
Vinderne af orienteringsl0bet pS en af S0ndagsturene 
(Foto: Lene Bai Jensen) 
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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. 

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, 5.tv. 
2650 Hvidovre 
Tlf.>i 75 47 31 

Lars Bai Jensen 
Br0ndbyvestervej 68 B 2.mf.th. 
2605 Br0ndby 
Tlf. 42 45 62 63 

KLUBLOKALE 

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

OBS! OBSl 

If0lge redaktionens optcelling af samtUge 
udkomne numre af "Turcyklisten" gennem 
tiderne, nar vi nceste gang til nummer 75. 

Hvis dette ikke stemmer overens med, hvad 
du mener, h0rer redaktionen gerne fra dig 
snare St. 

Red. 

Turreferat: 

Jyllinge d. 18. September 

Kjeld og Peter havde igen i i r arrangeret en tur 
til "Cafe Eriksen" i Jyllinge - 'hyggeligt ud i 
det bia'. 

Da jeg om morgenen kiggede ud af vinduet, 
det lidt grSt ud. Ingen tvivl om, at det viUe 

blive hyggeligt, sk for en sikkerheds skyld 
smurte jeg madpakken og tog et morgenbad -
men efter badet regnede det ogsS udenfor! 

' V i k0rer om s0ndagen, hvis det regner om 
l0rdagen (hvem ka ' l i ' regnvejr?)'. Sidan stod 
der i dagens tilbud fra "Turcyklisten". Nej vel, 
jeg huskede tydeligt sidste onsdagstraeningstur 
med silende regn og meget kolde f0dder. P.S. 
'Ring ved tvivl ' . 

Ca. k l . 8.45 tog tvivlen overhdnd, og jeg 
ringede til Kjeld. 'Nej, det regner ikke her i 
JylHnge - det driver over! Jeg k0rer til Herlev 
nu!' OK, mSske var det bare en Albertslund-
byge, afsted p& tur med optimisterne! 

Dem var der mange af ved Herlev Posthus, 
og flere end tilmeldt dukkede op - og jo flere, 
des mere bekymrede s& turlederne ud. ForstSe-
Ugt nok, nir man kender Turcyklisternes kage-
glaede! Peters lagkager var klappet sammen og 
bragt til Jyllinge, si Kjeld mitte ringe til Jytte 
og bede hende gS til bageren efter supplerende 
kringle - og var der nu stole nok? 

Skidt med stolene, v i vidste der var gulv-
plads og trapper. Jytte var advaret, vejret var 
rimeligt, og alle 17 drog vi afsted ud pS ruten. 
Hareskoven til Farum, Vassinger0d ... osv. 

PS et tidspunkt mStte Allan af og lappe, 
mens v i andre blev underholdt af larmende og 
meget lavtflyvende Vaerl0se-jetter. Endnu en 
punktering og denne gang hos en fra familien 
Bai . 'Det er din tur,' sagde en anden Bai'er, 
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hvilket den tredje Bai'er ogs4 klarede hurtigt. 
Det var vaerre med vejret. Tunge, sorte skyer 

drev ind over os, det dryppede, det regnede. V i 
svingede til venstre ind til Brugsen - i hvilken 
by ved jeg ikke - men der var t0rvejr under 
halvtaget. Regnen stilnede lidt af, ruten blev 
aendret, frokosten i det gr0nne blev droppet, 
regnt0jet var stadig nodvendigt, og nu begynd-
te ogsS taendeme at l0be i vand, for v i k0rte 
direkte mod Stenl0se. 

1 time for tidligt kom vi alle til et af dagens 
h0jdepunkter - nemlig bes0g i Jyttes forret-
ning, "Blondie Chokolade". V i kom ind bag-
ved og sS, hvordan Jytte producerer sin dejlige 
hjemmelavede chokolade. V i fik sodavand, og 
der var sat fade frem, sS v i fik lov til at 
smage\ 

Det kan ikke beskrives, det skal opleves. 
AUigevel puslede jeg med et par dirlige fors0g 
- 'Blondie Chokolade g0r os alle glade' eller 
'Chokolade fra Blondie gi'r bedre kondi'. 
Noget bedre er denne historie: Jytte fortalte, at 
hun havde haft en praktikant, som hjemme 
havde sagt til sin mor: 'Og s i spurgte Jytte, 
om jeg ville vaske bordene af. Hvis hun sS 
havde bedt mig om at slikke dem rene, sk 
kunne jeg forsti det!' V i kunne forsti prak-
tikanten, men man opforer sig jo ordentligt. V i 
begav OS videre p i cykel til naeste h0jdepunkt 
- bes0g hos Kjeld og Jytte i Jyllinge. 

