fik jeg va;ltet 
Rene i gr0ften som haevn. 
Efter en hel dags cykeltur, hvor v i kom gen-
nem mange k0nne smSveje (befriet for bilemes 
absolutte tyranni), og hvor faren for styrt var 
stor p.g.a. den hoje hastighed, v i sk0d gennem 
landskabet mod M0n, kom vi sS over broen, og 
efter fS kilometer direkte ind til Fairgekroens 
lagkageorgie. Det blev ogsS vores aftensmad. 
Et udmsrket sted med sympatisk vasrt. 
Nu udspandt der sig en nSdesl0s kamp med 
tiden. Vi skulle nS k0bmanden i Klintholm 
inden kl . 19.00, og vi ankom kl . 18.50, men 
butikken var sgu lost og 0de, sS jeg mStte tigge 
mig til rugbr0dshumpler hos Hans for at holde 
sulten fra d0ren, da feUesspisningen pwrtions-
maessigt var passende for en kuh i Syd0stasien. 
Det smagte ellers godt. Knorr kan sit kram. 
Lejren var en af Cyklistforbundets naturlejr-
pladser, 80 m over havoverfladen, sS udsigten 
var god, og det var nattevinden ogsS, for mit 
telt blafrede ustyrligt samtidig med, at kon-
densvand regnede ned i hovedet pS mig. Det 
blev til adskillige opvSgninger, og den sidste 
s0rgede Hans Verner for ved midt om natten 
(kl. 6.30) h0jlydt som en herold at proklamere, 
at han var stSet op og ville ned til k0bmanden. 
SS gjaldt det khnten. Niels og Bjarne f0rte an 
og forte inig og Rene ind i braendenaelder, 
tome og pigtrSd. Bjarne blev flSet pS benene af 
noget pigtrSd. Rene og jeg fandt en anden vej, 
da vi ikke mere ville stS model til disse uhyr-
ligheder. Vi fandt klinten og kurede ned ad den 

et sted, hvor den kun gik nedad med 50% 
hfeldning, mens v i iagttog stSlorme og flyg-
tende raeve. V i var indhyllet i en st0vsky. 
SS skulle der fiskes. Da der var lavvandet, og 
0rrederne stSr pS 2-5 m vand, mStte vi vade ud 
i det iskolde vand traedende pS algeglatte sten 
indtil skridth0jde. 150 m ude fandt v i en kaem-
pesten, som vi kunne stS pS - troede jeg, for 
Rene kunne ikke stS stille trods advarsler, og 
pludseUg gled barnet og pr0vede i faldet at 
hage sig til mine ankler, sS jeg ogsS styrtede 
ned i det iskolde og stenfyldte vand og fik mig 
en gang buksevand. Jeg fik dog lajrt ham den 
aedle kunst at svinge en fiskestang. Vi fangede 
desvsrre ikke noget og sS heller ikke de andre 
fange noget. 

Vi m0dte senere (kl . l6) hele holdet pS Klinte-
restauranten - de havde gennemvadet hele 
klinten frem og tilbage. 
Aftensmaden var rigtigt primitiv og basal. 
BSlstegte skrubber sammen med kartofler og 
snobr0d. Det smagte smaddergodt skyllet ned 
med portugisisk r0dvin. Rene var lidt af en 
bSlelsker og huggede brsnde pS livet l0s, sS 
bSlet flammede gevaldigt til stor glaede for de 
varmeelskende, der str0mmede til. 
Efter endnu en uhyrlig nat i mit telt skulle v i 
sS hjem, og vinden var naturligvis vendt til 
strid modvind. Vi kom ret ta;t pS Jungshoved, 
hvor snaphanerne nedkasmpede de svenske 
landsknaegte i 1660. 
Vi delte os i Karise efter kaffe/the/is, idet en 
lille udbrydergruppe, "strammerne", susede 
mod Kobenhavn, mens "slapperne" korte mod 
det ventende S-tog i K0ge. 
En god tur var det! 

Allan Pedersen 

KOMSOVENDEPA 
CYKELFERIEI 
SYDEUROPA! 

