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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 glaede ved turcykling ethvert plan. 

Bladet udkommer 4-6 gange Srligt. 

Eftertryk forbudt uden tilladelse. 

REDAKTION 

Vibeke Loch Nielsen 
Bj0dstrupvej 24 
2610 R0dovre 
Tlf. 36 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 Tviervej 15 
2650 Hvidovre 
Tlf. 31 49 46 70 
(2. tirsdag i hver mailed) 

R e d a k t i o n e l t 

For at iindgd misforstaelser ogfejl i TurcykUs
ten beder jeg om, at alt materiale til bladet 
afleveres i skriftlig form. Kun i sarlige tilfai
de, hvor det i forvejen er aftalt, modtages 
indla;g miindligt, og redaktionen frala:gger sig 
i disse tilfcelde ethvert ansvar for fejl og mis
forstaelser. Til gengxld er det tielt i orden at 
sende hdndskrevne indla:g pa bagsiden af en 
bagerpose. 

Red. 

Banani 40-ars jubilaeum 
Det er i iir 40 Sr siden, at Bananen Sbnede sin 
butik. Der afholdes i den anledning reception 
pa Vigerslevvej for husets venner l0rdag den 
6. maits fra k l . 13-17. 

Turcyklisterne iler selvf0lgelig til med et 
stort T I L L Y K K E ! 

Konkurrencementalitet? 
Nu har der pS det seneste vasret talt og skrevet 
om "en indsnigende konkurrenceSnd", som 
skuUe true med at forda;rve den gode klubSnd. 
hvad det sS end er 

Nu er det sSdan, at klubben har et megel lille 
antal unge medlemmer (20-40 ar), som stadig 
har ungdommens iltre blod i sig, og glides 
ved Kdel kappestrid og har det rart med hinan-
den. Hvorfor er dette nu lige pludselig diirligt? 
Er det da mennigen at klubben i fremtiden kun 
skal have medlemmer pa 50 kt og derover? 

Allan Pedersen 

Sj3Bls0 Rundt 1993 
Afvikles 1 &.T sondag d. 13. juni for 24. gang. 

Hvis du var med sidste Sr som official, fSr 
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du automatisk besked. 
Meld dig til Jens S. eller Niels C .K . Klubben 

giver som SEdvanlig en gavecheck pS 100 kr., 
og derudover giver Berlingeren en gavecheck. 

S J ^ L S 0 R U N D T 

Husk at bakke dette arrangement op. Det er 
klubbens vigtigste indtaegtskilde! 

Kontakt .Jens Spelmann pa 42 84 22 19, 
arb. 38 34 24 00 eller Niels C . K . Pedersen 
pa 31 35 52 96. 

Turrefcrat: 

Vestvolden 3. oktober 1992 
Ni turcyklister var m0dt op ved startstedet ved 
Bellacentret. Da det skuUe vaere en tur pa 
skovstier, stillede jeg med min M T B med de 
brede sutler - ikke noget dSrligt valg. Vejret 

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

var overskyet, men der var lovet lidt sol, og 
det kom ogsS til at passe. 

Turen startede med en gennemk0rsel af 
Vestamager, et stort naturomrSde taet pii byen. 
Her kunne v i glaede os over det rige dyreliv, 
samtidig med at vi havde en storslSet udsigt 
mod K0benhavn. Herefter kom turen til Vest
volden, som b0d pS mange smk overraskelser 
i form af stejle opk0rsler efter et uoverskueligt 
sving og l0st grus nogle steder, men det er jo 
ikke noget problem for en M T B . 

Nu najrmede tiden sig for spisning af de 
inedbragte Iskkerier Forskellige spisesteder 
blev taget i 0jesyn, men de faldt ikke i smag. 
T i l sidst fandt Bert en god ba;nk i Kagsmosen, 
et sted jeg er k0rt forbi i hundredevis af gange 
uden at lajgge maerke til. Verner demonstre-
rede, at det kan lade sig g0re at spise af en 
d&se med daseibneren, hvis man ingen ske har 

Herefter f0rte Niels os gennem Hareskoven 
til "Den Gamle Have" ved Frederiksdal, hvor 
vi fik kaffe i et drivhus. Det var meget pas-
sende, da vejret vai' lidt k0ligt. 

Efter en smuk tur langs M0lleiien og Lyngby 
Amose sluttede turen ved Lyngby Hovedgade. 

Alter en god tur. 

Bjarne Lindholdl 

Turrefcrat; 

Skovtur 11. oktober 1992 
Solrigl var del, s3 vi rigligt kunne se l0vets 
farver Pa;nl fremm0de og to oppositionisler 
(p.g.a. dares gumpelunge mounlainbikes), 
Bjarne og Peter, som havde vovel at mode op 
og iEgge til dysl mellem dem og os pii vore 

Vestegnens Sportstryk 
v/Aase Kjergaard 

42 45 04 46 

T r0 j e t r yk til l a v e p r i se r 
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toptrimmede skovcykler. Ved en saerdeles 
umulig sti syd for Bastrup S 0 , kom mountain-
bikes'ne dog til deres ret, idet bondekarlen 
naermest havde plojet og harvet stien til uken-
delighed. Jeg gav dog de to opkomlinge en 
gang baghjul, da jeg tog marken i stedet for 
stien. 