Vi havde lige sagt farvel til Jytte, sS v i var 
ret sikre pi , at det var hendes tvillinges0ster, 
som stod og tog imod os i k0kkenet - i faerd 
med at piske fl0deskum til Peters lagkager. 
Hun er hurtig, sS det var det ikke. 

Vi havde det som planlagt hyggeligt med 
skovens madpakker, kaffe, kage og Kjelds fra 
Frankrig hjembragte r0dvin. 

Hjemad gik det over Gunds0magle. Gerties 

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

cykel peb efter olie, men hun er sej og tridte 
bare til i pedaleme mod Led0je. Ved Risby var 
der mindst to, der i bedste Tour de France-stil 
tog sig en skiltespurt. Der var ikke videoover-
vSgning med slow-motion, s4 vinderen skal 
ikke r0bes her. De diskuterer nok stadig selv 
resultatet. 

Tak til Peter, Kjeld og Jytte for en god tur! 

Gitte Kofoed 

Ruby Reiser, nytirsfrokost 
og TJekkiet 

I starten af januar 1994 modtog v i et brev fra 
Ruby Rejser med 0nsket om godt nytSr, 500 
kr. til vores nytSrsfrokost samt hSbet om gen-
syn i 1994. 

Ruby Rejser var glade for klubbens tilbage-
melding om Tjekkiet-rejsen i august 1993 og 
fortalte, at vore vaerter havde vaeret saerdeles 
tilfredse med os som gaester. 

K0rselsmaessigt havde busturen vaeret under 
al kritik, men det er allerede aendret. 

I det mere landlige Rejdice er k0kkenet 
forbedret, og der er fast kok. Der er kommet 
flere mindre vaerelser, heraf tre med eget bad. 
Varmtvandsforsyningens kapacitet er fordoblet. 
Restaurant og bar er ombygget. Rubys kon-
taktmand har fiet sine opgaver praeciseret. De 
gffister, der bes0gte stedet i nytSrsugen, var 
saerdeles tilfredse. 

Turcyklisterne takker Ruby Rejser for brevet 
og 0nsker fortsat fmt samarbejde fremover. 

Johan Knudsen 

Vestegnens Sportstryk 
v/Aase Kjergaard 

42 45 04 46 

Tr0jetryk til lave priser 
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Terraenkorsel - mountain-
bikekarsel 
I mountainbikens hjemland USA er k0rsel i 
terraenet efterhinden blevet si udbredt, at 
myndighederne mange steder har udstedt 
generelle forbud mod k0rsel alle andre steder, 
end hvor det direkte er tilladt. 

Arsagen skal fmdes i overbrug af terraenet 
med f0lgende nedslidning af vegetationen samt 
den konflikt, som opstir, nir cyklister - der 
gerne optraeder i flok - m0des med andre 
brugere, der som regel faerdes i naturen p i en 
noget mere stilfaerdig og mindre overvaeldende 
mide. 

En parallel situation er nu opstiet i K0ben-
havnsomridet, hvor den ansvarUge skovrider 
har set sig n0dsaget til at forbyde al cykelk0r-
sel i Frederiksdalskovene. Det er dog fortsat 
tilladt at cykle pi alle sikaldt befaestede veje 
og stier, men ikke uden for disse. Arsagen er 
ogsi her hensynet til bevoksningen, der i de 
senere ir har lidt skade som f0lge af den efter
hinden meget udbredte k0rsel direkte i skov-
bunden. 

John Mathiesen 

Det 51. AIT-rally 1994 
Dette i rs Internationale cykelrally i AIT-regi 
afholdes i perioden 9.-16. juH i Assen, der 
Hgger i det nordlige Holland. 

Arrangementet er i modsaetning til det fran-
ske rally meget turcyklistpra:get med 2 ture 
hver dag p i hhv. 40-60 km og 100 km. 

Rallycentret er placeret i forbindelse med et 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Maderet for Hajesteret 

Amagertorv 25 - 1160 Kobenhavn K 
Telefon 33 11 98 11 

st0rre tropisk vandland, og omridet er et 
udpraeget landbrugsomride. 