Ruby Reiser 
T1f.86 153599 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kaslet for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 
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Turrcferat: Turreferat; 

Gyldenl0vesh0j d. 23. maj Isefjorden rundt d. 30. maj 
Starten gik fra Klovtoftekrydset k l . 8.30 pS en 
smuk dansk sommerdag med masser af sol. 
Efter en lidt hektisk start med punktering 
(Peter, efter kun 2 km) og flere orienterings-
problemer kom der endelig samling pS de 18 
deltagere i l0bet. 
Da man - ogsS pS cykel - kan l0be t0r, kom 
der faktisk forst rigtigt gang i holdet efter et 
hlle bes0g hos en lokal kobmand. 
Der blev kort i et jaevnt tempo, sS der var 
mulighed for at nyde naturen og fS en lille 
snak med de 0vrige deltagere. 
Efter et par timers non-stop korsel blev det tid 
at fylde pS igen. V i nod en dejlig frokost i 
skoven ved Gyldenloveshoj. Frokostpausen trak 
godt nok lidt ud. da vi alle mStte side og vente 
pS, at turlederen. Bjarne, fik spist sine 16 halve 
fa;rdig. 
Efter en 16 halves tid drog v i sa atter ud pS 
landevejen, og denne gang gik kursen mod 
Magles0. Det var en hSrd og anstrengende rute, 
sS da vi ankom til MaglesO, var det igen tid til 
en velfortjent pilsner eller is, inden v i blev 
budt pS kaffe og lagkage. 
Tiden var efterhSnden ved at rende fra os, sS i 
et raskt tempo gik turen hjem via Lejre mod 
Glostrup med et enkelt stop ved Roskilde 
Havn. 
En god rute pS 150 km og det hyggelige 
samvaer gjorde denne dag til en perfekt tra;-
ningstur. 

Jan E . Olsen 

"En forSrsdag i Helvede" - sSdan beskrev 
Jorgen Leth cykelklassikeren Paris-Roubaix, 
hvor ryttere i silende regn kaemper sig hen 
over brostenene. 
PS samme mSde havde jeg forestillet mig 
Isefjordsturen. idet den gentagne gange var 
blevet omtalt som va;rende meget h&rd og i 
"Turcyklisten'" var blevet beskrevet som en 
klassiker, der ikke behovede nogen turbeskri-
velse. 
Da dagen oprandt, blev det dog tydeligt, at 
brostenene var udskiftet med den fineste asfalt 
i et smukt og varieret terraen af mark og strand, 
og regnen var erstattet af den rundeste sol. 
Tempoet var dog en klassiker vaerdigt, hvilket 
ifolge turlederen skyldtes, at han skulle nS 
hjem i bad, inden han skulle i Damhus Tivoli. 
Saiedes skulle der ikke have vaeret andre 
pauser end de tre uomtvistelige ved faergen, 
frokosten og kaffen. Dette blev der dog gjort 
noget ved, idet fern deltagere uafha;ngigt af 
hinanden punkterede pS fern meget belejlige 
tidspunkter, hvor tempoet var allermest presset 
og benene havde svaert ved at folge med. 
At det var en fordel at vaere god til at sprinte 
vidste jeg inden turens start, men at man ogsS 
skulle vsre hurtig til at strinte, opdagede jeg, 
da feltet rykkede fra mig i tissepausen. 
Kun et sted pS turen var der en lidt storre by 
indeholdende en trafikeret hovedfaerdselsSre 
samt en jernbane. Her skulle der selvfolgehg 
holdes frokostpause. Bjarne tillod sig at spise 
helt hen til klokken var 5 min. i 12, selv om 
det udtrykkeligt var blevet sagt, at vi skulle 

HOLD KONDIEN 1 ORDEN I k J ^ S K A L DU PA S K I F E R I E ? 

til gymnastik/motions- s a kom 1 form ved 
volley. 5^ skigymnastik. Hver onsdag kl. 20-22 ^ Hver mandag kl. l9'°-20'° 
p a Alho lm skole, Valby. pS Alsgade skole, Kbh. V. 
Fra 2. sept. '92 til 28. april '93 Fra 2. nov. '92 til 29. marts '93. 
Pris kr. 470,- Pris kr. 370,-

Kombitllbud: Deltag 1 begge dele for kun kr. 590,-
Aase 42 84 22 19 Gunhild 31 57 92 96 
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vaere faerdige kl . 12. 
Efter frokost blev hastigheden gradvist 0get, 
hvilket bevirkede, at al min koncentration gik 
pS at holde mig pS hjul i feltet. Landskabet 
lagde jeg sSledes ikke ma;rke til, men der 
lugtede vist nok lidt af grantraeer pS et tids
punkt. 
Samlet var det en fino racertur med Turcyk-
li Sterne. 