Vi nSede borgruinen ved s0en, hvor sydskrS-
ningen under den gav rigeligt varme under 
frokostpausen trods den kolde luft. Forinden 
havde mountainbikefolket lave et ufint trick 
ved at tage en genvej over en knoldet gra;s-
mark. PS vej til Kalkgarden modte vi i skoven 
en flot sort best, som ej ville spise vores gr<es 
og som snappede efter os. PS Kalkgarden fik v i 
blandt andet smagt drstidens friske valn0dder. 

Allan Pedersen 

Sommcrturcn: 

Semaine Federate i 
Alsace, 2. del 
Tirsdag d. 4 . august 
Tirsdagsturen var for mit vedkommende ud-
gaven pS 137 km, som gik til Tyskland. Der 
var fra referentens side blevet reklameret en 
del for netop denne tur, og vi blev ogsS en 
p.-en gruppe af bade racerr0ve og racerpiger 

Der var gjort meget ud af at pointere, at vi 
startede kl . 8 nul dut. sS v i kom af sted i fin 
stil praecis kl . 8.10. 

Vores piratture lordag og s0ndag plus den 
f0rste "rigtige" tur om mandagen havde al-
lerede givet os et godt indtryk at de der sm§ 
bjerge, de har i Alsace, sS v i n0d det flade 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Moderet for Hejesteret 

Amagertorv 25 - 1160 Kobenhavn K 
Telefon 3 3 11 98 11 

terrsen ind over Rhindalen. Farten var impone-
rende - ofte op mod de 30, s i der blev ret 
hurtigt brug for en hjslpende hSnd bagi, og 
lysten til at hjaelpe var til stede. 

NSr man ikke er turleder, men referent, kan 
man godt ligge bagerst og krydse af pS listen, 
at alle stadig er med, og man opn^ pS den 
mSde to ting: dels kan man se gruppen foran 
sig og f0lge dens velbefindende, og dels kan 
man stoppe og nyde udsigten til et eller andet, 
inens de andre racer videre; der er ingen efter 
en, sa man beh0ver blot at k0re de andre op. 
F.eks. var det ganske interessant at se, hvordan 
man faktisk pS Rhinen kan sluse temmelig 
store pramme igennem med en kombination af 
teknik og naturlove. 

Selve graensen opdagede jeg ikke. sS jeg ved 
ikke rigigt, hvad det var for en tysk by, vi 
holdt den forste pause i . Men der var et torv 
med en fontaene, hvor vi kunne fylde vore 
fla.sker - simpelthen livsvigtigt - og en k0b-

A L T I C Y K E L B E K U E D N I N G 

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 

3 6 7 0 2 2 3 9 
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mand, som havde bananer. Det var godt nok, 
og de talte den samme blanding af fransk og 
tysk som i Frankrig - der var bare mere trafik. 

Den store knold p& denne rute, Kandelwald, 
k0rte vi let og elegant uden om og direkte til 
forplejningen i Holzhausen. Da jeg var faerdig 
med at Ifce min cykel, var de hurtigste i vores 
gruppe nSet et temmeligt paent stykke ind i 
k0en, s i jeg kaldte p& dem, og sagde, at k0en 
var for lang, og vi k0rte veldisciplineret videre. 
Dette gav najsten ingen anledning til diskus-
sion, og f i km derfra IS Buchheim, hvor v i 
k0bte ind til frokost; nogle for sig selv, nogle 
til dels i faellesskab og de sidste i fsUesskab. 
Sadan. Maden spiste vi i en hyggelig lille 
aebleplantage, hvor graesset var sS stridt, at 
street gik igennem cykelbukseme. 

Efter middagsluren kom dagens stigning for 
vores vedkommende, Vogelsang, og derefter 
rasede v i hjemad. Vi n&ede dog kun at se lidt 
af et kastelsank-eg - jeg ved ikke lige, om det 
er i Tyskland eller Frankrig. for graensen op
dagede jeg igen ikke. Jeg havde mest lyst til en 
is, og det fik jeg - om aftenen hjemme i 
Rouffach - efter en rar tur, som ogsS var 
pra;get af Turcyklisternes evige dilemma: for 
hurtigt eller for langsomt. 

