
Klikpedaler - ogsk for turcyklister! 



Side 1 Turcyklisten 4193 

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 gloede 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 
Vingekrogen 12 
2730 Herlev 
Tlf. 42 84 22 19 
Giro 5 71 38 46 

Linda Norup Hansen 
Br0ndby0ster Torv 34, S.tv. 
2650 Hvidovre 
Tlf. 31 75 47 31 

Lars Bai Jensen 
R0dkaelkevej 168 
2600 Glostrup 
Tlf. 42 45 66 08 

KLUBLOKALE 

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

NYTARS-
FROKOST 

Den traditionelle 
nytSrsfrokost teber 
af stabelen s0ndag 
d. 23. januar 1994 
kl. 13.00 praecis i klublokaleme. 

Vi vil naturligvis sorge for, at ingen gar 
sultne fra bordet. 

Pris: Kr. 75,-. 01, vand og snaps sslges til 
SKrdeles rimelige priser. 

Har du lyst til at deltage i dette hyggelige 
arrangement, tilmelder du dig ved indbetaling 
af det relevante bektb pa giro 5 71 38 46, mrk. 
"NytSrsfrokost". Husk at angive antal. 

Bel0bet skal viere kassereren i ha;nde 
SENEST 13. januar 1994. 

Hilsen NytSrsfrokostudvalget 

Revision af medlemslisten 

Forretningsudvalget 0nsker at udsende nye 
medlemslister med nr. 1/94. Derfor bedes du 
pS kontingentindbetalingskortet angive navn, 
adresse og tlf.nr. (evt. giro). Hvis du ikke 
0nsker at blive medtaget pS listen, bedes du 
skrive dette! 

Forretningsudvalget 

REFERAT AF AKTIVM0DE 
d. 12. olitober 1993 

Fremmodte ca. 30. Undertegnede blev valgt til 
referent og Peter Kare til dirigent. 

Regnskabet. der var afsluttet 30.09.93, blev 
gennerngSet af Jens S. Vi havde faet 27.000 kr. 
fra SJ5els0 Rundt og Jens takkede for indsatsen. 
Sjals0 Rundt k0res nsste k for 25. gang. 

Vi er p.t. 153 medlemmer, hvilket er en lille 
tilbagegang. 

Regnskabet udviser et underskud pS godt 
8.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at 
indt;egter fra trojer blev medtaget i sidste ars 
regnskab, mens udgiften forst optr;eder i dette 
Srs regnskab. 
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Der er p.t. en beholdning pS 6 trejer samt en 
del marker. 

Jubilceumsarrangement. Der forelS et skrift-
ligt oplxg fra Linda, Jan, Bert og Niels C .K . 
Der var 2 forslag om rally i Danmark samt et 
forslag om jubilaeumsfest. Klubben vil st0tte 
rallyet med ca. 15.000 kr. og festen med ca. 
10.000 kr. Cykelturen vi l finde sted i juli 1995, 
og festen omkring den 14. marts 1995. 

Der blev stemt om formen pS rallyet. 25 
stemte for en telttur. 1 stemte for et fast sted 
pS vandrerhjem eller lignende. 4 undlod at 
stemme. Det 1. forslag blev derfor vedtaget. 

Der blev stemt om, hvorvidt der skulle 
holdes jubilfeumsfest. T i l dette var der niEsten 
100% tilslutning. 

Udvalget til tilrettela;ggelse af jubila;umstur 
blev sammensat af Hans Verner, Peder A. og 
Annehse. 

Udvalget til tilrettelaeggelse af jubilaumsfest 
blev sammensat af Gitte, Rose, Aksel, Peter 
K., Linda og Vibeke. 

Orientering fra forretningsudvalget ved Jens 
Spelmann. PS girokortet til kontingentindbeta-
ling kan man anf0re, om man vi l nievnes i 
adresselisten, evt. uden telefonnummer. 

Tilskud til pr0veture skal godkendes, inden 
man tager af sted. 

Deltagere i sommerture opfordres til at vise 
deres billeder pS klubaftner og ikke ved pri
vate arrangementer. 

