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Side I Turcyklisten 4/94 

TURCYKLISTEN er medlemsblad for 
foreningen TURCYKLISTERNE, der hartil 
formal at udbrede og formidle viden om og 
glasde ved turcykling pi ethvert plan. 

Bladet udkommer 4-6 gange 4rligt. 

Eftertryk forbudt uden tilladelse. 

R E D A K T I O N 

Reciakter 
Niels F. Jensb0l 
Kanslergade 14, 3. tv. 
2100 Kabenhavn 0 
tr 35 26 42 70 

Koordinator 
Niels C. K. Pedersen 
Sepassagen 18, 2. tv. 
2100 Kebenhavn 0 
» 3 1 35 52 96 

FORRJETNINGSUDVALG 

Kasserer 
Jens Spelmann 
Vingekrogen 12 
2730 Herlev 
w 42 84 22 19 
Giro 5 71 38 46 

Linda Norup Hansen 
Brendbyester Torv 34, 5. tv. 
2650 Hvidovre 
" 3 1 75 47 31 

Lars Bai Jensen 
Br0ndby0stervej 68 B 2. MF T H 
2605 Br0ndby 
» 42 45 62 63 

K L U B L O K A L E 

Aved0re Tvasrvej 15 
2650 Hvidovre 
« 3 1 49 46 70 
(2. tirsdag i hver mSned) 

JUBIUEUMSARET 1995 

Som mange allerede er bekendt med traeder TUR
C Y K L I S T E R N E i 1995 ind i sit 20. h. 
Klubben fejrer dette med en stor jubila:umsfest i 
marts, samt en ferietur til Silkeborg og omegn i 
juli 1995. 

Forremingsudvalget hdber, at gamle som nye 
medlemmer vil hjaelpe klubben med, at fejre 
ma:rke-aret ved aktivt at tage del i disse arrange-
menter. 
Kun pd denne mdde bar I lejiighed ril at vise, at I 
va;rdsa:tter det at vxre en del af en blandet flok, 
der via cykel-interessen sxtter samvaeret og na-
turen i h0jsa:det. 
Vi hdber ligeledes, at man ogs4 pi de 0vrige 
arrangementer og ture 4ret igennem, kan mjerke 
den 0gede interesse i jubilaeumsiret 1995. 

Et stort "forhinds"-tiIlykke til T U R C Y K 
LISTERNE ! 

Forretningsudvalget 

AKTIVM0DETDEN11. OKTOBER 
1994 
Dirigent: Peter Kare 
Referent: Jannc Engmann 

Regnskabet blev gennemgiet af kasserer Jens 
Spelmann. 
Der var kommet i alt 31.180 kr. ind fra Sja5ls0l0-
bet. Grundet diverse omstamdigheder var regn
skabet ikke blevet revideret, hvorfor Niels Jensb0l 
foretog en hastig revision i pausen, uden dog at 
finde uregelmasssigheder. 
Dette f0rte til en tilf0jelse under valg. 

Jubilxumsarrangementer: 

Sommertour til Jylland vil finde sted i perioden 1. 
- 8. juli. 
Stedet er Kulso i narheden af Silkeborg. 

Fest den 18. marts i Lindeskovens festlokaler i 
Glostrup. 
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Til denne fest mS medlemmer med saerlige talenter 
for underholdning/ optrasden geme melde sig til 
festudvalget. 

Bladet: Vibeke og Jens takkede af efter SV2 ix p4 
redakt0rposten. Som nye redakt0rer, blev valgt: 
Niels Jensb0l og Niels C. K. Pedersen. 

Under Turplanlasgning blev der efterlyst flere ture, 
specielt nye ture. 
Samtidig blev det pitalt, at der pS mange ture ikke 
var andre tilbage end turlederen, nSr man naermede 
sig afslutningcn. 
Dette var ikke det va:rste, men deltageme sagde 
hverken farvel eller noget andet. 

Turplanlsgningen vil fortsaitte som hidtil, med 
made hos Lene og jan den 5. november kl. 13.30. 