Carsten Schmidt 

Onsdag d. 5 . august 
Klokken var 6 onsdag morgen (pokkers til 
tidspunkt at sta op pa), fat i et par bukser og 
ned i joggingskoene. PS vej over til vaskerum-
met glaedede jeg mig til gengield over, at jeg 
nok ville fS det hele for mig selv. Der er et 
gammelt ordsprog, der siger, at man skal aldrig 
glaede sig for tidligt. Jeg mStte desvaerre sande, 
at det gamle ordsprog stadig gaelder. Ikke alene 

var der masser af mennesker i vaskerummet, 
men pS vej derover var jeg ved at blive k0rt 
ned af de f0rste cyklister, der var pS vej ud pS 
dagens rute. Hvem sagde, at franskmaend ikke 
er morgenmennesker? NS, men det lykkedes da 
at blive vasket og pS vej tilbage til teltet 
opdagede jeg, at andre havde fSet den vanvit-
tige ide at stS tidligt op (underlige mennesker, 
de turcyklister). EfterhSnden fik jeg cykelt0j 
pS, spist morgenmad, pakket cykel, og hvad 
der nu ellers skal g0res, inden man k0rer 
Imens havde klokken sneget sig hen mod 7. 
Klokken 7, ikke 1 minut i eller 1 minut over, 
men praecis klokken syv k0rte tre mand ud fra 
campingpladsen. 

NSr man ser fjernsynstransmissioner fra de 
store cykellob, fSr rytteme forplejning leveret 
i poser af folk i sf)Ortst0j med meterh0je re-
klamer pS ryg og bryst. og som regel omkring 
middagstid. Nar man deltager i det franske 
cykelrally, fSr man forplejningen (et laes kager) 
allerede klokken halv otte, serveret af tjenere 
i smoking. Ikke nok med, at de stod langs 
vejen og uddelte kage - der var ogsS vin til. 
Tour de France er simf)elthen en billigudgave 
sammenlignet med cykelrallyet. Nu skal I ikke 
tro, at det var kage, vin og hornmusik det hele 
- der blev faktisk arbejdet seri0st med pedaler-
ne pS resten af turen. 

Dagens mSl var Grand Ballon med udsigt 
over Vogeseme. Min kone pSstir, at bjerge er 
smukkest nedefra - det kan kun vaere, fordi 
bun aldrig selv har vsret oppe pS toppen. 

At nh toppen er i sig selv ikke det VEsentlig-
ste, men turen derop er, i de fleste tilfaelde, en 
ualmindelig smuk og fascinerende oplevelse. 
BMe omgivelser og udsigt skifter konstant 
karakter Nogle steder gSr det jaevnt opad i 
bl0de buer med tracer pS begge sider, andre 

K0M50VENDEPA 
CYKEL EERIE I 
SYDEUROPA! 

Ruby Reiser 
Tlf. 86 153599 

BANANI 
SPORT 
Cyklen - der er kaelet for 

V ige rs l evve j 3 5 Te le fon 3 6 3 0 0 4 2 0 
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steder gSr det mere eller mindre stejlt op i 
skarpe hSrnMesving, hvor man ikke aner, hvad 
der gemmer sig bag det nfeste. 

En altovervejende grund til at k0re op over 
et bjerg i stedet for uden om er nedk0rslen. 
Efter at have "betalt" for turen ved at trampe 
op i laveste gear med 6-8 km i timen og sve-
den haglende ned ad kropf)en er det en sk0n 
fomemmelse at suse ned med vinden farende 
gennem hjelm og tr0je og med al koncentration 
rettet mod vejen og eventuel modk0rende 
trafik, klar til at bremse cyklen ned fra over 
80 km/t til naesten stilstand. 

Turen op og ned ad Grand Ballon levede op 
til alle forventningerne, den var bSde smuk og 
fascinerende. 

Den sidste del af hjemturen foregik i en 
l0ftet stemning, dels pS grund af den adrenalin, 
vi havde fSet pumpet ud i blodet, men ogsS 
fordi vi havde det godt med os selv efter en 
sSdan "prsestation". 

Det var tre midaldrende herrer, der tog af 
sted, men nu er tre "unge maend" pS vej hjem. 

Hjemme i teltbyen havde man rigget et 
orkester op i 0lteltet (det gjorde man for 0vrigt 
hver eftermiddag), og de begyndte at spille ved 
halvtretiden. Musikken var isaer gamle 60-
'ermelodier der appellerede til at blive danset 
til. Men det var svaert at forestille sig, hvem 
der orkede efter Grand Ballon. 

Det sker nogle gange, at ens forestillingsevne 
ikke slSr til. Dette var en af gangene. Aldrig 
har jeg set s i mange mennesker pS et 
dansegulv, hvor kun pladsen begraensede 
antallet. At der blev konsumeret betydelige 
maengder af den lokale fad0l er selvfolgelig 
un0dvendigt at na;vne her, men godt smagte 
det! 

Det kan i 0vrigt tilf0jes, at man sover for-

Vi s e s til mot ionscyke l lob 

P o s t b o x 176 , D K - 4 6 0 0 K o g e 

trxffeligt efter cykelk0rsel i de franske bjerge 
med efterf0lgende dans og 0 I . 

Jan Wessmann 

Mere fra verdens st0rste cykcludstilling: 

IFMA KOLN 1992, 2. del 
Som det kunne ses pS forsiden af "Turcyk
Usten" 4/92, har Magura barslet med en ny 
type hydraulisk bremse, der monteres pS 
samme mSde som en traditionel sidetraeksbrem-
se, og altsS ikke kraever pSlodninger af nogen 
art. De tilh0rende bremsegreb er beregnet til 
racerstyr og kan ikke skelnes fra topbrem-
segreb fra de 0vrige producenter af bremser, og 
de har ligesom disse indvendig kabelf0ring, 
dvs. er beregnet til kabelf0ring under styrbSn-
det. 