Magnus the Beast 

Turreferat: 

Blovstrod Kro d. 21. juni 
I overskyet vejr startede turen ved Damhus-
s0en, hvor a;nder, svaner og gaes tigger br0d. 
Med erfaring fra sidste Sr, hvor bageren mStte 
bes0ges, havde vi i Sr vaeret i brodskabet og 
s0rget for forsyninger. 
Efter affodring og venten pS en enkelt tilmeldt, 
som svigtede, satte det 32 personer store felt 
sig i gang (2 stodte til siden). 
Det var en stor flok at holde sammen pS, og 
det skulle vise sig, at Sm0r-/Fedtmosen er stor 
med mange smutveje. 
Men endelig modtes alle da ved den indlagte 
hvile- og slukke-torste-pause ovenfor Kol-
lekolle-bakken. I Sr var de. som ikke selv 
havde medbragt drikkelse. heldige. da der 
ligefrem stod en bod med salg af kolde og 
varme drikke (grundet cykellob). 
Styrkede fortsatte vi turen gennem skoven til 
malet, hvor vi slog os ned ved et veldaekket 
bord med mulighed for at svaelge os i hummer 
eller rejecocktail og derefter pasne boffer eller 
laks. T i l kaffen pandekager med is. Alt til en 
billig penge og med venlig betjening. Laekkert! 
Bortset fra, at det overskyede vejr holdt sig 
hele dagen - en af de fS overskyede dage ud af 
9 ugers hedeb0lge - sS var det en dejlig tur. 

Lene Bai Jensen 

Turrcferat 

Horsholm d. 27. juni 
Denne lordag inviterede Peder pS en smuttur 
pS 60 km i Kobenhavns nordegn. Han indledte 
dog med sandfajrdigt at meddele de frem-
modte, at en provekorsel havde vist, at turen 
sneg sig op pS 80 km. Ingen lod sig pS det 
tidspunkt afskraikke, og vi korte naenneste 
omvej til Dyrehaven (bag om Bagsva;rd s0, 
langs MoUeaen og Lyngby so, gennem Er-
melunden og - overraskende - Ja;gersborg). 
Der var lidt diskussion om farten, som Sben-
bart oplevedes forskelligt, og Allan havde 
problemer med lejeskSlen pa kaedesiden, hvor
for han blev nodt til at lade sig transportere 
hjem af DSB meget mod sin vilje, da cykel-
smeden pS Vedba^k Stationsvej ikke ville ISne 
OS sit vaerktoj (sS ham skal I ikke stotte en 
anden gang!). 

Vi (andre) fortsatte ad Kystbanestien til vi 
drejede mod Horsholm kirke, hvor v i nod 
frokosten og livet pS plaenen ved voldgraven til 
det tidligere Hirscholm slot og interesseret 
deltog i det liv, der udspandt sig ved at flere 
unge par havde valgt denne smukke dag til 
vielse i kirken. 
Det vides ikke, om det var fordi flere skulle 
skynde sig hjemover. at Peder sendte os den 
forkerte vej rundt om Sjslso - turen rundede 
derved de 90 km! - inden v i nSede frem til 
kaffe i Ja;gerhuset, som ligger smukt helt nede 
ved sOen. Her blev ogsa indlagt spadseretur 
langs seen. 
Ruten hjemover gik gennem Rude Skov og ad 
stisystemer til Lyngby, hvor v i spredtes i alle 
retninger ca. kl . 18. 
Det var en smuk og hyggelig tur (badning 
burde dog have vaeret indlagt), og det vaere 
hermed anbefalet at inddrage lordag som 
cykeldag (sondag er jo kirketid!). 