Vibeke og Jens fik megen ros og klap for det 
fine klubblad. Der blev opfordret til at sende 
indlaeg om tekniske ting. 

Linda kunne meddele, at et introduktions-
hajfte til nye medlemmer var undei-vejs. Folk 
blev opfordret til at indsende fotos af cykel-
situationer (bade dias og papir). 

Akth'itetsudvalget. Der efters0ges aktiviteter 

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

til klubaftner: Lysbilleder, demo af cykeldele, 
cykelgymnastik m.v. Tilskud kan bevilges. 

Vintertrceningen begynder 1. s0ndag i no-
vember kl . 10 og slutter 13. marts 1994. 

Man opfordres til at vsere med fra starten. sS 
man kan komme i traening i samme tempo som 
de andre. 

Der vi l Wive indlagt forskellige arrangemen
ter, juleorienteringslob m.v., som der ydes 
tilskud til. 

Arets tare. Lars Bai orienterede om krets ture 
og takkede Johan for en veltilrettelagt sommer-
tur til Tjekkiet. 

TurplanlcEgnmgsm0de for nxste Srs ture 
finder sted 8. november. Forslag til ture afleve-
res til Jan og Lene, hvorefter man vil modtage 
en indbydelse. 

Ferietur. Peder A. orienterede om klubbens 
sommertur, som i 1994 vil gS til Frankrig med 
deltagelse i Semaine Federale fra 29.07.94 til 
08.08.94. Program forela. Prisen bliver ca. 
1.700 kr., og der vi l ikke blive ydet tilskud, 
idet dette gemmes til jubilseumsturen 1995. 
Tilmeldingsblanket vil komme i klubbladet. 

Jan Mogensen arrangerer en tur til det gamle 
Inkarige i 4 uger i juni 1994. Pris ca. 
13.500 kr. Program forelS. 

Valg til Forretningsudvalget. Jens Spelmann, 
Linda Norup Hansen og Lars Bai Jensen blev 
genvalgt. 

Re\'isor. Steen Hoinmelhoff blev genvalgt. 
Aktivitetsudvalg. Her valgtes Niels C .K . og 

Johan. 
Sjcels0 Rundt udvalget. Jens S. og Niels C.K. 

blev genvalgt. 
Nytdrsfrokosttidvalget. Her valgtes Niels 

C.K. . Jesper, Annelise, Vibeke. Rose og Aksel. 
M0deudvalg. Lene og Jan Bai Jensen blev 

takket for deres store indsats. 

Vestegnens Sportstryk 
v/Aase Kjergaard 

42 45 04 46 

Tr0jetryk til lave priser 



Sides TurcykUsten 4/93 

Diverse. John M. vi l gerne se de gamle 
blade. Jens S. har et komplet saet. 

Ingen 0nskede yderligere at ordet, og 
dirigenten takkede herefter de fremm0dte for 
god orden og haevede m0det. Vi takkede 
dirigenten. M0det sluttede kl . 21.10. 

Rose Mary Koplev 

Turreferat: 

Odsherred/Kongsore 
30.-31. maj 
Vi modtes i Roskilde i et sk0nt sommervejr. I 
f0rste omgang var v i 8 inklusive turlederen, og 
Lene og Michael skulle stode til i Hagested. 

Vi fulgte den gamle landevej mod Holbaek, 
men tog over Rye og Munkholmbroen videre 
mod Tjebberup og Dragerup, langs kysten ind 
til Holbaek Havn, og fortsatte efter et kort stop 
for at bekraefte antallet af lagkagespisere til 
Yachtklubbens restaurant. 

Vi kom i god tid til vort rendez-vous med 
Lene og Michael ved Hagested kirke. De 
havde dagen i forvejen lige k0rt Isefjorden 
rundt, sSdan omtrent! 

Efter frokost gik turen ad den meget befaer-
dede landevej til Nyk0bing Sj., der dog hur-
tigst muligt blev forladt efter Tuse Naes. 