Weirunann er ogsS hoppet med pS hydraulik-
vognen og lancerer en bremse, der ligner 
Maguras almindelige model til montering pS 
cantileverstudserne meget. Disse bremser blev 
kun vist med bremsegreb til almindelige styr 
og MTB-styr. 

Derudover har Weinmann Sbenbart forsket i 
materialer til bremsegummi og har pS bag-
grund heraf udviklet en ny type bremseklods, 
som de kalder Aqua-Stop. Fordelen ved denne 
bremseklods skuUe vaere, at bremseevnen ikke 
falder vaesentligt i regnvejr, som man ellers er 
vant til med faelgbremsen Jeg har pr0vet et saet 
af disse klodser i et stykke tid (de er allerede 
i handelen) og synes, at de i meget h0j grad 
virker som lovet, i hvert fald pS de faelge, jeg 
k0rer med. 

pa bagagebaererfronten viste ESGE et spoen-

ER CYKLEN I VINTERHI? 
I Fr i lu f ts land er v i spec ia l i s te r 1 

tu r langrend, t e l emark og vinterf jeidture. 
R ing efter gra t is 2 4 s i d e r s v in terka ta log . 

Fredeiiksborggade 52 
1360 Kobenhavn K 

T l f . 33 14 51 50 

TurcykUsten 1/93 Side 6 

dende saet bagagebferere af tynde krom-molyb-
daenr0r, hvor forbagagebaereren selvf0lgelig var 
af lavpunktstypen. 

Andre firmaer viste bagagebaerere i samme 
materiale, sS det kunne godt se ud, som om der 
er en tendens hen imod atter at bruge stSl til 
bagagebaerere i stedet for aluminium, der har 
den ulempe, at nSr det knaekker, sk sker det 
meget pludseligt. I 0vrigt kan man lave ba-

hlle, at det har vaeret muligt at konstruere sko, 
hvor klampen er forsaenket i sMen p i en sSdan 
mSde, at man rent faktisk ikke gSr p& den. 
Systemet blev egentlig udviklet til mountain-
bikek0rsel , men er blevet populaert hos mange 
motionister og turcyklister (ogsS i vore egne 
raekker), fordi det fungerer bide p& cyklen, og 
nSr man har lyst til at stille cyklen og gS. 

Og det ser ud til, at SPD-systemet nu for 

Tips & ideer 

Kortholder, der er nem at af- og pamontere cyklen. Den 
samme holder kan saledes bruges pS flere cykler, da den 

passer pa de fleste frempinde. 

SKRUEWBOLTE 

PLETSCHER KORTHOLDER 

LYGTEHOLDER Ckraf tig nxxfcO 
tllatklemmep&styret 

NBIG C.i:. PedensaVBat Qua Janesn 

gagebaerere af den omtalte type letva;gtsstair0r, 
der er lige sS lette som de gode aluminiums-
bagagebaerere. 

Da Shimanos SPD-sko/pedalsystem kom 
frem for et par Sr siden, var det lidt af en 
sensation - nu kunne man endelig ik et par 
sko, som man bdde kunne cykle effektivt med 
og samtidig gS med, uden at man lignede en 
vraltende and. Hele hemmeligheden ved sys
temet er den meget specielle klampe, som er s4 

alvor er sl4et igennem. Alle de store skofabri-
kanter kan nu levere SPD-sko - flere af dem 
endda i adskillige udgaver fra det belt afslap-
pede til deciderede racersko til landevejsk0rsel. 
Shimano selv lancerer i I r et par meget dyre 
SPD-pedaler til decideret landevejsk0rsel med 
dertil h0rende cykelsko. 

Uanset hvor i udstillingshalleme man bevas-
gede sig, var der altid et eller andet sted, man 
kunne 0jne smi r0de lysdioder De smS lys-
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stxrke og battenbesparende lysdiodelygter 
fandtes i et utal af udformninger, og heldigvis 
er producenterne begyndt at koncentrere sig 
lidt mere om ogsS at gore lygterne synlige fra 
siden. Sidesynligheden har hele tiden va;ret 
diodebaglygternes akilleshsl, hvilket skyldes, 
at en lysdiode udsender et meget retningsbe-
stemt lys - i modsa;tning til en almindelig 
gl0delamf)e, som udsender lige meget lys i alle 
retninger. 

Flere producenter har fors0gt at l0se dette 
problem, f.eks. ved hja;lp af prismer i lygte-
glasset eller ved simpelthen at vinkle nogle af 
dioderne. Jeg har bema;rket. at flere af de 
forbedrede lygter allerede er naet ud i 
butikkerne herhjemme. 