Marianne Bach 

Turreferat 

Lejre d. 12. juli 
Kun 9 modte op trods det, at det ikke havde 
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regnet i 2 mSneder. En smule drypperi om 
natten havde Sbenbart skra;mt hvet af en hel 
del. 
Henimod turens slutning skulle v i komme helt 
ned pS 4 deltagere, da manglende form, mang-
lende nattes0vn og en enorm da;keksplosion 
tyndede kraftigt ud i raekkerne. 
Lige uden for Vor Frue bulnede Verners bag-
daek pludselig ud og stodte mod bremseklod-
sen, da hans elendige faelg fra Italien flskkede 
pS langs. Heldigvis kunne han ISne turlederens 
fars ska;rveknuser, der stod opmarcheret i Vor 
Frue, hvor fora;ldrene boede. Verner kom op i 
h0jden, na;sten pS hojde med mig selv. Pudsigt 
at se Verner med perfekt cykeltoj k0re p3 
sadan en gammel, gumpetung Kildemoes. 
Verner fandt dog hurtigt ud af at bruge styret 
som triathlonstyr, idet han brugte hUndtagene 
yderst som albuehvilere, mens han greb om 
styrets midterste del. 
Vi naede Lejre og spise pS ba^nke. som var 
sunket halvt ned i mosen, og nod solen. Jylte 
pSstod, at jeg ikke havde respekt for alderdom-
men, og at hendes egen s0n var ligesSdan. 
Lidt senere eksploderede bagdjekket hos Knud 
Erik og Trine. En enorm flasnge i diekket og 
en gStur til Lejre St. var resultatet. 
Vi korte gennem Skt. Hans, dog uden tilrSb 
denne gang, og nSede Roskilde Havn, der 
summede af liv. Blandt andet kom der en 
kvindelig somand med en papegoje pS skulde-
ren. 

Da Verner skulle hente sit cykelvrag hos 
turlederens foraeldre, fik vi en forfriskning der. 
Verner tog chancen og nSede i hvert fald til 
Albertslund. Om hans d<ek eksplodere med et 
brag under hans videre fa;rd, melder historien 
intet om. 

Allan Pedersen 

Opskrltt pit Logan brad 
Jeg fik for laenge siden en helt vidunderlig 
opskrift fra Hans. Han tager jo hvert kr og 
vistnok endda flere gange af sted pk nogle 
overlevelseslignende ture, hvor der gselder om 
at have livsvigtige om samtidig kompakte 
bestanddele inden for rskkevidde. Hans med-

bringer altid Loganbr0d pk disse ture, fordi det 
smager godt og samtidig er en energibombe. 
Ingredienser: 
500 g fuldkomshvedemel 
300 g hvedemel 
200 g fuldkornsrugmel 
120 g soyamel 
130 g kokosmel 
100 g hakkede nodder 
200 g rosiner 
2 tsk. salt 
OvenstSende rores sammen og folgende haildes 
i: 
150 g smeltet margarine 
100 g honning 
125 g sukker 
6 dl maelk 
Dejen rores godt sammen og bredes ud i et ca. 
2 cm tykt lag i en smurt bradepande. Inden 
brodet bages 1 time ved 180°C, ska;res det ud 
1 6 x 3 stykker. 
Brodet kan sagtens fryses i portioner, der er 
lige til at hive med pk en tur. 
Velbekomme! 

Linda 

Fra sommerens 
onsdagstraening 
PS baggrund af den succesfulde vintertraening 
genoptog Turcyklisterne den tidligere traditio-
nelle onsdagstra;ning. I Sr med udgangspunkt 
i Risby, sS "tra;nerne" ikke havde sk langt til 
start! 
Meget hSbefulde mOdte disse op de forste 
gange - MEN!!! var vinterens succes steget 
dem til hovedet? - eller havde vinterens trae-
ning vaeret sk udmattende for de mange turcyk
lister, at de skulle bruge forSret til rekreation? 
OG HVOR blev alle de turcyklister af, der 
laenge har efterlyst traeningsture i et roligt 
tempo, sk man langsomt kunne traene sig op, 
selv uden at have deltaget i vinterens traening? 
Specielt til dette formSl havde "traenerne" hyret 
en konsulent, en medtraener (Lene Bai Jensen), 
der skulle give fomaevnte "rolige" turcyklister 
en blid modtagelse ved Risby. Efter den 1. 