Turen mod Kongs0re blev en smuk oplevel-
se, dels ad rute 7 og dels langs Siding Fjord. 

Naturcampingpladsen er indrettet omtrent 
helt nede ved stranden, og toiletforholdene var 
fine med rindende vand og toiletsaeder. 

Else og Niels havde investeret i et Silvan 
telt til 5 personer, men de 0vrige professionelle 
deltagere mente nu, at det mStte vaere et 8-

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Moderet for Hojesteret 

Amagertorv 25 - 1160 K a b e n h a v n K 
Telefon 3 3 11 98 11 

mandstelt, sS det blev udna;vnt til forsamlings-
huset. 

Desvaerre havde v i ikke lejlighed til at in-
vitere selskabet indenfor, fordi aftnen, der 
ellers havde vferet rigtigt hyggelig og rar, fik et 
efterspil pS Nyk0bing Sj. hospital. 

Peter samt de 0vrige vovehalse fandt pS en 
spadseretur i skoven en rigtig legeplads, som 
var indrettet med klatretove og alskens udfor-
drende forhindringer. Alle skulle pr0ve - ogsi 
pigerne. Det gik gait pS et tov fra skraenten og 
ned, hvor Peter mistede grebet og faldt 4 -5 
meter ned. Resultat: kompliceret benbrud. 

Heldigvis var turlederen og Niels C . K . i 
form, for de magtede at l0be efter hjaelp p i den 
naerliggende marinestation. Det viste sig, at det 
var Fr0mandskorpsets traeningsbane, v i havde 
gaestet! 

Peter er nu i god bedring, og skal kunne gk 
pS benet i slutningen af august. 

Det er klart, at en sSdan oplevelse gav et 
afbraek i aftnens forteb, men sammenhold og 
megen hjaslp fira alle deltagere fik tingene til at 
forl0be vel. 

Naeste dag gik turen - efter at Peters op-
pakning var fordelt mellem os - tilbage til 
civiUsationen. 

Denne gang k0rte v i vaek fra den befaerdede 
vej fra Nyk0bing Sj. ad rute 7. 

Om aftnen slog det om fra sol til regn, men 
f0rst 10 km uden for Holbaek gik der hul p3 
skyerne. Det blev en fugtig oplevelse, disse 
10 km, inden klubben stod for lagkagetrak-
tementet i Holbaeks marina. Else var s& venlig 
f0rst at punktere uden for restauranten - fint 
nok. 

Kaffen og lagkagen: Restauranten leverede 
bare lagkagen - ud af 5 lagkager fir den de 4 ! 

Mens jeg var ude og h0re til Peters tilstand, 

ALT I CYKELBEKUEDNING 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Roskilde vej 299 A 
2610 Rodovre 
B. Andersen 

36 70 22 39 
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havde deltagerne foranstaltet en indsamling. 
Jeg fik til opgave at finde p i en gave, og hvad 
kunne va;re mere rigtigt end en klubtr0je. Peter 
fik den overdraget kort tid efter. Det skal I alle 
have tak for, bide lira Peter og undertegnede. 

Resten af hjemturen gik ad samme rute som 
udturen - i strMende sol - tilbage til Roskilde. 

T i l sidst skal der lyde en tak for turen til 
Anni Steingrimsdottir. 

Niels F Jensb0l 

Turreferat: 

Harsholm 4. September 
13 cyklister ignorerede vejrudsigten og begav 
sig af sted til startstedet p i hj0rnet af Timvej / 
Jyllingevej i strilende solskin. P i himlen, isaer 
mod nord, viste de f0rste sorte skyer sig dog, 
inden vi kom op p i cyklerne, s i Peder fik flere 
opfordringer til at va:lge en anden retning. 
Disse forslag blev dog ignoreret. Rose s0rgede 
for f0rste pause efter f i kilometer. Inden laenge 
var vi oppe p i cyklerne igen, og Hareskoven 
naermede sig. Nu syntes Aksel, vi traengte til 
en pause, s i han lod bagdaekket eksplodere. 
Heldigvis havde turlederen et nyt foldedaek, 
som han overlod til Aksel. Det br0d Peders 
cykel sig ikke om, s i naeppe havde Aksel 
overstiet dskmonteringen, f0r der l0d en 
mystisk 1yd fra Peders cykel. Endnu en punkte-
ring. Det var dog nok med en ny slange. Et par 
af turdeltagerne var k0rt i forvejen for at m0de 
Svend Aage ved Prinsesseegen. 