IFMA-udstillingen er stor, og der er mange 
andre ting, som jeg ogsS kunne have taenkt mig 
at skrive om. Men pladsen er jo begrsnset, sk 
jeg har fors0gt at vaelge de ting ud, som kunne 
have interesse for os turcyklister 

Jens Thorsen 

Motionscykellob i 
Canada: 

Tour de I'lle 
Tit ser man bSde 
S j s l s 0 Rundt og 
Vattern Rundt omtalt som verdens storste 
cykelarrangement, men ovennsvnte g0r sig 
nok mere fortjent til den titel. 

Stedet er Montreal i Canada, hvor den 76 km 
lange distance i ki blev tilbagelagt af 46.300 
mennesker. som blev sendt af sted i l0bet af 
kun 2'/2 time! Men sk er der altsa ogsk tale om 
en totalt afspa;rret rute, tildels pk motorvej. 

Der hvor ruten gSr igennem beboelses-
kvarterer og vejene ikke er brede nok, er der 
inddraget to parallelgader for at undgS flas-
kehalse. Antallet af arrang0rer, hjaelpere, 
kontroUer m.v. er na;sten 4.000 alt inklusive. 

Blandt de mange kontroller er der ikke alene 
folk til at holde ruten afspaerret for anden 
trafik, men s0rme ogsS folk til pk sa;rhge 
steder at hjailpe folk over gaden igennem 
floden af cyklister. 

Arrangementet l0b i 1992 af stablen for 8. 
gang, og indledtes dagen f0r med en noget 

kortere tur kun for b 0 m . Her stillede 3.500 
b0rn i alle aldre op til trods for silende regn. 

John Mathiesen 

Som omtalt i et tidligcre nummer af Tuiryklisten cr det 
kun undtagelsesvis, at der bringes mere end et referat af 
samme tur. Nedenstiende skal heller ikke betragtes som 
et turrcferat. men retterc som: 

Historien om 
den forsvundne cykeltaske 
RomeleSs-turen blev hurtigt overtegnet; jeg 
kom pk ventelisten, og var heldig at komme 
med alligevel. Vi skuUe m0des i Drag0r, og da 
det regnede, skiftede jeg tra;ningst0jet ud med 
regnt0j og trillede roligt de ca. 20 km til 
m0destedet. Jeg var den forste. der ankom. Da 
jeg stod af cyklen. opdagede jeg. at min ene 
cykeltaske manglede. Pludselig fik jeg travlt. 
Jeg vendte cyklen og k0rte tilbage ad den rute. 
jeg var kommet af. Undervejs m0dte jeg nogle 
af de andre, der fortalte mig, at de ikke havde 
set tasken. Turlederen gav mig et kort med 
ruten indtegnet, og v i aftalte et senere mode-
sted. Jeg ringede derpS hjem og bad min 
familie kore mig i m0de. Da v i m0dtes pk 
halvvejen, var det uden resultat. Jeg k0rte der
efter hjem og pakkede pany, samtidig med at 
jeg var srgerlig over at have mistet min taske, 
som jeg ikke regnede med at skulle se igen. 
Jeg indhentede resten af gruppen ved frokost-
tid. Resten af turen forl0b uden uheld for mit 
vedkommende. 

Pk vejen hjem pr0vede jeg at komme i tanker 
om, hvilke ting, der var i min mistede cykel
taske, og hjemme spurgte familien, hvordan det 
kunne gk til. at jeg mistede tasken overhove-
det. Mit svar pk det spergsmM var folgende: 
med det antal kilometer man tilbagelsgger som 
turcyklist, mk man forvente at komme ud for 
det meste - ogsS at miste sit grej. En ting er 
sikkert, denne tur gleminer jeg aldrig. Den blev 
f0rst afsluttet torsdagen efter hjemkoinsten. Da 
bes0gte jeg Hittegodskontoret og genfandt der 
min cykeltaske med alt indholdet intakt. 

Gadi Harlam 
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HPV - hvad er det? 
Nogen vi l have h0rt udtrykket, som er en 
forkortelse af Human Powered Vehicle - frit 
oversat "menneskeligt fremdrevet transport-
middel". Udtrykket da;kker saledes alle former 
for transportmidler fra pedaldrevne fly og bSde 
til cykler af forskellig art. Almindeligvis vi l 

trehjulede liggecykel er et godt eksempel pk, 
hvad der kan frembringes i dag. Den er kon-
strueret af engla;nderen Mike Burrows, som er 
en af foregangsmaendende pk den Internationale 
HPV-scene. 

HPV'eren er blevet kaldt fremtidens trans-
portmiddel, og det ville da vaere dejligt, hvis 
alle de pladskrasvende biler, der dagligt sviner. 

Windcheetah - trehjulet l iggecykel (hertil ffts g lasf iberkSbe) 

(Kilde: Richard's New Bicycle Book) 

man dog nok oftest ga ud fra, at der er tale om 
en eller anden form for alternativ cykel, nki 
udtrykket HPV'er bliver na;vnt. Den danske 
Leitra kabinecykel, der tidligere har v»ret 
omtalt her i bladet, er et udmaerket eksempel 
pk en HPV'er I princippet er en almindelig 
cykel ogsS en HPV, selv om HPV-entu-
siasterne nxppe vil bryde sig om. at den bliver 
kaldt det. 

