
I 

CyKLIS-"6 
1993 

(5 

Sommercykelpige fra omkring Srhundredeskiftet 
(The Bettmann Archive) 



Side 1 Turcyklisten 2193 

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 formSl at udbrede og formidle viden om 
og glaide ved turcykling pa 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 
Br0ndb>'0ster Torv 34, 5.tv. 
2650 Hvidovre 
Tlf. 31 75 47 31 

Lars Bai Jensen 
R0dk2Blkevej 168 
2600 Glostrup 
Tlf. 42 45 66 08 

KLUBLOKALE 

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

Takkebrev fra Bananen 
Tak allesammen for den flotte collage, slip-
senal og manchelknapper. Jeg forstar godt, at 
jeg skulle gemme dem i h0jre lomme, for der 
var jo ikke rigiigt tid til at snakke - jeg havde 
alt for travlt med at sige god dag og tak. Jeg 
var hell lam i hfij're side hagefler. Men det 
klarede alle vennerne og min hekendte selv. 
Nogle havde ikke set liinanden i mange dr, 
defik sig en rigtig snak. Endnu en hjerlelig lak 
til jer alle. 

Venlig hilsen 
Bananen 

Fik du Turcyklisten 1/93? 
Der gik lidt kludder i distributionen af Turcyk
listen 1/93. 

Hvis du ikke har faet dit eksemplar, sS 
kontakl forretningsudvalget. 

SJaelse Rundt 1993 
Du skulle pii nuvierende tidspunkt have h0rt fra 
Berlingeren. Hvis ikke, kontakt da en af neden-
stSende. 

S J ^ L S 0 R U N D T 

Cyklistforbundet har igen i ar slillet de 25 
kontrollanter, sS det er ikke alle, der har meldt 
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sig, vi fir brug for. 

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

Afslutningen pi vintertraeningen 1992/93 
Lordag den 13. marts havde trKnerne Lars og 
Jan inviteret deltagerne i vintertrx'nmgen til en 
afslutningsfest for vinters;esonen i klubbens 
lokaler pa Avedovre Tv;ervej. 

Egentlig skulle kun de, der havde deltaget i 
vintertneningen, have vsret med, men pS 
grund af stort mandefald blandt de tilmeldte 
havde arrangOrerne i sidste ojeblik fSet den 
gode ide at invitere de vintertrsnendes bedre 
halvdele med. Det k(.im der en sierdeles hyg-
gelig aften ud af. 

Jan havde med vanlig virtuositet fremtryllet 
en masse dejlig mad for ganske sma penge, og 
at domme efter fadenes tilstand efter middagen 
var der absolut ingen tvivl om. at maden 
smagte de fremmodte turcyklisten 

Klogeligt havde Jan indkobt en rigelig 
m;engdc supplerende drikkevarer i form af 
blandt andet rodvin, sa det kan vel ikke undre. 
at snakken gik i hojeste gear indtil et godt 
stykke ud pk de sma timer! 

Tusind tak til Jan og Lars for det store 
arbejde med at fore os gennem skovstier og 
smaveje vinteren igennem. Vi har haft nogle 
meget hyggelige ture med indlagte kaffe/kage-
arrangementer pa uforudsete tidspunkter. og 
samtidig er det lykkedes os at holde os i en 
rimelig form. 

At Jan sa denne l0rdag gjorde el h;ederligt 

0 s f e r b r o g a d e 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 

fors0g pk at spolere vores form (og facon) med 
al sin gode mad. m& straks va;re ham tilgivet. 

Tak til Jan (og mon ikke Lene har haft mere 
end en finger med i spillet) for at skabe ram-
meme om sSdan en hyggelig aften. 

Vibeke Loch Nielsen 
& 

Jens A. Thorsen 

Turrcfcrat: 

Lyngby Amose 18. april 
Annelise Broe havde lagt ruten og selv gen-
nemkort den dagen for. sS alt var tilrettelagt 
indtil mindste detalje. 

Der m0dte 20 op til start. Vejret var koligt 
og med en strid vestenvind at hygge sig med. 

