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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 formSl at udbrede og formidle viden om 
og glaede ved turcykling pS ethvert plan. 

Bladet udkommer 4-6 gange &rligt. 

REDAKTION 

Vibeke Loch Nielsen 
Bj0dstrupvej 24 
2610 R0dovre 
Tlf. 36 70 36 07 

FORRETNINGSUDVALG 

Jens Spelmann 
Kasserer 
Vingekiogen 12 
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 
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) 

Ny redaktar sages! 

Vores redakt0r 0nsker at blive afl0st pd 
posten. Skulle dull (der kan godt vcere 
flere om det) have lysl til pd denne 
made at bidrage aktivt til, at Turcyk-
Usternes flotte bladtradition f0res vide-
re, opfordres dull til at henvende jer til 
forretningsudvalget inden aktivm0dei. 

Der stilles ikke krav orn PC-udslyr 
m.v., bare lysten og ideerne er til stede! 

Der skal va;lges en ny redakl0r pd 
aktivm0det den U. oktober. 

Var det ikke noget for dig? 

Forretningsudvalget 

Turreferat: 

Vejrhaj (Isefjorden rundt) 
28. maj 

Vejret var perfekt, da vi modtes ved A B ' s 
baner k l . 7.30 prscis. I alt 15 personer var 
m0dt op til denne 220 km's tur. Dette var lidt 
skuffende, da de 10 af deltageme var tvangs-
indforskrevet for en sidste afrulning inden 
Arhus-K0benhavn l0bet. Der manglede totalt 
nogen af vore kvindelige medlemmer, hvoraf 
der efter min bedste overbevisning er flere, der 
er i stand til at gennemf0re en tur som denne. 
Om det er manglende selvtillid eller angst for 
et for h0jt tempo, ved jeg ikke, men til det 
sidste kan jeg kun tilfoje: mod op og I fkr 
afg0rende indflydelse p& tempoet! Denne tur er 
ikke kun beregnet for "racerr0ve" - altsS, m0d 
op! 

Turen fulgte i hovedtra;k den vanlige rute, og 
Johan havde som ssdvanlig lagt et stort forar-
bejde ned til mindste detalje, samt fundet pS 
lidt fomyelser til ruten. Vi ankom til faergelejet 
'/i time f0r planen, men lige tids nok til at 
springe pk en naesten afsejlet fsrge. Vel an-
kommet til R 0 r v i g havde vi nu et tidsmaessigt 
forspring, der totalt spolerede turlederens 
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minut-prajcise aftaler med de kommende 
pausesteder. Turen gik videre over Nykobing 
og H 0 j b y gennem et flot landskab og frem til 
spisestedet ved EUinge Lyng. Her havde tur-
lederen fundet Nordsjaellands dunkleste hul af 
et vaertshus, med en konstant talende cigaret 
bag baren samt et par hundesultne bj0me 
(el.hgn.), der turede rundt mellem bordene for 
at opsnappe vore madpakker. Turlederen mente 
sikkert, at dette udsva;vende sted passede godt 
til klientellet, men han havde jo ogsS pS for-
hSnd kendskab til en del af deltagerne fra en 
tidligere "trieningstur" til Provence. 

Ved Vejrh0j havde turlederen indlagt en 
vandretur med minutiest hSndtegnede kort frem 
til h0jdepunktet. Vi delte os i 2 hold. Det ene 
hold tog vandreturen, mens resten lagde sig pS 
ryggen og n0d synet af Vorherres blS himmel. 
Og at d0mme efter deres mundstiUing var det 
et betagende syn. 

Fra Vejrh0j blev vi gennem det smukke 
landskab ledsaget af en formidabel rygvind 
frem til kaffen pS Elverdamskroen. Her guffede 
vi bSde kage og lagkage af fortraeffelig her-
komst. Turen hjem foregik i raskt tempo og 
medvind. 