mSned med kun en "rolig" tur (med 3 pers.) 
blev denne sasrtraening droppiet. K A N det vaere 
rigtigt? 
NS - men al aere og respekt for de mange, der 
trods alt er modt op sommeren igennem. Men 
vi skulle helt hen til 3. juni for at se et del-
tagerantal (18 pers.), der bare mindede om 
vintertraeningen, men da havde det jo ogsS 
vaeret hedebolge i 3 uger forinden! 

u De, der modte op sommeren igennem, fik ud 
over lejligheden til at komme i bedre og bedre 
form samtidig nogle dejlige aftenture gennem 
de flotte landskaber omkring Ledoje, Hove, 
Vekso og Ganlose. Hovedsagelig kortes den 
gammelkendte "bakkerute" omvendt, men de 
forste 4 gange bod pS en fladere rute over 
0strup og Gundsomagle, sS v i ikke lagde for 
hSrdt ud. Typisk har vi vaeret 6-12 deltagere 
med enkelte "bedre" dage ind imellem. Men 
tsenk at kunne kore et helt forSr uden egentlige 
regnvejrsdage - kun truende skyer blev det til. 
Samtidig hSber vi , at deltagerne fik lejlighed til 
at kende deres medcyklister bedre, trods sve-
den der lob ned i panden. 
PS klubmodet 8. September v i l der blandt 
deltagerne blive trukket lod om brugbart cykel-
udstyr fra Banani Spwrt. 
Endnu engang en opfordring til de mange 
turcyklister, der taenker pS at mode op, men 
alligevel ikke kommer ud af doren: Tra;nings-
turene vi l give et bedre udgangspunkt for 
deltagelse i de Ovrige ture. Derudover vi l den 
gode form og udsigten til at mode dem, man 
kender samt de nye, give en storre lyst til at 
cykle i weekenden ogsS. 
Vi v i l meget geme hore forslag til aendringer 
af sSdanne traeningsture, sS flere moder op, 
men en generel opfordring til, at man moder 
op fra starten, da der sS altid vil blive ventet 
pS de svageste. Moder man op midt i saesonen, 
er de andre i for god form, og det er svaert at 
holde tempoet nede. 

Vi hSber at fS respons pS dette i vinterens l0b 
(derfor - mod op til vintertraeningen), sS v i 
OgsS til naeste Sr fSr lyst til at sorge for en 
ekstra traeningsmulighed. 
Endnu engang tak til deltagerne for nogle 
hyggelige ture. 

Jan og Lars Bai Jensen 

Onsdagstraeningen - set 
over styret pi en turcykel 
Onsdagstraeningen startede onsdag d. 1. april, 
og efter den store succes med vintertraeningen 
var jeg spaendt pS, hvor mange af dem, som 
havde ladet forstS, at de ville komme, der 
virkelig ville dukke op. Det blev til 5 del
tagere, som korte den "korte" rute i saerdeles 
kraftig blaest og med truende regnskyer ha;n-
gende helt nede over hovedet pS os (de holdt 
dog taet!). Tempoet blev folgelig sat derefter. 

Senere ture har vaeret mere velbesogte, omend 
vi OgsS har vaeret ude for et par gange, hvor 
kun et par deltagere dukkede op. PS gmnd af 
hedebolgen har vi stort set vaeret forskSnet for 
regnvejr pS traeningsaftnerne, hvilket vel ogsS 
har va;ret medvtrkende Srsag til, at sS for-
holdsvis mange forskeUige mennesker - ud 
over den hSrde kerne - har vaeret modt op pS 
forskeUige traeningsaftner. 
Der har vaeret kort i et noget varierende tempo 
afhaengig af deltagere, og i nogen tilfaslde har 
der desvaerre ogsS vaeret kort for staerkt, hvilket 
har betydet, at nogle af de svagere deltagere 
har haft meget store vanskeligheder med at 
folge med - og det er absolut ikke den rette 
turcyklist-Snd. Dette kan man imidlertid ab
solut ikke klandre fra:nerne, der til enhver tid 
har gjort et virkeligt stort stykke arbejde for at 
fS alle med rundt, men snarere enkelte del
tagere, som endnu ikke har forstSet, hvad det 
v i l sige at vaere turcyklist, eller som over
hovedet ikke er medlem af foreningen. 

