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

AKTIVM0DE 
12. oktober 1993 
kl. 19.00 
M0det holdes som ssedvanligt i klublokalet p i 
Aved0re Tvsrvej . V i starter k l . 19.00. 

Dette m0de er ARETS VIGTIGSTE BE-
GIVENHED, fordi det er her: 
• Turcyklisternes politik for det kommende i r 

fastlaegges (f.eks. hvilke aktiviteter forenin-
gens midler skal bruges til) 

• Det nye forretningsudvalg vaelges 
• 0vrige vigtige beslutninger tages 

M0d op p i aktivm0det og g0r din indflydelse 
gaeldende - aktivm0det er for alle betalende 
medlemmer og ikke kun for en lille sluttet 
kreds - og nye impulser/ideer er altid saerdeles 
velkomne! 

I i r v i l der tillige skulle traeffes beslutning 
om et jubilieumsarrangement i 1995. Jubi-
laiumsudvalget vi l komme med nogle oplffig, 
som vi skal tage stilling til. 

PS: Klubben serverer the/kaffe/kage, 0l/vand. 

Forretningsudvalget 

EFTERLYSNING! 
Er der mon blmdt Iceserne nogen, der er i 
besiddelse af en komplet samling af "Turcyk
listen" ? Har du alle niimrene helt fra det 
f0rste til og med dette? Redaktionens egen 
samling er desvairre ikke helt komplet, so. jeg 
vil gerne lane og fotokopiere de numre, jeg 
ikke har, da en 75-numres jubilceumsudgave er 
under udarbejdelse. 

Ring venligst, hvis du kan hjcelpe 
(36 70 36 07). 

Red. 

Sjaelsa Rundt 1993 
V i havde i i r stillet 31 kontrollanter, hvilket 
gav ca. kr. 27.000 fra Berlingeren - et udmaer-
ket resultat. 

18.178 deltagere havde meldt sig, og af dem 
gennemf0rte de 12.557, en lidt st0rre frafalds-
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procent end sidste ir. 
Endnu engang tak til alle dem, der bakkede 

op om dette arrangement! 

Niels og Jens 

Turreferat 

Furesoen rundt 16. maj 
En forirsdag i maj m0dtes ni turcyklister ved 
Herlev Posthus for at tage med Annelise p i en 
tur rundt om Fures0en. 

Og jeg skal love for, at v i blev k0rt i skoven 
- ad smi stier gik det - flere gange vidste jeg 
ikke, hvor jeg var i verden (Gud ved, hvor 
mange gange hun er k0rt forkert, inden hun 
fandt ruten), men en sk0n tur var det - solen 
skinnede, fuglene sang. 

Frokosten blev spist med udsigt over Fure-
s0en. 

Dagen sluttede med kaffe p i Nybro Kio. 
Tak til Annelise for en dejlig tur. Den slags 

ture m i du godt lave nogle flere af. 

Niels C .K . 

Turreferat: 

Djursland/Egense 
20.-23. maj 
Praecis afgang med al forventning om samk0r-
sel og samvEr p i en teltplads med godt vejr 
frem. 

7 cykler med mindst 4 tasker hver fulgtes ad. 

Ved KollekoUe mitte Gadi sti af p.g.a. en 
baghjulskonus, der ikke var spaendt kontra. 6 
cyklister fortsatte ad mindre befaerdede veje 
over Frederiksvaerk til Hundested. Tom aipas-
sede sin ankomst f0r 11.50, og Gadi havde 
med "andre magter" fiet andet baghjul og 
kaede for at vaere med igen. 9 cyklister og en 
koloni blev stuvet sammen for senere at for-
dele sig p i motor- og soldaek. 

Ned over Nakkeland til vejleder- og udsigts-
hytten i Hovvig til 1 x frokost. Nye mulige 
Trangia-brugere fik syn for muhghedeme. 

Ud p i trafikvejen ved Nysted Huse p.g.a. 
manglende cykelstiafmasrkning. Over Ebbe-
lykke ned over S0ndervang. IV2 times sejlads 
til Ebeltoft havn. Det var godt disponeret at 
vente, til alle motork0ret0jer var k0rt fra 
faergen, hvilket gav god plads p i vejen op til 
Egsmark. 