Turen forl0b med kun 2 punkteringer samt 
den uds0gte og altid venlige service fra tur
lederen, der med JEvne mellemrum ihaerdigt 
fors0gte at hajgte den fremadstrsbende flok af 
ved at falde tilbage pS strategiske steder, lige 
inden der blev skiftet retning eller holdt ind for 
pause. Meget underholdende og nok ogsS lidt 
fortjent. 

Tak til Johan for en som altid god og vel-
planlagt tur. 

Jan Bai Jensen 

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

Turreferat: 

Rusland d. 19. jun'i 

Efter en kort konference mellem turlederen og 
de to fremmodte deltagere, Gadi og Hans, blev 
det besluttet af aflyse turen pk grund af regn 
og udsigt til mere regn. 

Annelise Broe 

Turreferat: 

Ringsjon d. 2. og 3. juli 

Impulsiv tilmelding, over tidsfristen, men 
gruppen bestod alligevel af 10 personer med 
Ringsjon som mSl. 

Afgangen var planlagt fra Tuborg Havn, men 
faergen var oph0rt med at sejle. 

Hurtigt frem til Havnegade, men faergen var 
brudt sammen - konkurrenten tilbod derpS at 
dr0ne os til Malmo. Ovenik0bet til samme pris 
for person og cykel, 80 kr.! 

Et enkelt frafald reducerede gruppen til 9 
personer, 5 DVL'er og 4 turcyklisten 

Ud af Malmo ad Vattenverksvagen til Tirups 
Ortag&rd, som nu har 500 forskellige urteplan-
ter, henholdsvis krydder- og medicinske plan
ter. 

Gadi havde fundet en interessant og dejlig 
rute, trods de indtrufne sndriger. 

Solen var staerk. solcremen mStte frem, de 
modige i bar overkrop, afsted til Lund og 
siesta ved skovvejen i HSstad. 

Et homogent selskab. Stop ved slotte og 
herregSrde for et ydre syn. 

Vestegnens Sportstryk 
v/Aase Kjergaard 

42 45 04 46 

Trejetryk til lave priser 
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Videre over Gamla Bro, som adskiller 
Vastra og Ostra Ringsjon. 

1,5 km fremme til venstre ved kirkeg&rden, 
lige ved krydset til Bosj5 Kloster, over en 
faerist og frem til vandkanten - stor graesmark 
minus vandhane. 

Vandflaskerne blev fyldt op ved 
kirkegfcdens redskabs- og toiletskur. 

S0en svalede vandfoUcet. Sobredden blev 
siedet for vort aftensmSltid, tilberedt pS grill 
eller spritgrej med dejlig sval vin til. 

Flere timers dejligt selskab med en 
fantastisk solnedgang over Snapphanebacken 
ved midnatstid. 

Morgendagens f0rste syn var raevens fors0g 
pS at tikane sig diverse cykeltaskers og plastik-
posers indhold. Disse genstande fandtes efter-
ladt mange meter fra deres oprindelige place-
ring. 

Bosjo Kloster, oprindeligt et Benediktiner-
kloster, Sbent bus og have med en dyrepark. 

Turen gik derpS videre omkring Vastra 
Sjon. Der var dejligt svalt i skovene, stik vest 
forbi TroUesholm Slot til siesta ved m0llen pS 
h0jdedraget, vest for Ostraby. 

Landskrona inviterede til at f0lge kyststien 
nordpS eller rundt om slottet. 

Ti l slut dr0nede flyvebSden os retur til Hav
negade. 

Gadi havde samlet en glad gruppe, som 
havde en fom0jelig SkSne-weekend. 

Hans Verner Neumann 

* * * 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Moderet for Hejesteret 

Amagertorv 25 - 1160 Kobenhavn K 
Telefon 33 11 98 11 

Turreferat 

Skjoldenassholm 
d. 17. juli 
Afgang kl . 10.00 praecis stod der, men vejret 
var smukt, s& v i var en lille specialgruppe, der 
startede fra Vanl0se k l . 8.00 med tilslutning i 
Glostrup k l . 8.30. SS var v i fem, der styrede 
den mest direkte vej til 01by station med 
ankomst kl . 9.56 - fin timing. 