HPV'ere er i sagens natur saerdeles mi l j0ven-
lige k0ret0jer og har forskellige fordele i 
forhold til almindelige cykler, hvoraf de vae-
sentligste for mig at se er mindre vindmod-
stand og - for kabinecyklernes vedkommende 
- t0rvejr Sret rundt. Der er selvf0lgelig ogsS 
ulemper ved HPV'erne, blandt andet er de 
normalt tungere end almindelige cykler, og de 
gode kabinecykler er temmelig dyre, typisk 
koster de mellem 20-50.000 kr. Den viste 

stojer og fylder op i vore byer. kunne afloses 
af lydl0se og lugtfri kabinecykler 

Personligt synes jeg, at det kunne vsre 
dejligt at saette sig ind i t0rvejr og cykle pk 
arbejde, nkr det er rusk og regn uden for -
men nSr man for alvor skal opleve forSr, sol og 
sommer, sa er der intet, der kan sla den gode 
gamle tohjuler! 

Hvis du er interesseret i at h0re mere om 
HPV'ere, er der muhghed for at m0de hgesin-
dede i HPV Klub Danmark, som h0rer ind 
under Dansk Cyklist Forbund. Klubben ud
sender blandt andet et medlemsblad 4-5 gange 
om Sret med historier om HPV-cykling, tek-
niske artikler m.m. Dansk Cyklist Forbunds 
telefonnummer er 33 32 31 21 . 

Jens Thorsen 
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Onsdagstraening 
Mc*dested: Busstoppestedet i Risby {pk hjor-

net) 
M0detid: Onsdage kl . 18.00 fra 7. april til 

22. September 
Laengde: 30-50 kin 
Turledere: De fremm0dte (oplysning om 

detaljer pk 42 45 66 08) 
De ideelle ture til at opnii en god form. Vi 
opfordrcr alle til at tblge vintertneningen op -
heist fra starten. Turene kores i tempo efter de 
fremm0dte. men det er trseningsture, sa der 
skal Udt sved pk panden! Der k0res i ca. i-Wi 
time og som regel sluttes der af ved Risby 
igen. Vel modi! nks du har lyst og tid. 

Forirs- og sommer-
sendagstraening 
.leg kunne t.'cnke mig at prove at genoptage 
tiieningsturene sOndag formiddag i forSrs/som-
meiperioden. Ogsa selvom der kores andre 
ture. saledes at de, der gerne vil kore, men 
ikke kan bruge hele sondagen til en tur kan 
koinme ud at kore med andre turcyklister Jeg 
kan naturligvis ikke regne med at kunne mode 
op hver sOndag i gennem sa lang tid, men jeg 
rcgner med at turcyklister nar de har et fast 
modested. kan finde ud af at kore en tur sam-
men. 
Modested: Herlev F^osthus 
Modetid: Sondag kl. 09.00 
Leder: Bert Due Jensen 31 74 68 41 
S;esonen starter 4. april og slutter 26. Septem
ber 

TUBE 

Malerklemmen - d. 21. marts 
Modested: Ringvejskrydset i Glostrup 
Modetid: Sondag kl . 10.00 
Liengde: 100 km 
Turledere: Lene oa Jan Bai Jensen 

42 45 66 08 
Den SKdvanlige Malerklemmentur i roligt 
tempo. Frokost og the/kaffe indtages naturlig

vis pa Malerklemmen. Mod op til denne friske 
forarstur og lad dette vaere en lille forsmag pa 
cykelsaesonen. Alle. der bare har kort lidt 
vinteren igennem, bor kunne deltage. Grusveje 
kan forekomme! Vi haber pk godt vejr denne 
gang, men garanterer ikke. 

ABNINGSTUR - d. 28. marts 
Modested: Utterslev Torv 
Modetid: Sondag kl. 10.00 
LfEiigde: ca. 30 km 
Ledere: Verner Christiansen 31 74 49 02 

Annelise Broe 31 71 76 43 
AreLs abningstur er en lille hyggetur langs 
Vestvolden. Turen slutter i klubhuset i Aved-
Ore. 

Husk madpakke! Klubben serverer kaffe, the 
og lagkage. 01, vand og snaps kan kobes. 
NB: Tilmelding senesi 24. marts. 

SKOV- og S 0 T U R T I L L Y N G B Y AMOSE 
- 18. april 
Modested: Herlev Posthus, Ringvejen i Her

lev 
Modetid: Sondag kl. 10.00 
L;engde: ca. 50 km 
Turleder: Annelise Broe 31 71 76 43 
Skovtur pa ca. 50 km i roligt tempo. Mad
pakke og drikkelse medbringes, da der ikke 
kan paregnes indkobsmuligheder undervejs. Vi 
spiser i det fri. hvis vejret tillader det. Turen 
afsluttes med eftermiddagskaffe ikke for langt 
fra Kobenhavns centrum. 