NS, men bortset fra dette problem, som kun 
har optrSdt ind imellem, har v i haft nogle 
aldeles dejlige trsningsaftner, hvor der bSde 
har vaeret mulighed for at kOre til og for at fS 
sig en hyggelig sludder med de andre deltagere 
ind imellem de til tider haesblaesende bakke- og 
skiltespurter - som dog altid har foregSet i al 
venskabelighed og med godmodige drillerier, 
nSr en saedvanligvis god rytter ikke helt har 
kunnet folge trop. Og det er da ogsS lykkedes 
mig adskillige gange at overliste og/eller 
overspurte sSvel traenerne som flere andre 
berygtede racerrOve - herligt, selvom det hele 
kun er for sjov! Derudover har turene fOrt os 
gennem mange af de smukkeste omrSder vest 
og nordvest for Kobenhavn, hvilket bestemt 
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ikke har gjort disse aftenture mindre attraktive. 
Forskellige pudsige episoder er da ogsS ind-
truffet undervejs. F.eks. husker jeg, at Lene H. 
pS en af turene brokkede sig over, at v i k0rte 
sS staerkt, at hendes ellers omhyggeligt med 
spaende fastholdte hSropsaetning gik op. V i har 
OgsS vaeret ude for det gaengse trick med at 
lade kaeden falde af, nir man synes, det bliver 
for hSrdt (her vi l jeg ikke naevne navne). PS en 
af turene lagde Keld sig ned pS asfalten, da v i 
skulle holde for rodt lys pS vej mod MSl0v -
enten glemte han at tage fodderne ud af pedal-
erne, eller ogsS kunne han ikke. En anden gang 
kiksede Lars totalt en spurt, fordi hans sko 
hoppede ud af klik-pedalen samtidig med, at 
hans gear kammede over, sS jeg sS mit snit til 
at snuppe spurten fra ham. Punkteringer har v i 
pS trods af det generelt gode vejr heller ikke 
vsret helt forskSnet for. Disse sidstnaivnte 
havde pS et tidspunkt en tendens til at ind-
traeffe netop, som vi var kommet op ad bakken 
ved Hove - maerkeligt, ikke? 
Alt i alt synes jeg - og her mener jeg ogsS, at 
jeg kan tale for de 0vrige deltagere - at v i har 
haft nogle dejlige aftner, hvor godt kamme-
ratskab er gSet hSnd i hSnd med det egentlige 
formSl: at komme i god form. 
Mange tak til "traenerne" for det store arbejde, 
de har lagt for dagen - vi er mange, der har 
lyst til at mode op igen til naeste Sr! 

Jens Thorsen 

AKTIVM0DE 
13. oktober 1992 
kl. 19.00 
Modet holdes som sasdvanlig i klublokalet pS 
Avedore Tvaervej. 
Vi starter kl . 19.00. 
Dette mode er ARETS VIGTIGSTE BE-
GIVENHED, fordi det er her: 

• Turcyklisternes pohtik for det kommende Sr 
fastlaegges (f.eks. hvilke aktiviteter forenin-
gens midler skal bruges til) 

• Det nye forretningsudvalg vaelges 
• 0vrige vigtige beslutninger tages 
Mod op op aktivmodet og gor din indflydelse 

gaeldende - aktivmodet er for alle betalende 
medlemmer og ikke kun for en lille sluttet 
kreds - og nye impulser/ideer er altid saerdeles 
velkomne! 

PS: Klubben serverer the/kaffe/kage, ol/vand. 

Forretningsudvalget 

Turplanldeg-
ningsmade 
7. november 1992 
Da turplanlxgningsmoderne i 
de seneste Sr har vist meget lidt fornyelse i 
udvalget af ture, v i l vi for at skabe et friskt 
pust af nye kraefter aendre pS afviklingen af 
dette mode. Hidtil har det vaeret afholdt privat 
hos undertegnede med kaffe og kage til at 
skylle Srets ture ned med. Netop dette har 
mSske gjort, at mange nye ikke rigtigt har 
kunnet opsnuse tid og sted, der altid blev aftalt 
pS aktivmodet og ikke annonceret i bladet. 
I Sr vi l turplanlaegningsmodet derfor blive 
afholdt som folger: 
Tid og sted: Lordag d. 7. november 1992 