Her ventede turlederne, Jens og Vibeke, 
samt tre mere, sS vi var ti i alt, der kl . 10.00 
praecis snoede os ad indviklede stisystemer vaek 
fra civilisationen og ud i det syd0stsjs l landske 
sommerlandskab, der IS udbredt for os domine-
ret af nogle sk0nne, b0lgende lysebrune graes-
marker. Det er sjovt at iagttage, sS anderledes 
landskabet fremtraeder hernede med lange, 
flade bakker mod de mere korte og stejle, der 
praeger det nordsja;llandske landskab. 

Allerede kl . 12.00 sad vi baenket ved 
frokostbordene inde pS selve spwrvejsmuseet, 
og efter spisningen gik det l0s med 
sporvognsk0rsel, bSde med dobbeltdajkkeren, 
linie 18 og den gr0nne fra Basel. Nogle af os 
nSede til afslutning en omvisning "bag 
kulisserne" ledet af et medlem af foreningen 
bag sporvejsmuseet. Han var morsom og 
vidende og mindst lige sS entusiastisk med sine 
spwrvogne som vi med vore cykler. 

K l . 14.30 trillede v i ca. 1 km hen til 
Kudskehuset, hvor kaffen og lagkagen ventede. 
En time senere gik turen hjemad stadig i h0j 
sol og med vinden i ryggen. Herligt!! 
Undervejs bemaerkede v i mange kendte 
bynavne fra Malerklemmen-turen, men 
turlederne havde med omhu lagt ruten, sS v i 

ALT I CYKELBEKUEONING 

K V A U T E T T I L L A V P R I S 

Heino Cykler 
Roskildevej 299 A 
2610 Radovre , 
B. Andersen 

36 70 22 39 
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kom ad lutter ukendte veje. 
Tak til Vibeke og Jens for en dejlig tur i 

herligt vejr. 

Annelise Broe 

AKTNMODE 
11. oktober 1994 
kl. 19.00 
M0det holdes som saedvanligt i klublokalet pS 
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 Sr 

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

• Det nye forretningsudvalg vaelges 
Derudover har vi i Sr flere vigtige ting pS pro-
grammet: 
• Nyt om Jubilaeumsturen og Jubilaeumsfesten 

i 1995 
• Ny redakt0r til "Turcyklisten" 

M 0 d op pS aktivm0det og g0r din indfly
delse gaeldende - aktivm0det er for alle beta-
lende medlemmer og ikke kun for en lille 
sluttet kreds - og nye impulser/ideer er altid 
sa;rdeles velkomne! 

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

Forretningsudvalget 

Vintertrasning 

KOMSOVENDEPA 
c ? ^ - r CYKELFERIEI 

5YDEUROPA! 

RubyRejser 
•nf.86153599 

M0dested: Herlev Posthus 
M0detid: S0ndage k l . 10.00 
Periode: 6/11-94 til 12/3-95 (begge dage 

mkl.) 
Ledere: Lars og Jan 42 45 62 63/ 

42 45 66 08 
Som tidligere vil vi hovedsagelig faerdes pS 
skovstier og i et tempo, sk alle kan deltage. V i 
anbefaler dog, at man deltager fra starten, da 
tempoet erfaringsmaessigt stiger under tras-
ningsforl0bet, og de, der venter med at m0de 
op til ind i det nye kv, v i l nok f0le, at det gkr 
meget hurtigt. 

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

Det sidste par mSneder bliver turene lidt 
la;ngere, n&r vejret tillader det. 

Traditionen tro byder nogle af tra;ningsture-
ne pk overraskelser undervejs, f.eks. af 
flydende art. 

Jo oftere du m0der, des st0rre chance har 
du for at ramme ind i de ekstra hyggelige ture. 
Det er kun turlederne, der ved hvomSr og 
hvor! 