Ved Handrup Strand provianteredes til af-
tenens glaedesmiltid for en vellykket dagtur. 

P i Dyrkaersgird var der teltslagningsplads 
med god plads til 7 telte og mulighed for 
udsigt til Kal0 Vig. 

Fredagens h0jdepunkter blev Stabelh0je p i 
135 meter, som inviterede til lige op til fods 
eller p i cykel og f i kilometer efter det h0jest 
mulige, Agri Bavneh0j p i 137 meter, som har 
en mere jaevn opk0rsel. I Agri n0d vi en is. 

Jeg haegtede mig af holdets mi l , Treh0je 
Plantage, og drog mod nord til Auning, Ryom-
gird Jernbanemuseum, til venner i Pindstrup. 

Midtdjursland er meget afvekslende med 
skov og mosebrug, mod syd kuperet landskab. 

Trangias muligheder trak os sammen efter 
kl . 19. 

L0rdag var fritstillet. Nogle tog til Thorsager 
og Maria Magdalene-kirken for at se udform-
ning og indretning, udsmykning af erotisk 

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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lidenskab p i kalkhvaelving. Andre drog til 
Ebeltoft for at se byen eller granske i restaure-
ring af firegatten Jylland. K l . 19.30 k0rte v i ud 
til Kal0 Slot for at se dets ruin. Den ujaevne 
stenvej var en smal sag for Bjarne. Vi var som 
aftalt tilbage kl . 21 til kaffe/the i Kal0 Restau
rant, bl.a. for at dr0fte turens udbytte og mor-
gendagens hjemtur. Niels havde fornuftigvis 
list sin cykel med det til f0lge, at lisen mang-
lede sin n0gle. Anni fik anvisning om, hvor i 
teltet n0glen var. Niels til fods med cyklens 
bagende hsevet. 

S0ndag planlagt afgang kl . 9.05. Turen gik 
over M0llerup, Borkaer, Alb0ge Mark, Vejlby, 
Greni Havn med middagsfairgen til Hundested. 

Tom, Peder og jeg cyklede gennem 
Nordskoven til Ja;gerspris, videre over fjorden 
til den nye vej/stiplan syd for Frederikssund og 
hjem. 

En godt tilrettelagt tur til en ssrdeles billig 
penge. 

Hans Verner Neumann 

Turreferat: 

Isefjorden rundt 29. maj 
Op med ruUegardinet. Overskyet, bygevejr, 
vestenvind. Der afklares minimum bagage -
lappegrej, 1 termo og 2 flade. Cykel minus 
skaerme. 

Seks entusiaster trodsede vinden og de f i 
driber, som faldt hist og pist. J.M. ha:gtede sig 
af ved Uvelse. 

R0rvig-faergen blev en stor udfordring. 
Cyklerne blev bastet og bundet. Midtskibs 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Maderet for Hojesteret 

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

kunne balancen afpr0ves. Ba;nkene bagbords 
var redningen. 

Peter f0rte os til sommerhuset ved Nord-
strand, hvor Lis og svigerfar, f0r end ventet, 
hilste O S velkommen til at forta;re vores fro
kost. En vittig passiar, som ikke kan refereres. 
Svigermors bagvaerk fremhaeves som superbt. 

Det homogene hold fortsatte ned til H0ve 
Strand. Lene og Michael haegtede sig fra ved 
Jyderup Skov med Tuse Naes som mil . 

Der blev tilf0jet nye veje p i denne legen-
dariske tur. Fra Vesterlyng gik det mere mod 
0St. 

Tanket op fra vandhanen p i Jyderup kirke-
gird. Ved Mogenstrup 1 punktering. Johan fik 
bestilling til trakt0rstedet Magles0, hvor v i 
troppede op hos det nye vaertspar til god oplad-
ning - f0r lukketid. Videre hjem over T0ll0se, 
Lejre og Vor Frue. 

Turlederen var diplomat med sin sorte 
cykel, brede skaerme. Peter var god vaert for 
familiens ibne sind. Jeg blev glad for turens 
mulighed. 