kl. 13.00 
Tilmelding: Inden 1. november 1992 pS 

tlf. 42 45 66 08 
Vi modes sS i klubhuset, hvor klubben vi l va;re 
vaert ved et par stykker smOrrebrod samt 01/ 
vand, hvorefter de fremmodte gSr i gang med 
en ny turkalender for 1993. 
Betingelsen for at deltage er, at man har et 
Onske om at vaere turleder (arrangere en tur) 
samt har fundet en mulig dato for turens afvik-
ling. Den detaljerede planlaegning kan man sS 
lave senere i det nye Sr - oplysningerne om 
turen skal blot vaere med i det nummer af 
bladet, der udkommer inden turen afvikles (vaer 
opmsrksom pS deadline). 
Er der indslag med tog/bus eller faerge, vil lidt 
forarbejde m.h.t. priser/tider dog vaere nodven-
digt. Eventuelle nye ideer, der ikke lige er 
omfattet af tilskudsreglerne, eller evt. Onske 
om storre tilskud skal dog fremlajgges pS 
aktivmodet den 13. oktober 1992 for at tilskud 
kan godkendes. 
Vi hSber, at denne nye form v i l give plads til 
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fremmode for et stOrre antal kommende tur-
ledere (heist 20-25 personer), da vi meget 
gerne ser weekender med mere end en tur, nSr 
blot de appellerer til forskellige typer turcyk
lister. 
Derfor - hvis du kender en kon cykelrute, et 
godt kaffested eller noget andet, du har lyst til 
at vise andre cyklister. sS m0d op pS turplan
laegningsmodet. og lad dig ikke skra^mme af, at 
det mSske er forste gang, du skal lede en flok 
cyklister pS rette vej! De gamle garvede tur-
ledere vi l helt sikkert gerne give rad og vejled-
ning, da de jo lige sS gerne vil prove nye 
graesgange. 

Turudvalget 
Lene og Jan Bai Jensen 

VintertrgBnIng 92/93 

M0dested: Herlev Posthus 
M0detid: Sondag kl . 10.00 
Forste tur kores sOndag d. 1. november 1992, 
og sidste tur kOres sOndag d. 7. marts 1993. 
Der kores hovedsagelig pS skovstier. og vi 
korer i et tempo. sS alle kan deltage. Vi an-
befaler dog, at man deltager fra staiten. da 
tempoet erfaringsm;essigt stiger under tne-
ningsforlobet. og de, der venter med at mode 
op til ind i det nye Sr, v i l nok fole, at det gar 
meget hurtigt. 
Turene varer ca. 1 time og afsluttes sadvanlig-
vis ved Jonstrup Vang pS Ballerup Skovvej. 
De sidste par mSneder bliver turene lidt laenge-
re, nSr vejret tillader det. 
I lighed med sidste Sr vil der blive forskellige 
arrangementer med kalfe/kager eller andet, der 
passer til vejret samt evt. hojtider. Der regnes 
med 6 traktementer i lobet af vinteren pS 6 
forskellige steder. Kun turlederne ved hvor og 
hvornSr - og de holder ta;t! 

Lars og Jan 

wm 
M0NS K L I N T - d. 5.-6. September 
Aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger! 

R O M E L A S E N - d. 12.-13. September 
Turen er overtegnet. Se i Ovrigt turbekrivelsen 
1 blad 2/92. 

H Y G G E T U R UD I D E T B L A -
d. 19. September 
Modested: Herlev Posthus 
Modetid: kl. 10.00 
Laengde: ca. 100 kin 
Ledere: Keld og Peter 46 78 99 95 og 

31 49 21 52 
Det bliver en hyggetur, hvor de fleste kan va;re 
med. og vi korer om sondagen, hvis det regner 
om lordagen (den ene turleder hader regnvejr). 
Ring ved tvivl. 
Vi korer gennem Hareskoven til Farum. Vas-
singerod, Uggelose, Nr. Herlev, Gorlose, StrO. 
St. Havelse, langs vandet til Frederikssund 
over Gnese. Horup, Sundby Lille, St. Rorbaik 
til Jyllinge. Frokosten spises i det grOnne, 
medens kaffe og kage indtages pS Chateau 
E R I K S E N (ved Jytte og Kjeld). Hjemturen gSr 
over Gundsomagle. Ledoje og Glostrup. Vel 
modt. 