Referenten fik f0rst sent pii turen det aere-
fulde hverv. hvorfor li-serne bedes bsre over 
med eventuelle udeladelser. Referenten matte 
derfor lige stoppe op og reflektere lidt over 
dette hverv. Jeg kan jo ikke som Bert blot 
stoppe lidt .Sweet Dublin i min 1983 DM-pibe 
og f i eftert;enksomheden i gang; jeg ryger jo 
ikke. I stedet hai- jeg sksnket resten af fodsels-
dagsvinen op. 

Meningen med et referat ma for det forste 
va;re at styrke vor hukommelse. n'Ar Srets gode 
oplevelser skal sorteres. Det kunne ogsa v;ere 
at gore fravserende medlemmer interesserede i 
at deltage en anden gang, samt at fa gjort 
kommende medlemmer sa tilpas interesserede, 
at de far lyst til selv al v;ere med. Jeg haber 
derfor at gore mit til, at det lykkes. NS. men til 
referatet. 

Cyklisternes naturlige ledsagere/modstandere 

Vestegnens Sportstryk 
v/Aase Kjergaard 

42 45 04 46 

Tr0jetryk til lave priser 
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kan v i sikkert blive enige om er modvinden og 
regnvejret. V i fik lidt af det ene og meget af 
det andet. Vejen, v i fulgte, gik, som den ofte 
har gjort under vintertra;ningen, ud gennem 
Sm0r- og Fedtmosen, derpS over motorvejen til 
Hareskoven. 

Turen gennem skovene var lidt af et pinde-
rses, idet de nedblseste trasfiduser kan finde pS 
at springe op i et hjul. Dette skete f0rst for 
undertegnede, hvorefter Bert gjorde mig kunst-
stykket efter, dog uden at der indtraf st0rre 
mekaniske skader. 

Ved halvettiden gjorde vi frokostholdt ved 
en 800-irig sk0nhed, der ikke var til at komme 
uden om - Klopstock-egen - opkaldt efter en 
tysk poet, der af grev Bernstorff var hidkaldt 
for at fa sat skik pS vor dengang usystematiske 
kulturhistorie. 

Verners madpakke viste sig at indeholde 
r0get laks. Han afsterede, at han havde skjult 
dette for sine gsester aftenen i forvejen. Efter 
Verners udtryk at d0mme smagte den godt! 

Turen gik derefter mod Lyngby, men inden 
da s i vi et par dSdyr f0r S0promenaden mod 
Lyngby. 

Det skal indskydes, at Else havde 
fodselsdag, men om det var derfor, vinden slog 
om i nord ude p4 Eremitagen, sS cykler, l0se 
taender og hatte f l0j omkring, det kan jeg ikke 
sige, men stormstyrke var det. 

Gennem Dyrehaven og ud mod galopbanen 
fortsatte v i mod turens mere sode hojdepunkt, 
kaffe og lagkage, der blev serveret pS Studen-
terkilden, hvor der var reserveret bord. Kager-
ne var gode, men om de var i klasse med den 
legendariske kiempelagkage, der var lavet til 
en Sbningstur (var det 59 aeg, \V2 kg nodder og 
mandler samt en masse andet guf fra den 
forbudte kogebog), det ved jeg ikke, men der 

Advokat 
ANN-LIS BUCHHORN 

Moderet for Hojesteret 
Amagertorv 25 - 1160 Kobenhavn K 

Telefon 33 11 98 11 

blev ikke levnet noget. 
Vi hilste ogsS p& Frits Helmuth, der sikkert 

havde h0rt om, at v i kom forbi. 
Hjemturen foregik i roligt tempo ad gros-

sererstien (laes: Bemstorffsvej), hvor referent 
og f0dselar tog afsked med de 0vrige. 

Niels F. Jensb0l 

Er Turcyklisterne gode cyklister? 
Det g^r ofte sta;rkt, nSr turcyklisterne er ude at 
k0re, og det er da ogsS ma;gtigt sjovt, nSr v i 
sSdan rigtigt stryger derudaf i tset formation. 

Det bliver straks noget mindre sjovt, nSr en 
eller flere turcyklister blot er en hSrsbredde fra 
at blive pl0jet ned af en modk0rende bil, fordi 
de i deres iver for at komme forst op over 
bakken eller til byskiltet har bevaeget sig over 
i den modgSende trafiks korebane p i et sted 
uden oversigt. 