Hans Verner Neumann 

Turreferat: 

Ud i det bis 5. juni 
P i denne dejlige grundlovs- og farsdag m0dtes 
otte herrer p i racercykler med Peter p i sin 
skovcykel. Det var samme dag, som vores 
piger k0rte T0serunden og andre ellers trofaste 
deltagere var med i Arhus-K0benhavn eller 
Fyn Rundt. 

Det var godt cyklevejr med en svag vind fra 

ALT I CYKELBEKUEDNING 

KVAUTET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Roskildevej 299 A 
2610 Rodovre 
B. Andersen 

36 70 22 39 
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syd-vest, s i det passede godt med, at v i skulle 
ned p i de smi veje syd for Roskilde. V i pas-
serede Sengel0se, Vindinge, Tune og Gadstrup, 
hvor v i provianterede, og v i spiste vores med-
bragte mad i en mose ved G0derup. 

P i vejen s i v i et meget smukt og usaedvan-
Ugt syn: En rapsmark, der var afblomstret, men 
den var s i fuld af valmuer, at det nasrmest s i 
ud, som om den stod i Hammer. 

P i vejen hjem passerede vi Karlslunde, 
Kildebr0nde og Hundige, og gennem K0ge 
Bugt Strandpark og Aved0re Holme landede v i 
hjemme hos Peter, hvor bans kone Ellen stod 
klar med kaffen. 

Der var enighed om, at det var et godt alter-
nativ til Kalkgirden, selv om det forl0d, at det 
kun var fordi Peter er traet af at k0re alene 
hjem hver gang, v i har vaeret p i tur. 

Hvis han v i l bage sidan nogle gode kager 
og forsyne os p i den hjertelige mide fra hjem-
mebaren, kan v i godt g0re det noget oftere. 

Peter havde lovet os en tur med 20-30 km/t, 
og v i tilbagelagde de 100 km med en gen-
nemsnitsfart p i 25 km/t. 

Tak for endnu en god tur. 

Ralf M. Frederiksen 

Turreferat 

Frilandsmuseet 4. juli 
Turen var annonceret til kun at blive k0rt i 
t0rvejr, s i efter en hel dags regn dagen f0r s i 
det ikke for godt ud. S0ndagen startede da 
ogsi med regntunge og truende skyer p i him-
len, men en kraftig blaest antydede, at skyeme 

KOMSOVENDEPA 
CYKEL EERIE I 

^^^SYDEUROPAl 

Klng^pr,^^' ^ ^ ^ ^ 

sikkert blaeste et andet sted hen. Jeg klappede 
derfor et par madder sammen og cyklede til 
m0destedet. 

Turlederen med ledsager samt 4 cyklister af 
dem, der m0der op p i de lange og hurtige ture 
var, hvad det blev til - det var virkelig skuf-
fende. Hvor er alle dem, der altid ved aktiv-
m0det efterlyser korte og langsomme ture? 
Forhibentlig har de rigtigt gode undskyld-
ninger allesammen. 

Turen forl0b i roligt tempo ad den annon-
cerede rute gennem Jonstrup Vang, Hareskoven 
og Prinsessestien. P i smi grusstier passerede v i 
gennem gr0nne skovpartier og firodige moser 
frem til vores mi l , Frilandsmuseet. 

Vi havde kun en enkelt punktering p i turen, 
og vejret var skiftet til rigtigt dansk sommer-
vejr med sol og smiskyer. Madpakken blev 
spist i det fri, hvorefter vi foretog en mindre 
rundtur igennem de mange gamle og smukke 
girde fra hele landet, genopf0rt til mindste 
detalje. 

Uden for museet blev vi m0dt af et muligt 
kommende medlem, der havde fiet tilsendt 
noget introduktionsmateriale, som han lige ville 
benytte lejligheden til at f i uddybet (sp0rg mig 
ikke, hvorfor han ikke bare m0dte op p i start-
stedet). 

Turen gik fi-a Frilandsmuseet til Nybro Kro, 
hvor det traditionelle h0jdepunkt, kaffe og 
lagkage, skulle indtages. Traktementet her er 
absolut anbefalelsesvaerdigt og betjeningen 
tillige venlig og im0dekommende. 