Lars og Jan 

Turplanlaegnlngsmade 
5. november 
Dette krs turplanlaegningsm0de finder sted 
l0rdag d. 5. november. PS dette m0de tilret-
telaegges kalenderen for den kommende saeson. 

Alle, der har lyst og tid til at planlaegge/ 
gennemf0re en tur - lang, kort eller weekend 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kselet for 

Vigerslewe] 35 Telefon 36 30 04 20 
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er velkomne til at m0de op. 

Ring til Lene og Jan pk tlf. 42 45 66 08 og 
fk oplyst tid og sted. 

Lene og Jan Bai Jensen 

Af den gamle redacteurs 
erindringer 
Da redakt0rstillingen i 1989 blev ledig, var jeg 
et forholdsvist nyt medlem i foreningen Tur-
cyklisterne. Jeg ta;nkte, at dette job sikkert 
hurtigt ville udvide mm kontaktflade - og det 
fik jeg ganske ret i . 

Jeg henvendte mig forsigtigt til den davaeren-
de redakt0r, Jens Ryding, for at h0re om han 

Vi ses til motionscykellob 

havde fSet henvendelser fra andre, som var 
interesserede i jobbet - man ville jo ikke 
traenge sig pk\, der var ikke andre, der var 
hoppet pk limpinden. Hvis jeg havde tid til at 
komme en aften, ville Jens forklare mig, hvad 
arbejdet gik ud pk, og v i kunne lave juninum-
meret 1989 sammen. Jeg cyklede forventnings-
fuld mod TSstrup og blev grundigt og omhyg-
geligt instrueret i alle arbejdsgange, og "Tur-
cyklisten"s arkiv blev betroet mig - jeg var 
faktisk lidt stolt! 

En ting vidste jeg dog endnu ikke: at en 
redakt0rs vigtigste egenskab er tSlmodighed. 

Det skulle hurtigt vise sig, at det var n0dven-
digt med en officiel afleveringsfrist pk mindst 
5 uger inden udgivelsesdagen. Da min f0rste 
afleveringsfrist var passeret, mStte jeg lettere 
forbavset konstatere. at der i hvert fald ikke 
var stof nok til selv et ganske beskedent blad, 
og det gik op for mig. at det egentlige arbejde 
f0rst begyndte nu. Turkalenderen blev gennem-
gSet, og jeg ringede til de forsinkede, som 
lovede straks at sende de manglende turbeskri-
velser. Gravede i hukommelsen for at huske, 
hvem der havde givet lovning pk et spsndende 
indlaeg. 

Men tiden gki - og man blive mere hSrd 
(eller mSske haerdet?). Taenker, at hvis indlaeg-
gene ikke er der til tiden, ja, sk er det aerger-
ligt, at de ikke kommer med i bladet. Og sk 
lader man sig jo alligevel formilde, nkr der 
ligger et turreferat og et undskyldende brev i 
postkassen i sidste ojeblik. 

Mange interesserede har ringet til mig for at 
h0re naermere om Turcyklisteme. fordi de 
overvejede at melde sig ind i vores lille for-
ening. Det har vaeret rart at tale med dem alle, 
og det har vsret opmuntrende, nkr nogen har 
fortalt, at de ringer, fordi de har set et nummer 

C Y K E L F E R I E 

Vi har cykeltaskerne, letvaegtsteltet 
og alt det ovrige udstyr. 

Kig ind hos mimsuuiD 
Frederiksborggade 52 

1360 Kobenhavn K 
Tlf. 33 14 51 50 Postbox 176, DK-4600 Koge 
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af bladet et eller andet sted. 

Red. 

TURE 
O R 0 pa tvaers - 3. September 
M0dested: Hersted0ster v/indgangen til Vest-

skoven 
M0detid: L0rdag kl . 09.00 (Bemcerk, at 

datoen er cendret i forhold til 
sidste nummer af bladet samt 
turkalenderen!) 