NORDS,I;«LLAND - d. 2. maj 
Modested: AB ' s baner. krydset Ring 4/Hare-

skovvejen 
Modetid: Sondag kl. 9.00 
L;cngde: ca. 130 km 
Turleder: Lars Bai Jensen 42 45 66 08 • 
Racertur for folk med god kondi, tempo pk 
11-M tan/t. Rutens la;ngde afha;nger lidt af 
vejret og vinden samt turlederens dagsfonn!!! 

Ruten v i l ga mod nord i omradet Frederiks-
vaerk. Arreso. Gilleleje. Hillerod. Der v i l blive 
ventet pa alle, men holdt et paent tempo. 

Frokosten indtages i det fri, og v i skal ogsa 
nok finde et godt kaffested, da det jo ellers 
ikke ville vaere en rigtig turcyklisttur Der vil 
ikke forekomme grusveje, og turen kores kun 
i godt vejr (racercykelvejr). 
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F R I H U L T - 7.-8. maj 
Modested: Oplyses ved tilmelding 
Modetid: Oplyses ved tilmelding 
Turledere: Jan og Lars Bai Jensen 

42 45 66 08 
Laengde: ca. 2 x 70 km i Sverige 
Dette er en 2-dages tur (fredag-lordag) med 
overnatning pa "vandrerhjem" i Sverige. Der 
kores ad typiske svenske veje (inkl. grus) mod 
Frihult, hvor det er meningen, at vi skal na at 
kigge pa stedets gode fuglelokaliteter. 

Lordagen startes ogsa med en fugletur, sa 
husk derfor vandrefcxltoj. Husk ligeledes kik-
kert og evt. en fuglebog. T i l overnatningen 
medbringes lagenpose eller lignende. Alle 
medbringer selv forta:ring til begge dage. 
Drikkevarer kan vi kobe undervejs fredag. 
Priser: Fa;rge D K K 40,-

Vandrerhjem ca. S E K 70,-
Flere detaljer om turen kan oplyses telefonisk 
ved tilmeldingen. Rute og ovematningssted er 
ikke helt fastlagt pa nuvsrende tidspunkt. 

Turen gennemfores med ca. 23-28 km/t, dvs. 
i psent tempo, men der ventes pa alle. Tempoet 
la;gges, sa vi kan na frem i god tid. Husk las, 
da vi stiller cyklernc fra os ved lokaliteterne. 
Tilmelding senest 25. april. 

SODERASEN - d. 15. maj 
Modested: Tuborg Havn. Scarlett Line til 

Landskrona 
Modetid: Lordas kl. 8.10 (f.-ergen sejler kl. 

8 .30) ' 
Laengde: ca. 100 km i Sverige 
Turleder: Lars Bai Jensen 42 45 66 08 
Her kan der proves lidt bakkekorsel. I ar vil 
jeg alt efter vejr og vind finde en passende 
hard rute og udnytte llest mulige af de dejlige 
op- og nedkorsler. Vi haber at kunne drikke 
kaffe hos Lotta efter frokosten, der spises i det 
fri. Der kan forekomme korsel pa grusveje, 
hvis vejret er i orden og vejene gode. Trods de 
gode bakker kan alle med rimelig form og lave 
gear deltage. Tempo ca. 25-30 km/t (-i- lidt 
race). Hjemkomst ca. 20.15 (husk lygter). 
Priser: F»rge D K K 40,- (klubtilskud) 

Kaffe - belob over D K K 30,-, 
dvs. ca. D K K 5,-. 

F U R E S 0 E N RUNDT - d. 16. maj 
(ad smastier gennem skov og mose) 
Modested: Herlev Posthus, Ringvejen i Her

lev 
Modetid: Sondag kl . 10.00 
Laengde: ca. 50 km 
Turleder: Annelise Broe 31 71 76 43 
Skovtur i roligt tempo pa ca. 50 km. Mad
pakke og drikkevarer skal medbringes, da der 
ikke kan regnes med indkobsmulighed under
vejs. Hvis vejret tillader det, spiser vi i det fri. 
Turen afsluttes med kaffe, nar v i er ved at 
naerme os Kobenhavn igen. 

D.IURSLAND - 20.-23. maj 
Modested: Hareskovvej/Ring B4 (AB 's ba

ner) 
Modetid: 07.30 pra;cis 
Laengde: ca. 120 km hver vej 
Leder: Niels C .K . Pedersen 31 35 52 96 
Telttur i Kristi Himmelfartsferien. 

Torsdag korer vi ad sma veje til Hundested. 
hvor vi skal med ftergen til Rorvig 11.50. Fra 
Rorvig til Odden Havn folger vi Isefjordsstien 
til Nykobing S. Derefter fortrinsvis gennem 
sommerhusomrader til Odden, hvor der er af-
gang med fiergen til Ebeltoft k l . 16.00. Fra 
Ebeltoft folger vi cykeb-ute nr 1 til Egens ved 
Kalo Vig. hvor vi slar lejr pa en af Dansk 
Cyklist Forbunds naturlejrpladser 

Fredag arrangeres en cykeltur rundt i Mols 
Bjerge. ca. 30-35 km. 