Priser for deltagelse er ca. 100 kr. pr. 
person og 175 kr. pr. teltplads. 

For naermere oplysninger ring til Jan p i 
42 45 66 08. 

P.S. Der arrangeres ikke nogen faelles tur. 

Jan Bai Jensen 

Sommer-sendagstraening 
1993 
I 1993 havde Bert besluttet at genoptage tradi-
tionen med turcykhsttraening ogsi p i de s0n-
dage, hvor der var andre turcyklistarrange-
menter. S i naeppe var v i faerdige med vinter-
traeningen, f0r vi startede p i sommertra;ningen. 

Det var Berts ide, at tempoet skuUe vaere, s i 
alle kunne f0lge med fra starten, og der skuUe 
ikke k0res p i stier, men hver gang ad en ny 
rute p i diverse smiveje. 

Idegrundlaget holdt, og v i var en lille flok, 
der tilbragte nogle herlige s0ndagsfonniddage 
i rask sprint hen ad de endnu morgenstille veje. 
Efter ca. 40-60 km i varieret terraen og med 
skyldigt hensyn til vejr og vind kunne v i vende 
hjem, mens morgenkrydderen endnu var spr0d 
og kaffen varm. 

I 1994 bliver der ogsi sommer-s0ndagstra5-
ning, og jeg kan kun sige: M0d op og vasr 
med, v i har det herhgt bide f0r, under og efter. 

Tak til Bert for initiativet og nogle sk0nne 
s0ndagsformiddagsture. 

Annelise Broe 

ALT I CYKELBEKUEDNING 

KVAUTET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Roskildevej 299 A 
2610 Rodovre 
B. Andersen 

36 70 22 39 
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Onsdagstraening 
M0dested: Busstoppestedet i Risby (p i hj0r-

net) 
M0detid: Onsdage k l . 18.00 fra 6. april til 

21. September 
Lsngde: 30-50 km 
Turledere: De fremm0dte (oplysning om 

detaljer pi tlf. 42 45 66 08 el. 
42 45 62 63) 

De ideelle ture til at opni en god form. V i 
opfordrer alle til at f0lge vintertraeningen op -
heist fra starten. Turene k0res i tempo efter de 
fTemm0dte, men det er traeningsture, s i der 
skal lidt sved pi panden! Der k0res i ca. I-IV2 
time og som regel sluttes der af ved Risby 
igen. Vel m0dt! 

Fordrs- og sommer-
sandagstraening 
I lighed med sidste i r vi l jeg k0re traeningsture 
s0ndag formiddag i forirs/sommerperioden. 
Ogsi selvom der k0res andre ture, siledes at 
de, der gerne v i l k0re, men ikke kan bruge 
hele s0ndagen til en tur, kan komme ud at k0re 
med andre turcyklisten 

Det er meningen, at turen normalt ikke 
bliver laengere, end at alle kan n i hjem inden 
frokost. 

Jeg kan naturligvis ikke regne med selv at 
kunne m0de op hver eneste s0ndag igennem s i 
lang tid, men s i vi l der nok vaere nogle andre, 
der kan finde en passende rute. 
M0dested: Herlev Posthus 
M0detid: S0ndag kl . 09.00 
Turleder: Bert Due Jensen 31 74 68 41 

Saesonen starter 3. april og slutter 18. Septem
ber. 

Aktivitetsudvalget 
Det nye aktivitetsudvalg bestir af: 

Johan Knudsen 
Niels C . K . Pedersen . . . 

tlf 31 67 32 21 
tlf. 31 35 52 96 

Klubaftenudvalget 
Det nye klubaftenudvalg bestir af f0lgende: 

Linda Norup Hansen tlf. 31 75 47 31 
Gitte Kofoed tlf. 42 64 56 02 
Niels C . K . Pedersen tlf. 31 35 52 96 

V i v i l efter bedste evne fors0ge at videref0re 
Jan og Lenes gode traditioner. 

V i modtager med glaede medlemmemes 
hjemmebagte herligheder: 

- Giv besked til en af os i forvejen 
- Udgifter refunderes mod kvittering 

Klubaftenudvalget 

TURE 
S T E V N S K L I N T - 27. marts 
M0dested: K0ge station 
M0detid: k l . 10.15 dansk sommertid! 
Laengde: 75 km 
Turleder: Arne Jacobsen 31 59 79 89 

KOMSOVENDEPA 
CYKEL EERIE I 
5YDEUROPA! 