Tr0jen Der blev foreslSet dels et nyt layout, samt 
indk0b af tr0jer, bukser og jakker. 
Forsamlingen godkendte indk0b af nye tr0jer m.m. 
og der er en bestillingsseddel med naermere be-
skrivelse vedlagt dette blad. 
Der vil ogs4 blive mulighed for indlevering af 
egne r0d/hvide tr0jer til trykning af logo. 

Tilskudsregleme: Disse blev after taget under 
debat. Der blev stillet og vedtagct f0lgende for-
slag: 
Turledeme kan opnd tilskud til dokumenterede 
udgifter i forbindelse med planla:gning af turen 
og transport pS pr0veturene. 
Med transport menes: Tog - bus og fa:rger. T i l 
skuddet da:kker hele den dokumenterede udgift, 
dog max. 300 kr.. Tilskuddet skal p4 forhSnd vasre 
godkendt af kassereren. 

Valg og nedsasttelsc af udvalg: 

Forretningsudvalget fortsaitter, d.v.s. Jens Spel
mann, Linda Norup Hansen, samt Lars Bai Jensen. 

Revisor: Steen Hommelhoff og som suppleant 
Niels F. Jensbol. 

Aktivitetsudvalg: 
Johan Knudsen fortsastter, som efterf0lger for 
Niels C. K. Pedersen indtra:der Finn Kristensen. 

Sjaels0-udvalg: Jens og Niels C. K . fortsaetter. 

M0deudvalg: Gitte Kofoed og Niels C. K. fortsaet
ter, medens Linda bliver afl0st af Peder Andersen. 

Der blev after opfordret til at m0de op til vinter-
tra:ningen S0ndage kl. 10.00 ved Herlev Posthus. 
Tra:ningen starter S0ndag den 5. november. 

Om torsdagene k0res der fra klubhuset kl. 9.00 
med morgenkaffe kl. 8.00, og der k0res s i langt 
det er muligt. 
turene ledes af Niels C. K. og Finn. 

Telefonnumrene pi adresselisten kan vaere for-
kerte, i og med at flere omridenumre er blevet 
jendret siden udsendelsen. 
Hvis DU bar fiet andet omridenummer/nyt tele-
fonnummer, s i skriv det p i giroindbetalingskortet, 
der vedljegges Turcyklisten 4 - 94. 

Aktivm0det sluttede ved 22 tiden. 

20-ARS JUBIUEUMSFEST HOS 
TURCYKLISTERNE! 
M0dested: 
M0detid: 

Laaigde: 

Ledere: 
Pris: 
Tilmelding/ 
betaling: 

Lindeskoven 251,2600 Glostrup. 
Lordag den 18. marts 1995 kl. 
18,00. 
Afhasngig af deltagemes udhol-
denhed. 
Festudvalget. 
120,00 kr. 

Skal vjcre kassereren i hasnde 
senest den 15. februar 1995 p i 
giro 5 71 38 46. 

I prisen er inkluderet velkomstdrink, 3-retters 
middag ( inkl. hvidvin til forretten og portvin til 
desserten ) , kaffe med kager samt levende musik. 

Yderligere drikkevarer ( vin, 0 I , vand ) vil kunne 
k0bes til absolut rimelige priser. 

Har du lyst til at bidrage til underholdningen? 
Kan du danse, synge, fortjelle anekdoter, spille 
sketches, trylle kaniner op af en hat eller ligncnde? 
S i henvend dig til festudvalget - vi ser frem til at 
h0re fra dig. 
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t Nekrolog. 

Vi har mistet vor gode ven og garvede 
cykelkammerat ARNE JACOBSEN, som 
lerdag den 3. September 1994, dode i Sveri-
ge under pr0vek0ming af en tur. 

Ame blev kun 37 dr. 

Vi vil huske Ame, som et glad og aktivt 
menneske med et mildt sind krydret med en 
ufomdsigelig "fanden-i-voldskhed", som 
kom ril udtryk pd de mange ture, hvor ban 
var Turleder. 

^ R E T V ^ R E T HANS MINDE! 

Pd Turcyklistemes vegne, Linda Norup 
Hansen 

Tilmelding i god tid er nadvcndig, da der er et 
begracnset antal pladser. Medbring geme en ledsa-
ger, og husk endeligt dit gode cyklisthumar!. 

Festudvalget 

LiodA. Gitti: K... Rose, Peter, Vibelce, Jens S., Axel og Jan W. 