Disse situationer, som vi har oplevet en del 
gange, er ikke bare mindre sjove, de er ganske 
enkelt d0dsensfarlige! Ikke blot for den ene 
eller de to, der partout skal opf0re sig t&beligt, 
men sandelig ogsl for de, som k0rer umiddel-
bart ved siden af pS den rigtige side af stregen. 
Sandsynligheden for, at flere bliver revet med, 
hvis der sker et sammenst0d, er uhyggelig stor. 
Har du lyst til at have dine kammeraters liv og 
f0rlighed pi samvittigheden? 

Jeg vil gerne her opfordre til, at vi afholder 
OS fra farlig korsel af ovennEvnte art, det vaere 
sig pS trasningsture eller andre ture. Det er 
sjovt at kore om kap. men nSr vi g0r det, mS 
vi hver isaer sikre os, at vi ikke udsaetter os 

ALT I CYKELBEKUEDNING 

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 
36 70 22 39 
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selv og vore kammerater for un0dige risici. V i ; 
J er I K K E cykelryttere! ! 

Nlr v i k0rer om kap, sk S K A L det vaere for 
sjov. Hos OS gaelder det ikke om at komme 
f0rst for enhver pris, men om at vaere med. 
Det er den rette turcykhst-Snd. 

pa Ugnende mSde b0r v i holde vor sti ren, 
nir det gaelder overholdelse af basale faerdsels-
regler, sdsom at respektere r0dt lys o.l. 

Vi har vel ikke sS travlt? Det kan da 
umuligt vaere god reklame for vor forening, nSr 
en stribe cyklister med vore "rekIametT0jer" 
med navn og det hele pS stryger over for r0dt 
lys? 

Er den slags k0rsel virkelig turcyklist-stan-

( darden i 1993? Jeg mener, at det burde vsre | 
under vor vaerdighed at lave den slags lovover-

I traedelser. 
Jo, Turcyklisterne er egentlig pS de fleste 

omrSder ganske gode cyklister - men v i kan 

f vel alle have brug for at blive mindet om dette 
og hint i ny og nae. /) 

Fortsat god vind! ^ 

Jens A . Thorsen 

ningsture, sk der skal lidt sved pk panden! I 
0vrigt deler v i os i to hold, nkx der er behov 
for det, s i selv om du endnu ikke er i topform, 
er der skam stadig mulighed for at vaere med. 
Der k0res i ca. \-lV2 time, og som regel sluttes 
der af ved Risby igen. Kig efter turcyklist-
logoet i turkalenderen. 

Sommersandags-treening 
M0dested: Herlev Posthus 
M0detid: Sondag kl . 09.00 
Laengde: 30-50 km 
Leder: Bert Due Jensen 31 74 68 41 
Vi l du gerne ud og have lidt asfalt under 
daekkene, men har du ikke tid til at bruge en 
hel dag eller weekend p i en cykeltur, kan du 
med fordel benytte dig af dette tilbud. 

V i k 0 r e r ogsi , n i r der f.eks. er 
weekendture. Tempoet tilpasses de fremm0dte, 
og v i er hjemme igen i god tid f0r frokost. Kig 
efter turcyklistlogoet i turkalenderen. 

Onsdagstraening 
M0dested: Busstoppestedet i Risby 

(pi hj0rnet) 
M0detid: Onsdage k l . 18.00 

indtil 22. September 
Laengde: 30-50 km 
Ledere: De fremm0dte (oplysning om 

detaljer pi 42 45 66 08) 
Onsdagstraeningen er nu i fuld gang. Disse ture 
er ideelle til at opni en god form. Turene kores 
i tempo efter de fremm0dte, men det er trae-

KOMSOVENDEPA CYKELFERIEI SYDEUROPA! Z 

RubvReiser 
m86 153599 
King tHtr programi 

Tips & ideer: • 

Montering af udskiftelig stsenklap pi plastikskaerme 
Det er forholdsvis let selv at montere en ud-
skiftehg staenklap pi forskaermen. Jeg taenker 
ikke p i de l0se sta;nklapper, som kan klemmes 
fast p i skaermen. De har ofte en tendens til at 
falde af p i de mest ubelejlige tidspunkter, og 
virker desuden lidt "piklistrede". 