Turen gennem skoven viste sig at vaere lidt 
af en v id affaere. Vi kunne vaelge mellem en 
meget mudret sti eller en mindre bjergbestig-

ning, s i vi kom lidt h0jere op, hvor der var 
knap s i vidt. Vi valgte den sidste l0sning efter 
at have passeret f0rste mudderp0l, som efterlod 
adskillige minder p i cyklerne. Efter en mindre 
vandretur kunne vi igen saette os op p i cyk
lerne, og Prinsesseegen blev niet. Svend Aage 
var der ikke. Mon han havde opgivet at vente? 
Vi var da kun en time forsinket. 

Nu var flokken samlet igen, og v i k0rte 
hurtigt videre ud over Eremitagesletten, hvor v i 
naer var st0dt ind i turens sidste deltager. 
Vedbffik blev niet. Himlen var efterhinden 
godt sort. Tom mente, at bygen ville vaere 
overstiet, hvis v i ventede lidt ved stationen. 
Dette var dog ikke med i Peders planlaegning, 
s i v i mitte if0re os regnt0jet. Hagl, lyn, torden 
og regn kendetegnede kyststituren. De del
tagere, som ikke havde medbragt skoovertraek, 
fik meget vide f0dder. T i l gengaeld blev meget 
af mudderet skyllet af cyklen. Gad vide, om 
regnen var med i Peders planlaegning. 

Bygen viste sig at vaere meget langvarig. 
H0rsholm blev niet i silende regn. Meningen 
var, at v i skulle have spist frokost i parken, 
men her kom Aksel til undsastning. Han havde 
medbragt n0glen til sin fars hus og inviterede 
OS alle ind i t0rvejr. Tak for det. Da v i var 
faerdige med at spise bekendtgjorde Aksel, at 
han havde knaekket en aksel, s i han ikke kunne 
k0re videre. Rose var solidarisk. Al ts i var v i 
nu 12 tilbage, da vi begav os mod Jaegerhytten. 
Peder fors0gte, om han igen i i r kunne snyde 
OS og give OS en lidt tengere tur om SjiEls0, 
men her var Annelise vigen, og vi kom p i 
rette vej rundt om Sjaels0. I programme! havde 
Peder lovet kringle, men v i valgte alle at flotte 
OS med gammeldags lagkage. 

I mellemtiden var det holdt op med at reg-
ne, men v i valgte dog den direkte rute ad Kon-

KOMSOVENDEPA 
CYKEL FEME I 
SYDEUROPA! 

RubyRejser 
•nf.86 153599 

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

V ige rs l evve ] 3 5 Te le fon 36 30 0 4 20 
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gevejen hjem efter en lille cykeltur langs s0en. 
Vi vidste jo alle, hvilke ma;ngder vand. byger-
ne indeholdt. 

Trods regnen var det en god tur, som godt 
kan iMe en gentagelse. Tak for turen. 

Gunhild Madsen 

Klikpedaler - ogsd for 
turcyklister! 
"Shimano Pedalling Dynamics'", ogsk kaldet 
SPD, er et udtryk. der diekker over kombi-
nationen af sko/pedaler til mountainbikes, hvor 
skoen 'klikker" fast til pedalen. Det har ek-
sisteret i nogle Sr, og har nu ogsa bredt sig til 
turcyklisterne. hvor brugerne alle finder det 
meget velegnet til turkorsel. 

Med en klampe forSiTenket i sSlen er det 
nemlig muhgt at g3 helt normalt og alligevel 
have f0dderne siddende fast under korsel. Ved 
stop er det blot et lille sidela;ns vrid, og man 
er ude af pedalen. 