NYT FRA KASSEREREN 
Der er blevet vedtaget en ny regel m.h.t. udgifter 
ril turplanla;gning. 
Denne regel og et skema ril at udfylde vil blive 
omdelt ril turplanlasggeme. 

PS dette drs indbetalingskort vil der ikke std noget 
belab, idet indbetalingskortet ogsd kan bruges ril 
indbetaling af deltager-gebyret ril jubilasumsfesten. 

Husk at deltagelse pd nwdeme kra:ver passivt 
medlemsskab af Hvidovre Cykelklub (100 kr.). 
Konringentet ril Turcyklisteme koster 50 kr. og 
festen koster 120 kr.. 

Husk ogsd at udfylde dit telefonnummer pd indbe
talingskortet, hvis du vil vsere med pd vores 
telefonliste. Denne vil blive udsendt med blad nr. 
2 i 1995. 

Nyt klubt0j 

Indlagt i dette nummer af Turcyklisten findes 
besrillingsseddel ril nyt klubtej. Overbold venligst 
besrillings- og betalingsdato! 

Der er ikke mulighed for at besrille ri-0Jer eftcr 
besrillingsfristen, da de laves efter fast besrilling. 

Bemairk det er muligt at fd tt7kt pd egne nade 
ri-0jer. Skulle I have sp0rgsmdl vedr0rende t0Jet 
kan disse rettes til undertegnede. 

Lars Bai Jensen w 42 45 62 63. 

Historien om: 

Turlederen og Vejrprofeten 
P. Andersen! 

Det var en af de morgener, hvor vaekkeuret gik 
amok i takt med t0mmerma:ndene inde under 
Idget. 
MEN i dr ville jeg med pd Hersholm-turen. 

Det var bestemt laenge inden fi-edagsfesten var 
begyndt. 
Som den haerdede Turcyklist havde jeg ugen 
igennem lyttet ril vejrudsigten for lerdag uden at 
lade mig imponere af gentagne trusler om regn, da 
sd turen ville blive cflyst ifelge turlederens for-
hdndsbeskrivelse. 

Ti l min store overraskelse sd jeg, at himlen var 
flot morgenbld. Ingen taven; Ud af dyneme og 
igang. 

Ved m0destedet stod 6 andre hzerdede Turcyk-
lister, samt et cnkelt belt nyt medlem. Dejligt at 
se!. 

Det er her turlederen Hr. P. Andersen kommer ind 
i billedet. HAN var der ikke! Mange tanker gik 
igennem vores hoveder. 
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Var det farst naeste dag hiren skulle k0res? - eller 
maske farst kl. 10.00 og ikke kl. 9.00? eller havde 
Turlederen ogsd holdt en livlig fredagsfest? 

Op pa cyklen og hen ril en telefonboks. En noget 
forbavset Turleder havde denne grand ril ikke at 
va:re iruade op: " Det bli'r regnvejr". 

Det viste sig oven i k0bet, at yderligere 2 delta-
gere allerede fredag aften havde fdet samme 
besked. 
Selvom Turlederen ikke var klar, besluttede vi 
fsellesskab, at kare turen som om intet var hamdt, 
( det regnede fortsat ikke ). 

Vi havde heldigvis en deltager med fra sidste ars 
tur, der kunne lede os sikkert igennem turen uden 
en regndrdbe. 

Vi havde en hyggelig dag med frokost i det 
grenne, kaffe med lagkage i Jaegerhytten og ikke 
mindst udmasrket vejr. 

Jeg fik set Harsholm-turen, men gik desvaerre glip 
af Turlederens 1994 rutepdfund. 

Der kom lidt regn efter vi kom hjem, men nasste 
gang jeg skal planlasgge en tur, vil jeg lige konsul-
tere vejrprofeten inden datoen fastlaegges endeligt. 

Lars Bai Jensen. 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Maderet for Hejesterat 

Amagertorv 25 - 1160 Kobenhavn K 
Talefon 33 11 98 11 

Anmeldelse: 

Bogen "The commando survival 
manual" 
Kilde: 
Fra Dansk Vandrerlaugs blad nr. 5/94. 