Ruby Reiser 
I K 

tbyRei 
861535* 99 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kaslet for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 
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Forirstur gennem Elverkongens rige ned til 
den sagnomspundne Stevns Klint. 

V i cykler syd ud af K0ge, gennem Billesborg 
Indelukke (sten/grusvej) ned til Vall0 og videre 
syd p i , til v i nSr Stevns Klint (H0jerup Kirke), 
hvor v i vi l spise frokost og kigge efter evt. 
rovfugletraek. 

Hjemturen gSr via St. Heddinge, Arn0je, 
Hellested og op til Vall0 Slotskro, hvor v i v i l 
drikke kaffe. Derefter fortsasttes til K0ge, 
hvorfra der er frit slag for videre transport 
hjemad. 

Tempoet moderat, ca. 20-25 km/t, og vejene 
gode, kun ca. 4 km fast grus/stenvej og et par 
hundrede meter brosten, resten asfalt. Husk 
penge til kaffe. 

ABNINGSTUREN - 10. april 
M0dested: Damhuskroen 
M0detid: S0ndag k l . 10.00 
Lsengde: ca. 30 km 
Turleder: Annehse Broe 31 71 76 43 
Efter en runde ud omkring K0ge Bugt Strand-
park i meget moderat tempo nSr vi frem til 
klubhuset, hvor v i spiser vor medbragte mad-
pakke. 

01 og vand kan k0bes til de saedvanlige lave 
klubpriser. Klubben serverer kaffe, the og lag-
kage. 

NB! Tilmelding senest 7. april 1994. 

R A C E R T U R I S V E R I G E - 16. april 
M0dested: Drag0r faergehavn 
M0detid: L0rdag kl . 8.00 praecis! (faergen 

venter ikke!) 
Laengde: 150 km i Sverige 
Turleder: Lars Bai Jensen 42 45 62 63 
Vi checker formen af pS denne forlrstur. 
Tempoet vil vaere 28-32 km/t, nSr der k0res. 

Vi ses til motionscykell0b 

'SifiMiii)«iir/)lcvKa' 
Postbox 176, DK-4600 Koge 

Der v i l evt. optraede korte straek med gode 
svenske jordveje, og kun hvis vejret tillader 
det. Tag derfor racercyklen med pS denne tur! 
Vi finder nogle gode bakker. 

V i k0rer fra Limhamn mod 0st til omridet 
omkring Snogeholms0en. Efter frokost via 
RomeleSsen mod Malmo. Vi forventer at tage 
flyvebSden hjem til Havnegade. Hjemkomst 
mellem kl . 18 og 19 (husk lygter). 

Husk madpakke og penge til faerge kr. 50. V i 
spiser i det gr0nne, men fors0ger at finde et 
godt kaffested. 

NB! Telefonisk tilmeldig inden 12. april 
1994. 

RAVNSH0JGARD, G L . L E J R E -
16.-17. april 
M0dested: Klovtoftekrydset i TSstrup 
M0detid: L0rdag kl . 14.00 
Laengde: 28 -̂ 8 km, 30 km 
Turleder: Hans Verner Neumann 

43 99 86 56 
L0rdag: Torstorp, Vindinge, Komerup, Ravns-
hOjgSrd, D C F lejrplads nr. 576, Herthadalen, 
Nonnestien. 

S0ndag: Lejre, 0 m Jaettestue, Kirke Syv, 
Snoldelev, Kildebr0nde. 

En familietelttur til en oplevelse af den kom-
mende saeson med kun n0dvendigt camping-
udstyr. Kaffe/the i Gadstrup eller TSstrup. 

R O S K I L D E F J O R D RUNDT - 24. april 
M0dested: Klovtoftekrydset i TSstrup 
M0detid: S0ndag kl . 9.00 precis 
Laengde: ca. 125 km 
Turleder: Niels C . K . Pedersen 31 35 52 96 
En tidUg forSrstur rundt om Roskilde Fjord ad 
sm& hyggelige veje i moderat tempo. 

Vejbeskaffenhed: Asfalt. 

ER C Y K L E N I VINTERHI? 
I Friluftsland er vi specialister i 

turlangrend, telemark og vinterfjeldture 
Kig ind hos 

Frederiksborggade 52 
1360 Kobenhavn K 

Tlf. 33 14 51 50 
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B 0 J D E N , ALS-SUNDEVED -
29. april-1. maj 
M0dested: Klovtoftekrydset i TSstrup 
M0detid: Fredag k l . 5.46 
Laengde: 162 (167), 100, 168 (173) km 
Turleder: Hans Verner Neumann 

43 99 86 56 
Samme tur som foregSende kx. 