Loidag er der frit slag til at besOge sevaerdig-
heder i omegnen, blandt andet Jyllands aeldste 
rundkirke i Torsager, Glasmuseet, Siamesisk 
Samling og Fregatten Jylland i Ebeltoft, For-
histoiisk Museum og Den Gamle By i Aihus. 

Sondag korer vi til Grena, hvor v i skal med 
faergen kl. 11.15. Ankomst til Hundested ca. 
14.00 og derefter ad smaveje hjem. 

Prisen for overnatning er ca. D K K 30,-, og 
der er mulighed for bad mod betaling. Fa;rge-
biUettcrne koster ca. D K K 170,-. Hver enkelt 
sorger selv for proviant pa turen. 

Hvis der er nogen, der gerne vil med pa 
turen, men ikke har lyst til at ligge i telt, er der 
mulighed for overnatning pa Ronde Vandrer
hjem ca. 6 km fra. hvor vi siar lejr Man skal 
selv booke sig ind pa vandrerhjemmet (tlf. 
86 37 11 08). 

Vejbeskaffenhed pa turen: Fra Rorvig til 
Odden er der ca. 7 km grus og ca. 12 kin 
beficrdet vej. Husk et par lave gear - Mols 
Bjerge svarer til deres navn. 
NB: Tilmelding senest 17. maj 1993. 
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I S E F J O R D E N RUNDT - d. 29. el. 30. maj 
Modested: A B ' s baner ved Hareskoven 
Modetid: Lordag kl . 07.30. Hvis det regner 

lOrdag, kores sondag kl . 07.30 
Laengde: 
Turleder: Johan Knudsen 
Efter Hundested/Rorvig direkte til Peter Schack 
Hansens svigerfoneldres sommerhus nord for 
Nykobing, hvor den medbragte frokost spises. 
Vi kan kobe kaffe/lhe til privalpriser samt 
Ol/vand til butikspriser og ik vand i cykeltlas-
kerne. giir det gennem Veddinge Bakke til 
Havnso og Vesterlyng. Der komincr lidt ny 
rute til Jyderup. hvor vi igen vil kunne sup-
pleie med vand. formodentlig fra kirkegards-
hanen. Genncin Moikov og forbi Torbenfeld 
iler v i nu mod traktorstedet ved Magleso til 
eftermiddagskaffen. Vi satser pa at nii hjem 
syd om Roskilde uden yderligere stop. Denne 
tur er klassificeret som relativ hurtig og topo-
grafisk ret varierel. Men ellers: vel m(!tdt! 

O D S H E R R E D / K O N G S 0 R E - 30.-31. maj 
Modested: Roskilde station ved bybusserne 
Modetid: Sondag kl . 10.15 
Laengde: ca. 70 km hver vej 
Turleder: Anni Steingrimsdottir42 37 31 24 
Tag med til det skonne Odsherred. En dejiig 
oplevelse venter pii dem, der kan klare det 
uden alt for mange dansende pinsesole. Vi 
overnatter pS en af Skov- og Naturstyrelsens 
lejrpladser ved Kongsore. Bademulighed i a; 
hav. Er der flere kr;cfter ved ankomsten, kan v i 
udforske resten af Isefjordsstien eller Hov Vig 
(fredet fuglerescrvat). eller vi kan kore ud til 
Hojby So (genetableret efter 70 hrs torheg-
ning). Hver enkell sOrger selv for proviant pi 
turen. 

KLUBM0DER 

Tirsdag d. 9. marts 
Linda viser billeder fra en 9-ugers tur til 
Troinso. Derudover vi l Linda vise en 1yd-
diasserie om et projekt om affaldskomposte-
ring. som hun har deltaget i - evt. med 
diskussion bagefter 

Tirsdag d. 13. april 

Almindelig klubaften 

• Tirsdag d. 11. maj 
Almindelig klubaften 

Har du en ide til en klubaften? Nye initiativer 
er altid velkomne! Kontakt venhgst Lene og 
Jan pa 42 45 66 08. 

MEDLEMSANNONCER 

Har du cykeldele eller lignende liggende der-
hjemme, som du af den ene eller anden grund 
ikke bruger. men som stadig er i god stand 
(eller maske na;sten ikke har va;ret brugt), sa 
prOv af SEtte dem i bladets annoncespalte. Det 
kunne jo v;ere. at en anden g:ev turcyklist 
manglede lige netop den dingenot. som du ikke 
kengere selv havde brug for 

NB! kun for medlemmer - men sk er det 
ogsS gratis! 

Saelges: 
Cykelregnjakke i Gore-tex med langt ryg-
.stykke. str lille. Farve: orange med sort. Kun 
brugt en gang, sslges for kr. 200,-. 

Henvendelse til Anni Steingrimsdottir pk tlf. 
42 37 31 24. 

Deadline for 
TurcykUsten 2/93 

26*04*93 

U E S I N ; E S T E N U M M E R : 

• Turreferater 

• Gode fif og ideer 

i 