"Bogens forfatter bar en lang karriere bag sig bdde 
som forfatter, TV-producer og soldat, hvor ban 
bestod "The commando Course" i 1973 og var 
medlem af 3. Commando brigade, blot for at 
najvne en del. Han er sdledes yderst kvalificeret ril 
at beskzeftige sig med et sd stort og omfattende 
emne som, hvordan man overlever pd primiriv vis 
i naturen, ikke blot under hjeralige himmelsh-0g, 
men over hele verden. 

Bogens styrke er, at den ikke blot behandler 
grundlajggende ring som beklaedning, hvordan man 
rejser et telt og i det hele taget behandler det, 
hvordan man vaelger den rette lejrplads, hvordan 
man taender bdl uden tasndsrikker, hvordan man 
finder vand og meget mere i detaljer, men at den 
saetter det hele sammen i en global sammenhasng. 
De utallige illusn^rioner, der viser, hvordan airing 
kan g0res grundigt trin for riin, illustrerer bdde 
hvordan man klarer sig i 0rkenen og i hej sne, ril 
lands og ril vands. Hovedtemaet er hele riden: 
Grundig viden om, hvordan man ba:rer sig ad for 
at undgd at komme i en livsfarlig situarion og 
hvad man kan g0re for at aflijaBlpc situarionen, 
hvis det alligevel sker. 

Den er sdledes skrevet for enhver, der bolder af at 
kunne klare sig selv udend0rs, enten pd en endags-
tur i skoven, pd en weekend-tur i telt eller i 
la:ngere rid i Qeldet, sommer eller vinter, og at 
kuime g0re det pd betryggende vis ved at have den 
fom0dne viden. 

Den smukt udstyrede bog, der er pd engelsk, er en 
velegnet gaveide, som enhver naturelskcr vil glaede 
sig over at eje". 

Indsendt af Johan, der samridig fortasller, at: 
"...bogen bare er i den grad god". 

Mdske en ide ril julegaven i dr. 
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TRAFIKSIKKERHED 
Ames dad ved en trafikulykke fir mig til at gere 
kommentarer angdende turcyklisters trafikmoral 
eller mangel p4 samme. 

Jeg tror de fleste af os ville have udbytte af at 
kigge sig selv dybt i Bjnene for dcrefter at sparge 
til trafikmoralcn. 

Man vil se for sig, at i sa:rdeleshed p4 trxnings-
ture samt hurtigttirene, stir det skralt til med den 
personlige sikkerhed. Man vil i erindringens tiger 
se for sig; folk der karer over for redt, nogle der 
frasser tvaers gennem trafikken, kerer ovre i ven-
stre side, svinger ud pi d^keret vej uden at 
sagme farten osv. osv. osv. Skulle vi ikke lige 
benytte denne triste begivenhed til lidt eftertan-
ke!!!. 

ALTSA Ka:re venner - har vi nu ogsd sd travll? 

Jan Bai Jensen 

Turrefcral: 

CYKELTUR I LOIRE 
Min inmition sagde mig, det ville blive en sjov 
tur. 

Det var stort set ogsi det eneste, jeg var overbe-
vist om, da jeg cyklede tvsers gennem Kabenhavn 
sammen med min 16-irige datter Katrine - i sidste 
Bjeblik til madestedet p i Sjaclar station. 

C Y K E L F E R I E 

Vi har cykeltaskerne, letvfflgtsteltet 
og alt det ovrige udstyr. 

KIg ind hos 

fRaOfTSLAND 
Frederiksborggade 52 

1360 Kobenhavn K 
TIf. 33 14 51 50 

t Nekrolog 

Medlem af Turcyklisteme Ame Jacobsen er 
omkommet ved en trafikulykke lardag den 
3. September. 
Ame blev kiui 37 ir. 

Ame var netop i fasrd med at prevekare 
0resund nmdt sammen med sin bror, da 
ban blev pikart af en bilist i LANDSKRO-
NA. 
Ame er kendt af mange som turarrangar, 
samt meget aktiv i Dansk Cyklistforbund, 
hvor ban var tillige primus motor i nogle 
natur/cykel-kiu-ser p i Radkilde hajskole. 