BANAN I SPORT 
Cykler) - der er kaelet for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 
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P i de fleste plastikskaerme (typisk af maerket 
Bluemels) er beslagene og skairmen nittet 
sammen med aluminiumsnitter, der ved vinter-
korsel hurtigt aetses sS meget, at beslaget gar 
l0s. Deraf ideen til den udskiftelige staenklap til 
forskaennen. Sta;nklappen kan monteres som 
beskrevet i det folgende: 
1) Afmonter forhjulet. hvis ska;rmen allerede 

er monteret. Fjern de to nitter, der holder 
det ncderste skaermheslag og ska;rmen sam
men. Det g0res lettest ved at banke dem ud 
indefra med en tynd. spids genstand som 
f.eks. en dyknagel eller et stalsom. Hvis 
nitterne er meget genstridige, ma de bores 
ud (ogsa indefra). Et bor pii 3-3,5 mm vil 
som regel vaere passende. 

2) Tr;ek skiermen og beslaget fra hinanden og 
fjern nitteresterne fra sk;ermen. Bor nu 
forsigtigt det overste nittehul i sSvel skier-
men som i beslaget op med et bor p i 
4.5 min. Lav herefter et 5 mm gevind (M5) 
i det iitverste nittehul pa beslaget (krxver en 
M5 snittap - Ian dig frem. hvis du ikke har 
en). 

3) S;et en M5 skrue (f.eks. en almindelig 
skicrmskrue) i og sp;end beslag og skaerm 
sammen. .Skiuen vil g i lidt stramt gennem 
sk;crmen. men det er kun en fordel. da den 
s i ikke umiddelbart vil kunne lyste los. 
Gentag herefter fremgangsmaden fra punkt 
2) med det nederste nittehul. 

4) Adskil ska;rm og beslag igen og indsaet en 
passende st;cnklap mellem ska;rm og bes
lag. Bluemels' "lose"" sta;nklapper kan 
anbefales. blot skal man forsl fjerne monte-
ringsbeslaget og lave el par huUer svarende 
til nittehuUerne i skicrmen og skiermbeslag-
et. En slienklap lavet af en gammel plastik-
dunk vil ogsi fungere lint. 

5) Man monterer nu 2 stk. M5 skruer (heist i 
rustfrit sti l og gerne med fladt afrundede 
hoveder) gennem ska:nn. staenklap og 
sk<ermbeslag og spa;nder hele molevitten 
godt sammen, hvorved stKnklappen former 
sig efter skaermen. Gevindhcngden p i skru-
erne skal normalt ikke va;re mere end 8-10 
mm, og man skal sikre sig, at de ikke rager 
s i langt frem fra indersiden af beslaget. at 
de samler skidt eller rammer daekket. 

Ovenn;cvnte fremgangsmide giver en psn og 
••f;erdig" losning og er sasrdeles holdbar. 

Hvis st;enklappen bliver beskadiget, er det nu 
en let sag at udskifte den ved simpelthen at 
skille "sandwiehen" ad igen og s;ctte en ny p i . 
Del anbefales derfor at benytte skruer i rustfrit 
stal for at lelte senere adskillelse. 

Fremgangsmiden (uden st:enklap) kan ogsi 
benyttes til al "redde" et par ellers intakte 
plastikskaerme, hvor et eller flere ska;rmbeslag 
er gaet los. Et par plastiksk^rme koster trods 
alt over 100 kr., mens materialer til ovensta-
ende reparation fis for nogle fa kroner. 

Jens A, Thorsen 

rum 
UD I D E T B L A - d. 5. juni 
Modested; Ringvejskrydset i Glostrup 
Modetid: Lardag kl . 09.00 
La;ngde: 75-100 km 
Turleder: Peter Kare 31 49 21 52 
En hyggelig lille lordagstur ud p i de sjaelland-
ske smiveje, hvor vi vil nyde den skonne natur 

C Y K E L F E R I E ? VI ses til motionscykellob 

Postbox 176, DK-4600 Koge 

Vi har cykeltaskerne, letvaegtsteltet 
og alt det ovrige udstyr. 

Kig ind hos 
fRILUmUIMD 

Frederiksborggade 52 
1360 Kobenhavn K 

Tlf. 33 14 51 50 
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og fuglenes kvidren. V i spiser vor medbragte 
frokost i det gronne. Kaffen indtager vi et nyt 
sted. Derfor er det n0dvendigt med tilmelding 
senest d. 3. juni. 