Fornyelsen er D C F teltplads nr. 454 B0jden 
(eUer nr. 387 Fynshav). 

Fredag: Kirke Syv, Kirke Hvals0, Vielsted, 
Munke Bjergby, Svenstrup, Halsskov-Knuds-
hoved, Fr0rup, Ellerup, Kvaemdrup (kaffe/the), 
Diemaes, FSborg, B0jden (Fynshav). 

L0rdag: Fynshav, N0rreskoven, Nordborg, 
Hardesh0j-Ballebro, 0ster Snogebaek, Sand-
berg, Dybb0l, S0nderborg, Vibaek M0lle, 
Skovby (kaffe/the), Blommeskobbel, (Fynshav) 
B0jden. 

S0ndag: B0jden, BrahetroUeborg, Lykkes-
holm, Lillem0lle, Knudshoved-Halsskov, Slots 
Bjergby, Alsted gamle skole (kaffe/the), Vet-
terslev, Pr0vegard, Malerklemmen, 0rninge, 
0rsted, Sterkende, TSstrup. 

Tilmelding senest 26. april for eventuel 
sampak, deletelt, kogegrej m.v. 

Pris max. kr. 260 -̂  klubtilskud for teltplads 
og fsrger. 

S0- OG S K O V T U R - 1. maj 
M0dested: Herlev Posthus, Ringvejen 
M0detid: S0ndag kl . 10.00 
Laengde: ca. 50 km 
Turleder: Annelise Broe 31 71 76 43 
Skovtur p i ca. 50 km i roligt tempo. 

Da der k0res ad stier, kan der ikke regnes 
med indk0bsmuhgheder undervejs, hvorfor 
madpakke og drikkelse b0r medbringes. Vi 
spiser i det fri. 

Eftermiddagskaffen indtages et sted p i hjem-
vejen. 

F R I L A N D S M U S E E T - d. 8. maj 
M0dested: Hj0rnet Tlrnvej/R0dovre Parkvej 

(v/R0dovre Centrum) 
M0detid: S0ndag kl . 10.00 prsecis 
Laengde: 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 
B0ndemes Hegn og via Prinsessestien gennem 
Lyngby Amose til Frilandsmuseet, hvor vi 

spiser den medbragte mad og kigger p i mu-
seet. Drikkevarer kan k0bes. 

Kaffe/the/lagkage indtages et passende sted 
i naerheden. 

Turen k0res kun i t0rvejr - ring ved tvivl. 
Yderst moderat tempo. 

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

Bemaerk, at v i starter til tiden! 

F Y N - 12.-15. maj (Kr. Himmelfartsferien) 
M0dested: Roskilde jembanestation ved by-

busserne 
M0detid: Tordag k l . 8.00 praecis 
Laengde: ca. 2 x 140 km 
Turleder: Niels C . K . Pedersen 31 35 52 96 
Torsdag: V i k0rer ad rute 6 med nogle af-
vigelser til faergen. V i skal med Vognmands-
ruten, afgang Kors0r k l . 15.00. Fra Nyborg 
f0lger v i i store traek rute 50 til Svendborg, 
hvor v i sllr lejr p i en af Dansk Cyklist For-
bunds naturlejrpladser. 

Fredag og l0rdag: Der er mulighed for at 
bes0ge Langeland, TIsinge, eller en af de 
andre sml0er i omridet. Hvis man er til lidt 
laengere ture, er der mulighed for at k0re en tur 
til Svanninge bakker, ogsi kaldet de Fynske 
Alper, der byder p i noget af det naermeste, 
man kan komme p i bjergk0rsel i Danmark. 
Afstand fra Svendborg ca. 40 km. 

S0ndag: V i k0rer hjem ad samme rute som 
p i udturen. Starttidspunkt taler vi om. 

Pris pr. overnatning i telt er 10 kr. pr. nat. 
Der er mulighed for bad og brug af k0kken 
mod betaling. Faergebilletterne koster ca. 
100 kr. 

Hver enkelt s0rger selv for proviant p i turen. 
Der er overdaekket spiseplads til ca. 10 per-
soner. 