Ame var et j€rligt, Hjerteligt og Varmt 
Menneske med stor forkasrlighed for na
turen og miljaet og han var meget enga-
geret i debatten om disse vigtige emner, 
Ame havde tillige et stort hjerte for cykling 
og cyklismens sag. 

Cyklen bragte Ame pi adskillige udenland-
ske cykeleventyr, og hvem ved, Ame er 
raiske atter ude pi nye eventyr i den store 
naturverden, men er nu blot fritaget for selv 
at traede i pedaleme. 
Vi andre er nu afskiret fra at deltage i dine 
mre Ame, - sd tak for dem som var. 

Jan Bai Jensen - Turcyklisteme. 

Osterbrogade 133 • 2100 0 
TIf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 
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Via Ruby rejser var vi blevet henvist til Tvircyk-
listeme i Hvidovre. De skulle deltage i 56eme 
SEMAINE F E D E R A L E med udgangspunkt i byen 
MER i Frankrig sammen med 11.600 cyklister. 

Det var lige noget for os! At cykle pi i forvejen 
tilrcttelagte mter - uden bagage - sammen med 
ligesindede, de svenske kyster var efter flere 
somres aipravning blevet for stille og velkendte. 

Lars havde fortalt os om organisering og facilite-
ter. Vi skulle bo i telte rundt omkring i byen, p i 
idrxtspladscr, marker og campingpladser - og der 
var mulighed for bad og mad. 

Selve Loire-omridet var det svairt at f i oplys-
ninger om, ihvertfald pa det franske rejseberau 
i Ny 0stergade. 

P i Sjaslar station var pakningen af cykler og 
bagage i fuld gang i den bagende eftermiddagssol. 
Stemningen var haj. 

I bussen fik jeg tid til at kigge mig omkring. 
Noget belt almindeligt rejseselskab var det vist 
ikke! Ret hurtigt flokkedes folk oppe ved for-
sjedeme - der viste sig at vacre en kaledisk med 
kolde drikke. - Det flaj gennem luften med 
veloplagte vitser og drilske bemaerkninger. Lidt 
indforstiet som i en familie. 
Det tegnede godt. 

Dette indtryk blev bekraftet i labet af ugen. Vi 
madte en gmppe cyklister med en haj moral, med 
respekt for den enkelte deltager og samtidig en 
stemning af fslles hygge i gruppen. 

Busturen var varra - og der mitte en del vacdske 
til - bide til bussen og til deltageme. 

Ca. en times karsel efter Paris ruliede vi ind p i en 
stubmark med udsigt til et rygendc atomkraftvaerk. 

Her fik udlevert rater, adresse, kort og evrige 
oplysninger om omridet i et brev til hver deltager. 

Lars tog imod os sammen med sine venner. De 
kunne melde om kraftige regn- og tordenbyger i 
den forlabne uge, hvor de havde ferieret i naer-
heden. 

Lige s i snart vi havde installeret os pi byens 
stadion ved siden af nogle englamdere bragede 
regn og torden las. 

T i l gengxld var det s i den eneste gang. 

Nasste dag madte jeg et overraskende syn. - De 
ganske almindeligt udseende mennesker, vi havde 
rejst sammen med, dukkede denne sandag op i 
smart cykeludstyr pi toptrimmede cykler - belt 
ulig vort outfit, som bestod af shorts og "baveli-
ger". 

Vi havde en dejlig tur til et af Loire-omridets 
mange slotte, det store Chambord Slot. 
Senere fandt vi en back, hvor vi ktmne nydc en 
faslles firokost. 

Efterhinden begyndte de enkelte ansigter at mani-
festere sig - og snakken gik. 
Vi afsluttede dagen med hyggelig faellesmiddag p i 
en af byens restauranter. 

KOMSOVENDEPA 
^ CYKEL FERIEI 

SYDEUROPA! 

ALT I CYKELBEKUEONiNG 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Rosklldavej 299 A 
2610 Radovra 
B. Andersen 

36 70 22 39 
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De falgende dage fandt vi sammen i mindre 
grupper, som fulgtes ad. 
Det var et festligt syn siledes at opleve i hundrede 
- ja tusindvis af farvestrilende cyidister sno sig i 
lange k0er ud af byen hver morgen. 
Her var bum, unge og gamle - selv husdyrene blev 
medbragt! 
I cykelkurve og kattebure, nogle havde bygget 
specielle familiecykler og vogne. 