Ti l genga;ld foregir turen med 20-30 km/t. I 
regnvejr keres turen I K K E ! 

Telttur til RINGSJON - 19.-20. juni 
Modested: Tuborg havn. Scarlett Line til 

Landskrona 
M0detid: L0rdag kl. 08.00 
Laengde: ca. 60 km pr. dag 
Turledere: Gunhild Madsenn 31 57 92 96 

Gadi Harlam 31 62 22 36 
Hvis du har ta:nkt dig at bruge din ferie til 
cykelcamping eller bare har lyst til en weekend 
i telt, er her en mulighed for at afprove tell og 
kogegrej. 

Milet for turen er Ringsjoerne, i hvis naerhed 
vi vi l overnatte. Der vil ogsi blive lejlighed til 
at se det smukke Bosjokloster, som ligger p i 
naesset mellem soerne. 

Medbring telt, sovepose, liggeunderlag, alt 
udstyr til camping, mad til begge dage, penge 
til entre. 

Turen er faelles med DVL's cykelkreds. 
Derfor gives intet tilskud. Hjemkomst sondag 
ca. k l . 19.00. 

Tilmelding til turlederne og indbetaling af 
kr. 120,- p i DVL ' s giro 1 58 57 89, Birthe 
Skipper. Carl Jacobsens Vej 2 E , l.th., 2500 
Valby, senest 13. juni. 

B L O V S T R 0 D K R O - d. 27. juni 
M0dested: Damhuskroen 
M0detid: Sondag kl. 10.00 
Laengde: ca. 50 km 
Turleder: Verner Kristiansen 31 74 49 02 
Turen k0res i jajvnt tempo langs Vestvolden til 
Kagsmosen. ad stisystemet til Sm0rmosen, 
N0rreskov, Farum og Ravnsholt til B lovstr0d 
Kro, hvor vi spiser kroens gode og billige mad. 
Klubben giver kaffe og pandekager. 
NB! Tilmelding senest 23. juni. 

F R I L A N D S M U S E E T - d. 4. juli 
M0dested: Hj0rnet Tirnvej/Rodovre Parkvej 

(v/Rodovre Centrum) 
M0deHd: Sondag kl. 10.00 praecis 
La;ngde: max. 50 km i alt 
Turleder: Vibeke Loch Nielsen 36 70 36 07 
Ad stier og smiveje gennem Vestskoven til 

Jonstrup Vang, videre gennem Hareskoven og 
B0ndernes Hegn og via Prinsessestien gennem 
Lyngby Amose til Frilandsmuseet, hvor v i 
spiser den medbragte mad og kigger p i mu-
seet. 

Kaffe/the/lagkage indtages et passende sted 
i na;rheden. 

Turen kores kun i t0rvejr. Yderst moderat 
tempo. 

Husk en ordentlig l is og penge til entreen p i 
Frilandsmuseet (max. kr. 20,-). 

Bemaerk. at vi starter til tiden! 

R O T U R - d. 10. juli 
Modested: Herlev Posthus/Fanim So bidud-

lejning 
Modetid: Lordag kl. 09.30/11.00 
Turleder: Peder Andersen 31 75 38 42 
Lsngde: ca. 3 somil 
Ti l en forandring vi l v i opleve Farum So fra 
det vide element. 

Vi anlober Farumgird ved Sovej, hvor det 
bliver muligl al kobe brod til kaffen samt 
anden proviant. 

Vi vil derefter forsoge at ro igennem den 
mere eller mindre tilgroede kanal til Karso, 
hvor vi vil indtage vor medbragte mad -
forhibentlig i dejhgt solskin. Garanti gives 
ikke! 

Pris ca. kr. 30,-
Tilmelding senest 7. juni. 

A M A G E R - d. 25. juli 
Modested: Sja;lor station 
Modetid: Sondag kl . 10.30 
La;ngde: 40 km 
Turleder: Niels C .K . Pedersen 31 35 52 96 
Familietur med frokost i det gronne. Pak 
madkurven, pump cyklen, og tag med p i en tur 
gennem Valbyparken, det inddaemmede omride 
p i Vestamager og Kongelunden (vi drikker 
kaffe pa Kongelundskroen - det er godt nok 
lidt dyrt, s i man m i af med 17 kr. selv). 
Frokoslen spises i del grOnne, s i husk ol, vand 
og evt. snaps. Der er ingen muhghed for provi-
antering undervejs. Tempoet bliver, s i alle 
mellem 5 og 85 i r vil kunne folge med. 