Laengde: ca. 140 km 
Turleder: Linda Norup Hansen 36 75 47 31 
Vi logger ud med at k0re nordover og runde 
Frederikssund, hvorefter v i fortstetter nedover 
til 0ster Faerge til Or0. Frokosten holdes pa 
0en i det fri, sk madpakke og drikkelse med-
bringes. 

Fra Or0 sejler v i til Holbask, hvorfra turen 
gkr lidt sydover med indlagt kaffepause et sted 
pk vejen, inden vi vender naesen 0stover igen, 
hvor turen stutter i Herstedvester ved 17-tiden. 

Tempo: Rimeligt rapt. Husk penge til fa;rger 
(ca. 40 kr.) og kaffe (den n0jagtige udgift 
kendes i l0bet af sommerferien). 

H 0 R S H O L M - 10. September 
M0dested: Krydset Jyllingevej/TSmvej 
M0detid: L0rdag kl . 09.00 
Laengde: 80 km 
Turleder: Peder Andersen 36 75 38 42 
Den traditionelle tur til H0rsholm. Vi k0rer 
over Eremitagen til kyststien. Husk at med-
bringe madpakke og drikkevarer, som vi v i l 
saette til livs i H0rsholm. 

Kaffen drikker v i i Jaegerhytten, hvor klub-
tilskuddet ikke daekker hele regningen, sk tag 
hdt penge med. 

Der v i l blive k0rt i et tempw, sk alle kan 
deltage. 

Turen starter kun, hvis det ikke bliver regn-
vejr. Ring ved tvivl. 

R O M E L E A S E N - 17.-18. September 
M0dested: Drag0r Faergehavn 
M0detid: L0rdag kl . 09.45 (faergen sejler k l . 

10.00) 
Laengde: ca. 45 km hver vej i Sverige 
Turledere: Lene og Jan Bai Jensen 

42 45 66 08 

Bemeerk, at turen er flyttet fra 22.-23. oktober 
til ovenncEvnte datoer! 

Hyggelig efterSrstur i et tempo, sk alle kan 
vaere med. 

Der cykles ad smk veje og stisystemer. I alt 
8 km grus. Vi k0rer over Torup Slot, hvor v i 
finder et egnet frokoststed i det gr0nne. Her-
efter videre til Hackaberga-s0en og gennem 
Genarp det sidste stykke igennem skoven op til 
Romelestugan, hvor v i kan nyde udsigten til 
alle sider. 

Efter ankomsten er der en faelles vandretur 
pk Wi time (ikke cykelsko!), hvorefter der vi l 
blive serveret aftensmad. Nir m0rket falder pk, 
arrangerer vi bSlhygge i vind-skydtet. NSr den 
k0lige natteluft saenker sig, er der serveret 
kaffe og kager i Stugan. 

K l . 7.30 naeste morgen er der vandretur 
(fugletur) for de morgenfriske inden morgen-
maden kl . 9. Derefter stille og roligt tilbage 
mod Limhamn. 

Hjemkomst Drag0r s0ndag k l . 16.30. 
Pris: S E K 210,- for ovematning, aftensmad, 

aftenkaffe, morgenmad, og D K K 40,- for 
fasrge. Vin kan k0bes til maden ( S E K 60-100,-
pr. flaske). Medbragt vin mk ikke nydes i 
spisestuen! 

Medbringes: Lagenpose/pudebetraek el. 
sovepose, madpakke til udturen og evt. til 
hjemturen. Drikkevarer kan k0bes undervejs. 

Tilmelding inden 9. September p& tlf. 
42 45 66 08. Begrcenset deltagerantal (24 og 
ikke et 0je mere.'). 

0RESUND RUNDT - d. 25. September 
M0dested: Parkeringspladsen v. Tuborg 
M0detid: S0ndag k l . 09.00 (dansk vintertid) 
La;ngde: 99,9 km 
Turleder: Ame Jacobsen 31 55 79 92 
Vi k0rer ad den kendte rute op ad Strandvejen 
med en afstikker ad stisystemet mellem Klam-
penborg og NivS. Fra Helsing0r sejler v i med 
sundbussen til Halsingborg og cykler derefter 
til Rkk, hvor der holdes frokost pk havnen, og 
hvis mulighed byder sig, kigges der inden for 
i det lille sejlmuseum der. 