Hvis nogen 0nsker at deltage i turen, men 
ikke har lyst til at ligge i telt, er der mulighed 
for at leje en hytte (1 hytte til 4 personer og 2 
hytter til 2 personer forefindes). Men s i skal 
man selv kontakte ejeren af pladsen, Palle 
Lohse, p i tlf. 62 22 28 52 (bedst efter k l . 17). 
Prisen for overnatning i hytter er 50 kr. pr. nat 
for hver person. 

Vejbeskaffenhed: Asfalt, men der kan dog 
forekomme enkelte straskninger med grus. 

Tilmelding senest 9. maj 1994. 
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PINSETUR T I L HAVNS0 - 21.-22. maj 
M0dested: Roskilde station 
M0detid: L0rdag kl . 10.00 
Laengde: ca. 70 km 
Turleder: AnniSteingrimsdottir42 37 31 24 
Der k0res med ca. 20 km/t. Vi tager s& vidt 
muligt mindre veje. 

Der overnattes pS naturlejrplads ved skov og 
strand. Der forefindes toilet/bad og bMplads. 
Pris 10 kr. pr. person + 5 kr. for bad (cirka-
priser). 

Der v i l vaere mulighed for en fa;rgetur til 
Neksel0 og/eller Sejer0. 

S0ndag k0res til H0jby s0 gennem Veddinge 
bakker og Bjergene - meget bakket og meget 
natursk0nt. 

V E J R H 0 J (alias Isefjorden rundt) -
28. el. 29. maj 
M0dested: A B ' s baner 
M0detid: k l . 07.30 praecis 
L.-engde: ca. 200 km 
Turleder: Johan Knudsen 
Vi skal for f0rste gang i turens historie op p i 
selve Vejrh0j, 121 m.o.h. 

Efter at den medbragte frokost (evt. k0befro-
kost) er spist i Junglekroen ved H0nsinge Lyng 
- hvis ellers forpagtningsaftalen l0ber uaendret 
videre i 1994 - k0res gennem Veddinge bakker 
til Flrevejle, Stubberup og Vindekilde op til 
Vejrh0j skov, hvor turlederen passer p& cyk-
leme, mens alle interesserede vandrer i egnet 
fodt0j skrit gennem skoven og ud til h0jde-
punktet samt retur (max. 3 kvarter). 

S I k0res ad nyvalgte veje til Skippinge, 
Saerslev, Skelbaek, Hjembaek, og Agersvold til 
Jyderup for pSfyldning af vand ved kirken. 
Videre ad den officielle cyketute nr. 4 helt ind 
til Elverdamskroen til kaffe- og thepause. 

Dernaest til T0ll0se og hjem ad den saedvan
lige rute syd om Roskilde. 

Hvis det regner om l0rdagen, k0res s0ndag i 
stedet. 
Tidsforl0b: 
kl . 07.30 praecis 
kl . 10.20 

kl . 11.50-12.30 
kl . 14.45 (ca.) 
kl . 16.15-17.00 
kl . 19.15 

Start 
Afg. Hundestedfaergen til 
R0rvig 
Frokost 
Jyderup Kirke 
Kaffe/thepause 
Retur Damhuss0en 

Afstande: 
A B ' s baner - Hundested 60 km 
R0rvig - frokost 21 km 
Frokost - Jyderup 36 km 
Jyderup - Elverdamskroen 29 km 
Resten - Damhuss0en 55 km 
I alt netto ca. 201 km 
Vel m0dt i god form! 

S K O V T U R - 5. juni 
Aflyst. 

KLUBM0DER 
Tirsdag d. 12. april 
Almindelig klubaften. 

Tirsdag d. 10. maj 
Regnt0j mm. Vor annonc0r Friluftsland 
praesenterer produkter. Interessant for alle 
medlemmer. Praesentationen starter k l . 20.00. 

Tirsdag d. 14. juni 
P I dette m0de v i l der viere mulighed for at 
stille sp0rgsmll omkring Irets ferietur til 
Loire. Vi hiber, at s i mange af deltagerne 
som muhgt m0der op! 

Her vil alle kunne f l de sidste ting afklaret 
inden turen, og arrang0rerne v i l oplyse om 
detaljer i forbindelse med arrangementet. 

MEDLEMSANNONCER 

Saelges: 
Frempind, Cinelli X A 10,5 cm (den dyre mo
del) kr. 150,-. 

Henv.: Jens Thorsen, tlf. 36 70 36 07. 

Deadline for 
Turcyklisten 2/94 

27'04»94 