Det var en rigtigt hyggelig tur, bare en 
skam at s i f i m0dte op. Tak til Vibeke for en 
god tur. 

Jan Bai Jensen 

BANAN I 
S P O R T 
CyWen - der er kselet for 

V i g e r s l e v v e j 3 5 Telefon 3 6 30 0 4 20 
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Turreferat: 

Cykeltur pit Farum so 
10. full 
Peder havde arrangeret en cykel- og rotur p i 
Farum S0. Vejret var lidt trist, s i der var lidt 
forvirring om. hvem der kom og ikke kom. Jeg 
havde sagt, at jeg ikke kom, og kom s i al-
ligevel (straffen var vel, at jeg skulle skrive 
dette referat). 

Da der s i var nogle, som ikke kom, som 
havde sagt, at de ville komme, ja, s i kunne det 
g i lige op (PS . Det duer ikke med tilmelding 
til ture - folk retter sig alligevel ikke efter 
det). 

Vi cyklede i hast til Farum s0, hvor vi ven-
tede pi , at klokken skulle blive 11.00, og p i at 
flere skulle dukke op. Rose kom i bil! 

Da vi nu var 8, valgte v i to 5-mands robide 
- s i var v i to piger og to rorkarle i hver bid. 

En mand p i broen advarede os om, at det var 
et va;rre "badekar", men v i roede fortr0stnings-
fulde videre ud p i s0en. Der var god plads -
jeg mener, at v i var de eneste, der lejede bide 
den dag. 

Rorkarlene blev hurtigt traette af at ro - s i vi 
piger fik ogsi lov at pr0ve armkraefter med 
"badekarrene". Godt det var vindstille. 

Peder vidste fra tidligere ture. at der i den 
anden ende af S0en var en smal i med ikander 
- idyllisk - og den skulle vi selvf0lgelig stage 
OS igennem. Det var lidt sva^rt - i ssr nir iren 
sad fast i mudderbunden. Bjarne klarede det 
bedre. Han var kommet lidt senere i egen 
kano. Han havde haft modvind p i Fures0en og 
pistod, at han var blevet n0dt til at tage vand 
ind som ballast. Men p i ien klarede han det 

Vi ses til motionscykellob 

Postbox 176, DK-4600 Kage 

flot - det er nemmere i kano end i en bred 
robid. 

Efter svaere anstrengelser niede v i den idyl-
liske lille s0, hvor vi indtog vores medbragte 
frokost og 0l (og nogen havde vin med) om-
givet af ikander og skarntyde. 

S i mitte vi tilbage igen ad den smalle i , f0r 
vi kunne f i eftermiddagskaffe. Vi havde k0bt 
br0d i Farum p i udturen, men den gode bager 
havde lukket, s i vi mitte k0be br0d i Netto, 
Fav0r eller hvad det nu hed - advarsel, k0b 
aldrig br0d der, med mindre du er meget 
sulten, brodet er meget solidt. 

Rose fik vist forspist sig i en stor lyser0d 
kage med marcipan. Den s i flot ud. men var 
vieldig klffibrig indeni. Heldigvis var det stadig 
vindstille, s i Rose blev ikke s0syg. 

T i l kaffen havde Peder bestilt - ikke kaffe -
men regnvejr, s i Bjarne fandt en plads i skov
en, hvor v i kunne va;re i t0rvejr et stykke tid. 

Men til sidst mitte vi ro hjem. Hvis vi kunne 
g0re det p i 20 min., lovede Peder, at v i kunne 
n0jes med at betale bidleje for 4 timer. Men 
ak - Peder dyrkede den sajrlige sport, indi-
viduel roning i eget tempo, s i v i andre kunne 
ikke hamle op med hans mandfolkekraft. Tom 
pr0vede, men faldt af pinden. Vi andre pr0ve-
de, og roede s i godt, vi kunne, men det var 
ikke godt nok. Biden beskrev en hel masse 
cirkelbevaegelser (det var et badekar!), s i 
Bjarne var helt bekymret for, om vi var "punk-
terede" i den ene side. Langt om la;nge niede 
vi tilbage til broen, og vi mitte betale for 5 
timer. Den anden bid var kommet noget f0r os 
og kunne vist n0jes med AVi times leje. 