I dag er andre fabrikanter ogsS p i vej med 
tilsvarende systemer. som dog indbyrdes ikke 
passer sammen. Shimanos norm for klampens 
faeste er nu na;sten blevet standard, og mange 
fabrikanter har nu cykelsko med en sal, som er 
kompatibel med de forskellige systemer. 

Mange af disse sko er ogsS saerdeles veleg-
nede som tursko, idet klampiefordybningen 
f0rst friL-egges ved at skajre et besteml stykke 
af silen ud. Undlades dette, fungerer skoene 
som normale tursko, med en tilpas stiv sal. 

Pa denne mSde kan de samlede omkostninger 
ved k0b af sko/pedaler, som nemt l0ber op i 
kr. 900-1.000. fordeles over flere gange. 

Vi ses til motionscykellob 

s j i u m m n ^ c m 
Postbox 176, DK-4600 Koge 

En ulempe er det dog. at SPD-pedaler ubetin-
get krsever brug af sko med tilh0rende klamper 
monteret. Dette har Shimano indset, idet det 
forlyder fra efterSrets cykelmesser, at man er 
p& vej med en pedal, som p& den ene side har 
SPD-klikmekanismen og pii den anden side en 
traedeflade til normale sko. 

John Mathiesen 

Turreferat: 

Tjekkiet august 1993 
Fra 2. til 11. august 1993 ferierede 23 turcyk
lister i den del af Tjekkiet, der grsnser op til 
Polen i na;rheden af det tidligere 0sttyskland. 
OmrSdet hedder Krkonose og ligger i de f0rhen 
benaivnte Riesengebirge med et h0jeste punkt 
pS 1602 m over havet. 

Rejsen ud og hjem var med Ruby Rejser, 
som ogsa havde foreslSet og formidlet ophold 
de to steder, der var vore baser pk f0rste, 
henholdsvis sidste del af opholdet. Det f0rste 
sted, Rejdice, var landligt, det andet sted, 
Janske Lazne, mere byma;ssigt i en kurby. Det 
gav god variation. Transport mellem de to 
steder var pr. cykel, idet bagagen kom separat 
med lokal bil. 

Finn Gomisen havde allerede va;ret i landet 
en mkned for os, medens Niels C.K. og Anni 
blev en uge mere. 

I princippet foretog v i endagsture i grupper, 
hvis deltagere passede sammen styrke- og 
hum0rmaessigt. 

Rejsens varighed var efter min mening lidt 
for kort, fordi v i f0rst kom i gang over middag 
den 3. august og ikke ville kunne beviege os 

ER CYKLEN I VINTERHI? 
I Friluftsland er vi specialister i 

turlangrend, telemark og vinterfjeldture 
Kig ind hos 

fRUmSlAHD 
Frederiksborggade 52 

1360 K 0 b e n h a v n K 
Tlf. 33 14 51 50 
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ret langt den 10. august, hvor bussen afgik 
hjemad om aftenen, men den passede ind i 
Rubys program, hvilket gjorde den ret billig. 

I Rejdice sov vi i 3- og 4-sengsvaerelser og 
havde bad og toilet pS gangen. I Janske Lazne 
var der til naesten alle deltagerne 2-sengsv,'erel-
ser med bad og toilet pS gangen. 

I starten fulgte vi landets skik med kun en 
n0gle pr. vairelse, men da vi stadig kom hjem 
pS forskellige tider, fik vi forklaret, at v i mStte 
have lige sk mange n0gler som personer. Der 
er ingen receptioner pS pensionater eller hotel
ier (pSnaer de allerfineste). Issr pS landhotellet 
kneb det flere gange med varmt vand i bruser-
ne til de traengende cyklister. T i l genga;ld 
kunne vandet drikkes direkte fra hanerne begge 
steder uden problemer. 