Vejbelasgning: jord, grus og asfalt. 

Telttur til F A L S T E R B O - 28,-29. august 
Modested: Dragor havn, Limhamnsfaergen 
Modetid: Lordag kl. 08.00 
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Laengde: ca. 60 km pr. dag 
Turledere: Gunhild Madsenn 31 57 92 96 

Gadi Harlam 31 62 22 36 
Falsterbohalv0en skiller 0sters0en fra 0resund. 
Fra omridet er der rig mulighed for at opleve 
fugletrsekket mod syd om efteriret. Selv bliver 
vi pS land og cykler til Sveriges sydligste 
punkt. i hvis naerhed vi overnatter. 

Medbring telt. sovepose, liggeunderlag, alt 
udstyr til camping, mad til begge dage, og evt. 
kikkert. 

Turen er fsUes med DVL' s cykelkreds. 
Derfor gives intet tilskud. Hjemkomst sOndag 
ca. k l . 18.00. 

Tilmelding til turlederne og indbetaling af 
kr. 140,- p i DVL's giro 1 58 57 89, Birthe 
Skipper, Carl Jacobsens Vej 2 E , l.th., 2500 
Valby. senesl 22. august. 

H 0 R S H O L M - d. 4. September 
Modested: Hjornet Jyllingevej/Tirnvej 
Modetid: Lordag kl . 09.00 
La;ngde: ca. 80 km 
Leder: Peder Andersen 31 75 38 42 
En skovtur i et tempo, sii vi kan holde balan
ce n. 

Turen gar gennem Eremitagen ud til Kyst-
stien. langs med Nordbanen til Folehave og 
Horsholm. hvor vi holder hvil og spiser vores 
medbragte mad. 

Derefter v i l turlederen prove at komme den 
rigtige vej. sa vi fiir SJKISO pa hojre hind og 
kommer ind p i stien med Jregerhytten, hvor v i 
drikker kaffe og spiser kringle. Klubben daek-
ker ikke hele prisen (del er ikke priser som p i 
Kalkgirden). 

Hjem gennem Rude Skov (Logse). G l . Holte, 
Ravneholm, MoUeistien, 0rholm, Brede, 
Prinsessestien, Lyngby So og Amose, SmOr-
mosen, langs med Vestvolden retur til Tirnvej. 

R O S K I L D E F J O R D R U N D T -
d, 12. September 
Modested: Klovtoftekiydset i Tistrup 
Modetid: Sondag kl . 08.30. 
La:ngde: ca. 125 km 
Turleder: Niels C .K . Pedersen 31 35 52 96 
En sensommertur rundt om Roskilde Fjord. 

Ruten er ikke fastlagt p i nuv;erende tids
punkt, men der vil blive fundet smi hyggeUge 
veje og el godt kaffesled. 

Vejbeskafl'enhed: asfalt. 

Kimmmn 
• Tirsdag d. 8. juni 

Sommerferiesnak 

NB! Ingen klubaftner i juli og august. 

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

MEDLEMSANNONCER 
Saelges: 
Tourramme, Tange 2, rod, meget velholdt 
(63 cm), inkl. cantileverbremser og styrfittings. 
Kr. 1.600,-. Yderligere udstyr kan indgi efter 
aftale. 

Henvendelse til Heino Doygaard p i tlf. 
31 65 17 42. 

G T Avalanclie MTB-cykel (53 cm) i lette 
triple-butted Tange Prestige ror, efterset og 
koreklar. Kr. 4.300,- (under V2 pris). ^ 

Henvendelse til Heino Doygaard p i tlf. g 
31 65 17 42. 

Vitus 979 aluramme (58 cm), vaegt kun (8 
1.850 g, m. Campagnolo styrfittings og Rubis ^ 
sadelpind. Ki-. 2.600,- (under V2 pris). J, 

Henvendelse til Heino Doygaard pi tlf. H 
31 65 17 42. I 

I • § 

; Deadline for ; ^ 
; Turcyklisten 3/93 I 
; 26*o7«93 ; 