Ti l sidst cyklede v i hjemad i eget tempo, 
men fulgtes dog ad alligevel. 

Gode r id til na;ste rotur: Lad Peder f i begge 
irer i biden p i en gang, husk at tage kaffe 

C Y K E L F E R I E ? 
Vi har cykeltaskerne, letvaegtsteltet 

og alt det 0vrige udstyr. 
Kig ind hos 

fRUUfTSlMD 
Frederiksborggade 52 

1360 Kobenhavn K 
Tlf. 33 14 51 50 
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med, og k0b kager hos en "godkendt" bager. 

Susanne Sindberg 

TURPLANL/EGNINGSM0DE 
Som hvert i r afholdes et turplanla;gningsm0de, 
hvor turlederne tilrettelaegger den kommende 
cykelsaeson. Dette m0de er en af de ekstra 
gla;der, der er ved at vaere turleder. 

Derfor - hvis du kender en k0n cykekiite, et 
godt kaffested eller noget andet, du har lyst til 
at vise andre turcyklister, s i : 

Aflever dit forslag skriftligt til undertegnede 
inden 17. oktober 1993. Det drejer sig her kun 
om et ideoplaeg (gerne hindskrevet) til turen. 
Ingen dato og dybere detaljer. 

Du vi l herefter modtage en invitation til et 
turplanla2gnings-kagem0de, der afholdes 

L 0 R D A G d. 6. N O V E M B E R kl. 13 

Her vi l placeringen af og detaljerne om ture-
ne blive dr0ftet. 

Det er ikke muligt at m0de op, uden at for-
hindstilmeldingen er modtaget af os. 

Lene og Jan Bai Jensen 

VintertraBning 
M0dested: Herlev Posthus 
M0detid: S0ndage k l . 10.00 
Periode: 7/11-93 til 13/3-94 (begge dage 

inkl.) 
Ledere: Lars og Jan 42 45 66 08 
Der k0res hovedsagelig p i skovstier, og vi 
k0rer i et tempo, s i alle kan deltage. Vi an-
befaler dog, at man deltager fra starten, da 
tempoet erfaringsmaessigt stiger under trae-
ningsforl0bet, og de, der venter med at m0de 
op til ind i det nye ir, v i l nok f0le, at det gir 
meget hurtigt. 

Turene varer ca. 1 time og afsluttes siedvan-
ligvis ved Jonstrup Vang p i Ballerup Skovvej. 

De sidste par mineder bliver turene lidt 
Ifengere, nir vejret tillader det. 

Som tidligere i r byder nogle af traeningsture-
ne p i overraskelser undervejs. I stedet for et 
afslutningsarrangement vi l vi i i r indlaegge et 
jule-cykel-orienteringsl0b, der s i varmer os op 
til lidt julehygge. 

Jo oftere du m0der, des st0rre chance har du 
for at ramme ind i de ekstra hyggehge ture. 
Kun turlederne ved hvomir og hvor - og de 
holder taet! 

Lars og Jan 

R O S K I L D E FJORD RUNDT -
d. 12. September 
M0dested: Klovtoftekrydset i Tistrup 
M0detid: S0ndag kl . 08.30. 
Laengde: ca. 125 km 
Turleder: Niels C .K . Pedersen 31 35 52 96 
En sensommertur rundt om Roskilde Fjord. 

Ruten er ikke fastlagt p i nuvaerende tids-
punkt, men der vi l blive fundet smi hyggelige 
veje og et godt kaffested. 

Vejbeskaffenhed: asfalt. 

H Y G G E T U R UD I D E T B L A (Jyllinge) -
18. el. 19. September 
M0dested: Herlev Posthus 
M0detid: L0rdag el. s0ndag kl . 10.00 
Laengde: 
Turledere: Kjeld Eriksen og Peter Kare 

46 78 99 95 og 31 49 21 52 
Det bliver en hyggetur, hvor de fleste kan 

va;re med. Vi k0rer om s0ndagen, hvis det 
regner om l0rdagen (hvem kan l i ' regnvejr?). 
Ring ved tvivl. 