Vi havde halvpension med fast morgenmad 
og kunne sk for hver dag vaelge mellem fro-
kostpakke og aftensmad. Det skulle annonceres 
i forvejen, men selv om vi lavede en liste til 
afkrydsning, fungerede ordningen ikke godt 
nok i Rejdice. Derfor besluttede v i i Janske 
Lazne konsekvent at vaelge aftensmad. A l 
ligevel blev der smurt frokostpakker forste dag, 
som vi mStte annuUere. I 0vrigt var man i 
Rejdice ikke klar over, at aktive cyklister 
spiser godt, for der var ikke mad nok, men der 
blev sS suppleret i en landsby tat ved, hvilket 
ikke gjorde sk meget, da det var billigt og forte 
OS tajt pS den lokale befolkning. Maden var 
ikke sk ensformig, som jeg var blevet forfait. 

Cyklerne fik v i som lovet godt under tag. 
begge steder i kaelderrum. 

Vi oplevede, sSvidt jeg ved, ingen ubehage-
lige mennesker under indkvarteringen. Tva;rt-
imod var va;rterne og vi vel lidt kede af, at v i 
skulle rejse, nu hvor vi var begyndt at kende 
hinanden. Der var dog en ubehagehg episode, 
hvor en graensevagt jagtede Gormsen og Bjarne 
(vistnok) for ikke at have betalt for at have 
cykler med taet ved graensen til Polen. 

Vejene overraskede vistnok alle ved deres 
fine standard, sSvel de store som de smk. Der 
var kun enkelte korte straek med ujjevnheder. 
Bilisterne var ogsS til at have med at gore, 
bade hvad angik antal og hensyntagen. 

Vejret var godt nok. To formiddage regnede 
det et par timer, hvilket udsatte afgangene, 
men det Odelagde ikke sa meget. Sidstedagen, 
hvor vi alligevel skulle pakke og ikke turde 
cykle langt, blev meget vad. Her fik vi lov til 

at have vaerelserne helt indtil kl . 20 kort for 
afgangen kl . 21. 

Krkonose er et Alsace mod ost, men endnu 
3-4 gange sk billigt. OmrSdet virker ikke 
fattigt. Det skyldes sikkert, at det laenge har 
vaeret et eftertragtet vinter- og sommerferiemSl 
for landets egne indbyggere. Det mk anbefales 
som cykelomriide, fordi det tilbyder skonne 
bjergruter og mod syd mere afdaempet lav-
landskorsel. Der er ret mange smS hotelier 
samt vserelser til udlejning. 

Sporadisk spores lidt luftforurening, fordi der 
stadig bruges brun- og stenkul som braendsel, 
men rigtigt mairkbart var det kun i Polen, hvor 
vi en dag var 7 personer pk en rundtur, som 
bl.a. gik gennem et decideret industriomrSde. 

SkovdOden er udbredt langs en del af graen
sen og skyldes efter min vurdering det andet 
polske industriomrSde i nsrheden. 

NSr der rigtigt fyres i en kold vinter, er 
forurening mSske et problem. Men forurening 
fra tobaksrygning og biler er jo ogsk et pro
blem i Danmark. 

Cyklerne var fortrinsvis lette og med bjerg-
gearing. Bagagen indskraenkede sig mest til en 
lille styr- eller sadeltaske pii vore endagsture. 
Vi havde reservedele med, fordi Tjekkiet mk 
betragtes som et racercykeluland. Men vi &k de 
forste forretninger med laskre racerting, hvilket 
tyder pk en firemtid for turcyklister i Krkonose 
og nok ogsk 1 resten af Tjekkiet. 

Busrejsen ud afveg lidt fra planen, fordi det 
to gange viste sig svaert at finde rette vej. 

Vi var dog alle enige om at have haft en fin 
tur, hjulpet lidt p3 vej af den rette pionerSnd. 
Vi anbefaler gerne omradet og issr nu, bl.a. p j 
grund af de lave priser. 

Johan Knudsen 

Punkterfrit - glaedesfrit 
Sidste forar kom der nye punkterfri daek, 
"GreenTyre", pk markedet. De sk sp^ndende 
ud. men jeg besluttede mig til at vente med at 
kobe dem, indtil rapporten angaende deres 
afprovning kom frem. Denne rapport kom om 
efteraret og var forsigtigt positiv. 