Derefter videre ned langs kysten til Lands
krona, forbi Barseback, ned til Malmo og 
derfra hjem med Pilen. 

Tempoet moderat, hvilket v i l sige ca. 
25 km/t. 

Kaffestedet er ikke fundet i skrivende stund. 
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men bliver formodentlig i Landskrona. Husk 
derfor svenske kroner og ogsa penge til fa:rger-
ne ( sk0n: ca. 100 kr.). 

I tilfaelde af 0spjaskende regnvejr aflyses 
turen. 

Laengde: ca. 110 km 
Turleder: Jan Bai Jensen 42 45 66 08 
Den saedvanlige og traditionsrige Malerklem-
mentur. Ruten v i l blive lagt efter vejr og vind. 

UD I D E T B L A - 1. oktober 
M0dested: Herlev posthus 
M0detid: L0rdag kl . 10.00 
Laengde: 75-100 km 
Turledere: Keld Eriksen og Peter Kare 

46 78 99 95/31 49 21 52 
Vi k0rer en tur i det midtsjaellandske landskab 
i et passende tempo, alt efter vind og vejr 

Da det er et par "racerr0ve". der arrangerer 
turen, lover v i at holde turisttempo. 

Vi spiser vores medbragte mad ude i skoven, 
hvorefter vi begiver os mod Jyllinge, hvor 
kaffe og kage indtages hos Jytte og Keld. 

Bemcerk, at datoen for denne tur er cendret 
i forhold til turkalenderen! 

Tilmelding p& ovenstiende tlf.nr. senest 
torsdag d. 29. sept. Vel m0dt! 

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 - 9. oktober 
M0dested: Hj. Frederikssundsvej/Klokkedybet 

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

M0detid: Sondag kl . 10.00 
Laengde: ca. 65 km 
Turleder: Bert Due Jensen 31 74 68 41 

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

Underlagel, der k0res pd, vil ogsS Viere 
meget vekslende, sS skov/vintercykel eller 
mountainbike mS absolut anbefales. Tempo 
som p3 vintertrsningsturene. 

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

Kaffen bliver lidt dyrere end klubtilskuddet, 
sS medbring venligst lidt kontanter. A f hensyn 
til kaffen og lagkagen, mS jeg have en til
melding senest torsdag d. 6. oktober. 

M A L E R K L E M M E N - 30. oktober 
M0dested: Ringvejskrydset 
M0detid: Sondag kl . 10.00 

KLUBM0DER 
Tirsdag d. 13. September 
Billedaften med billeder fra irets tur til 
Loire-dalen. 

Tirsdag d. 11. oktober 
Akt ivm0de. Se omtalen inde i bladet. 

Tirsdag d. 8. november 
Hvad der mislykkedes i forSret, vil lykkes i 
november i 3r: Peter Skorstengaard, even-
tyrer, vildmarksentusiast og uafhaengig af 
firmaer fortaeller om al slags bekla;dning til 
ski, cykling og vandring. 
M 0 d op og stil kritiske sp0rgsmM. M0det 
starter k l . 20.00. 

Tirsdag d. 13. december 
Traditionel julehyggeaften: Finn Gormsen 
viser lysbilleder, og klubben serverer glogg 
og aebleskiver. Et af Srets hojdepunkter! 

MEDLEMSANNONCER 

Saelges: 
Pedaler, Shimano 600. Aldrig brugt. kr. 200, 
Henv.: Jesper Wang Larsen 31 65 32 69. 

Sadelpind, Campagnolo 27,2 mm. Kr. 100, 
Henv.: Erik Spindler 31 17 05 68. 

Deadline for 
Turcyklisten 4/94 

26-10-94 
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