Vi k0rer gennem Hareskoven til Farum, 
Vassinger0d, Uggel0se, Nr. Herlev, G0rl0se, 
Str0, St. Havelse, langs vandet til Frederiks
sund over Gra;se, H0rup, Sundbylille, St. 
R0rbaek til JyUinge. 

Frokosten spises i det gr0nne, medens kaffe 
og kage indtages p i Cafe Eriksen (v/Jytte og 
Kjeld). 

Hjemturen gir over Gunds0magle, Led0je og 
Glostrup. Vel m0dt. 

NB! Af hensyn til opndelse af den retle 
kagemcengde pd Cafe Eriksen er tilmelding 
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n0dvendig senest 11. September. 

T Y S T R U P - B A V E L S E (Ud i det b\k) -
25. September 
M0dested: H0je Tistrup station 
M0detid: L0rdag kl . 08.15 
Lsengde: 175 km 
Turleder: Tom Kristiansen 42 36 91 61 

Samme tur som i 1992, omend med et par 
smi aendringer. Tempo: ca. hurtigt. Bela;gning: 
Asfalt (p i na5r de sidste 100 m ned til s0en). 
Hjemkomst til slikboden i Tistrup kl . 18.00. 

Skovtur til G A N L 0 S E E G E D / 
S L A G S L U N D E S K O V - 10. oktober 
M0dested: Hj. Frederikssundvej/Klokkedybet 

(evt. tilslutning ved A B ' s baner 
kan aftales m. turlederen) 

M0detid: Sondag kl . 10.00 
Laengde: 
Turleder: Bert Due Jensen 31 74 68 41 

En tur gennem et meget afvekslende terraen 
og med en meget vekslende natur. 

Underlaget, der k0res p i , v i l ogsi vaere 
meget vekslende. s i skov/vintercykel eller 
mountainbike m i absolut anbefales. Tempo 
som p i vintertra;ningsturene. 

I skrivende stund er frokosten planlagt til 
indtagelse i det fri, men det kan muhgvis 
Endres. Frokost og drikkevarer m i medbringes. 
da der ikke er indk0bsmuligheder undervejs. 

Kaffen bliver lidt dyrere end klubtilskuddet, 
s i medbring venligst lidt kontanter. A f hensyn 
til kaffen og lagkagen. m i jeg have en til
melding senest fredag d. 8. oktober. 

NB! Bemcerk, at turdatoen er cendret i for-
hold til turkalenderen. 

M A L E R K L E M M E N - 24. oktober 
M0dested: Herlev Posthus 
M0detid: S0ndag k l . 09.30 
Laengde: ca. 110 km 
Turleder: Jens Spelmann 42 84 22 19 

En lidt anderledes Malerklemmen-tur. Tur
lederen anbefaler, at man husker lygter. 

KLUSmDEft 

' Tirsdag d. 14. September 
Almindelig klubaften. 

• Tirsdag d. 12. oktober 
Aktivm0de. Se omtalen inde i bladet. 

• Tirsdag d. 9. november 
Almindelig klubaften. 

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

mOLEMSANNONCBB 

Saslges: 
Racercykel, 47 cm, 3-r0rs Columbus, metal-
licbli, Shimano 500 E X SIS gear, bremser og 
nav. Nypris kr. 4.498.-. Saelges for kr. 3.000,-. 

Henvendelse til Peder Andersen p i tlf. 
31 75 38 42. 

Gore-Tex regnjakke. multifarvet (Rainbow), g 
str. M. Nypris kr. 1.598,-. Sa:lges for kr. 600,-. g 
Er som ny. B 

Henvendelse til Peder Andersen p i tlf. i8 
31 75 38 42. |^ 

Cykelsko, gri/sorte, str. 37/38. Kr. 100.-. 
Henvendelse til Peder Andersen p i 

31 75 38 42. 
tlf. 

Deadline for 
Turcyklisten 4/93 

26*10*93 
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