T Y S T R U P - B A V E L S E - d. 26.sepfember 
Modested: Hoje TSstrup st. 
Modetid: Lordag kl . 08.00 
Laengde: 200 km 
Leder: Tom Kristiansen 
Cykelturen kOres til Tystrup So, som er ven-
depunkl. Ruten ud og hjem er ikke fastlagt pS 
nuvffirende tidspunkt, men der skal nok komme 
et par veje, som de fleste ikke husker. Hvis det 
er vejr til grus og smalle ringe, vil dette ogsS 
forekomme. 
Tempoet vil vEre hurtigt. Jo laengere pauser, jo 
hurtigere tur. Ca. 28,5-30,2 km/t. Turlederen 
korer for at viere hjemine, inden det bliver 
morkt. Ved vind over 25 m/s vi l turen blive 
afkortet. 
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V E S T V O L D E N STI /SKOVTUR -
d. 3. oktober 
Modested: Bella Centret v/ indkorslen til 

skydebanerne 
Modetid: Lordag kl . 10.00 
Laengde: ca. 65 km 
Leder: Niels C .K . Pedersen 31 35 52 96 
Familitur, hvor alle kan deltage. Der kores til 
Sondre Pumpestation langs fuglereservatet til 
Skjffiderholm. Dernsst ad Vestvolden, gennem 
SmOrrnosen til Haieskovby, videre ad Gammel 
.Tagtvej, Femvej, Prinsessestien, Ermelundsstien 
til Klampenborg, hvor turen sluttor. 
Vejljelsgning: asfalt, grus og jord. 
P.S. Der er ingen mulighed for at proviantere 
undervejs. 

S K O V T U R - d. 11. oktober 
Modested: Herlev Posthus 
Modetid: Sondag kl . lO.(X) 
Licngde: ca. 50 km 
Ledere: Jan og Lars 42 45 66 08 
En stor del af turen foregSr pj skovveje! Rolig 
hyggetur i efterarsskoven med kaffe pS Kalk-
gSrden. 
Der korcs i oinradel Sondorso. Buneso, Ba-
strup so til Kalkg;\iden. hvor turen sluller med 
kaffe. Frokost i det gronnc. 

M A L E R K L E M M E N - d. 25 oktober 
Modested: Ringvejsbydsel i Glostrup 
Modetid: Sondag kl. l O . a ) 
Liengde: 110 km 
Leder: Jan og Lars 42 45 66 08 
Den ssedvanlige tur til Malerklcmmen. Ruten 
vil stort set vaere som pS forarsturen. 

KLUBM0DEB 

• Tirsdag d. 8. .September 
Billedaften med billeder fra cykelferierne. 

• Tirsdag d. 13. oktober 
Aktivmode kl 19.00. Mod op og gor din ind
flydelse gaeldende! Se i ovrigt indlasgget 
andetsteds i bladet. 

Vi serverer kaffe/the/kager, ol/vand. 

• Tirsdag d. 10. november 
Almindehgt klubmode. 

Kender du nogen, der har nogle spaendende 
lysbilleder? MSske har du selv nogle billeder, 
som du gerne vil vise i klubben. 
Det kan ogsS vaere, at du kender nogen, der 
kan fortaelle om et eller andet. Vi er meget 
Sbne for alle mulige mystiske tiltag. Kontakt 
venligst Lene og Jan pS 42 45 66 08. 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - T 
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; PeadUne for ; 
; Turcyklisten 4/92 \ 
I 26«10*92 ; 
mmmmmmmmmmmmMmmmm^ 

UES I N/ESTE NUMMER: 

• Referater fra de enkelte dage pS Alsace-turen a 

I 
• Hvad skete der pS aktivmodet? Hvordan ser „ 

det nye fonetningsudvalg ud? Hvor stort s 
bliver klubtilskuddet til rejser og kaffe/the/ (§ 
kage for 1993? | 

(§• 
• Nyt fra den store cykelverden. Vor udsendte y 

medarbejder besoger den intemationale | 
cykelmesse I F M A '92 og rapporterer om g 
sidste nyt pS cykelfronten (forhSbentlig). 

05 
• Flere spasndende tuneferater - hes om dc p 

ture, du ikke selv har vaeret med pS. ^ 

Tbrcykllsten 4/92 udkommer omkring 1. 
december 1992. 