Jeg besluttede mig til i fOrste omgang at 
kobe et diek. 

Det skal Uge na;vnes, at jeg cykler 30 km 
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dagligt hele iret. Jeg satte mit nye dosk pS 
baghjulet. 

Allerede efter 15 km's k0rsel fik jeg fornem-
melsen af, at jeg ikke nSede op pS min nor
male hastighed, og samtidig f0ltes det mere 
anstrengende at k0re. Efter endnu 30 km var 
jeg helt sikker i min sag og besluttede mig til 
at pr0ve at finde ud af, hvad det var, der 
kraevede sk megen energi. Jeg satte et m;erke 
pk fa;lgen og daekket og k0rte endnu 15 km. 
Msrkerne var blevet sat ud for hinanden, men 
det viste sig, at maerket pk failgen nu var en 
kvart omgang foran maerket pk da;kkct, men 
jeg ved selvf0lgelig ikke, hvor mange gange 
ma;rket har va;ret rundt undervejs. 

Det var altsS dette, jeg havde brugt sk megen 
energi pk. 

Jeg har o%sk provet daekket p i forhjulet. Med 
samme maerkesystem viste det sig, at msrket 
pii faelgen efter 6 km var ca. 20 cm foran 
maerket pk daekket. Selve cykhngen var dog 
ikke sii hSrd med det nye d^k pk forhjulet som 
pk baghjulet. 

Jeg vi l undlade at konkludere, men kan kun 
sige f0lgende: Cykelhandleren f ir lov til at 
beholde det andet daek. 

Gadi Harlam 

TURE 
K A L K G A R D E N - d. 6. februar 
M0dested: Frederikssundsvej/Klokkedybet 
M0detid: k l . 10.00 
Lsngde: ca. 40 km 
Ledere: Jan og Lars 42 45 66 08 
Der k0res til Farum s0, hvorfra vi gar den 
ssdvanlige tur til Kalkgirden. Her spises 
madpakken, og v i nyder kaffe/the med lagkage/ 
kringle. 

Husk l i s til cyklen, godt fodtoj til sumpet 
terraen (gummistovler) samt madpakke 

KLUBM0DER 
• Tirsdag d. 14. december 

Traditionel julehyggeaften: Finn Gormsen 
viser lysbilleder, og klubben serverer glogg 
og aebleskiver. Et af irets hojdepunkter! 

• Intel klubm0de i januar! 

• Tirsdag d. 8. februar 
New Zealand pd 2 hjul: Svend Erik Pedersen 
viser resultatet af V2 krs og 6.500 km's cyk-
ling i kontrastemes land. 

VintertraBningen 
er starlet! (3^ 
M0dested: Herlev Posthus 
M0detid: Sondage kl . 10.00 
Ledere: Lars og Jan 42 45 66 08 
S i gir det alter derudaf om sondagen! Kom og 
vffir med, v i har det hyggeligt - og vi k0rer 
stadig i et tempo, hvor alle kan folge med. G0r 
man derimod som nogle har gjort det sidste par 
ir, hvor de forst er m0dt op efter jul, v i l 
mange nok f0le, at det gir rigtigt staerkt. 

Der vi l i lighed med tidligere i r viere ekstra 
oveiraskelser undervejs p i nogle af turene samt 
et jule-cykel-orienteringsl0b. 

Jo oftere du m0der, des st0rre chance har du 
for at ramme ind i de ekstra hyggelige ture. 

Lars og Jan 

Tirsdag d. 8. marts 
Stockholm-Nordkap-Narvik: Gitte og Benny 
viser billeder fra deres cykelferie i vore § 
broderlande. « 

MEDLEMSANNONCER 

Kobes: 
Kortholder, Pletscher, af aluminium til mon-
tering p i frempind. Kobes af Tandemklubben 
K0benhavn. 

Henv.; Torben Schultze, tlf. 39 69 22 44. 

Deadline for 
Turcyklisten 1/94 
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