For en gangs skyld havde cyklisteme indtaget 
landevejen. 

Aftnairkning af ruter var tydelig - alligevel lykke-
des det mig en enkelt gang, at kare ligeud i stedet 
for at dreje ril hajre - med det resultat at jeg 
lokkede adskillige p4 vildveje. 

De enkelte byer modtog os med afkalende vands-
langer og markeder med mad og drikke. Nogle 
byer havde pyntet op med dans og musik. 

Ruteme var lagt i relarion ril de mange slotte -
med mulighed for at aflxgge visit. 
Ruteme varierede mellem 45 - 200 km. 
Det var forbavsende fladt og bortset fra de mange 
blomstrende solsikkemarker, minder landskabet en 
hel del om Sverige og Daimiark. 

Det smukkeste var vejene langs Loire-floden, som 
gik gennem middelalder landsbyer, der emmede af 
ubenzirthed med deres gamle stenhuse, som f eks. 
BLOIS. 

Dagens program var heftigt. 
Eiter endt cykeltur inviterede franskmaendene til 
dans med levende musik p i det farlles madcsted 
midt i byen - kaimpeteltet kaldet Permenancen. 

Ved siden af kuime man smage vin oste og kabe 
det nyeste skrig i fransk cykeludstyr fra adskillige 
boder. 

Efter dans, indkab og aftensmad fortsatte under
holdningen forskellige steder i byen. 
Der blev arrangeret ungdomsdiskotek, udendars 
koncert, dans og afslutaingsfest. 

Naturligvis valgte mange at flade ud hjemme ved 
teltene og nyde de smukke aftener med hinanden. 

S i vel Susannes 40 irs fadselsdag som Lars' 25 
irs ditto, fejrede vi ved solopgang med smi 
skarpe. 

S i det er lidt af et under, at vi overhovedet niede 
at sove... 

Det var derfor velgarende at hvile ben og cykler 
om torsdagen. 
Vejret var med os, da bussen satte kursen mod 
SANCERRE, hvor vi var ventet ril vinsmagning. 

Vinbonden og bans kone fortalte og viste rundt, 
mens vi lyttede og smagte efter. Uhm. 
Da sulten meldte sig serverede Jan Bai Jensen en 
velsmagende frokost. 

Med DEN og vin i maven rilbragte vi en afslappet 
eftermiddag i den smukke bjegby SANCERRE, 
nad udsigten og bjergluften og alt det andet. 

Aftensmaden blev indtaget i solnedgangen p i en 
firansk landevejskro, hvor familien vist havde 
forberedt vores ankomst hele dagen - efter den 
velsmagende mad at damme. 
Med vin i en lind stram. 

Turens festiige punJrtum blev sat i PARIS. P i irets 
miske varmeste dag havde vi sandagen ril ridig-
hed i byemes by p i hjemvcjen. 
Peder havde hjemmefira udarbejdet en 14 km mte, 
som gik omkring byens sevacrdigheder. Her deltog 
de fleste. 
Jeg var med i en mindre udbrydergruppe med Jan 
W. som guide. 
Vi besagte Sacre Coeur, Montmartre, Larinerkvar-
teret og Jardin du Luxembourg. 

Trods hver vore veje madtcs det meste af flokken 
- rilfasldigt - i Latinerkvarteret omkring spiserid. 
Ikke blot som cyklister var vi gode til at finde 
fxlles fodslag. 
Ogsi miltideme forstod vi at koordinere - enda 
telepatisk!. 

Da vi lab af sted gennem de aftemnarke gader for 
at finde bussen ved det illuminerede Eiffel-tim, 
kom regnen for anden gang - kalende og vel-
garende. 
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Vi kunne vinke farvel til den smukt oplyste by og 
12 dage fulde af oplevelser, fysisk udfordring og 
dejlige mennesker, og fester. 

Det har va:ret alle tiders sjove cykelferie!. 

Med venlig hilsen en nybegynder - Merete Dael. 

TurreferiU 

EN TURLEDERS TANKER F0R EN 
WEEKEND TUR! 

Fredag - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - de lover bedring ril 
lardag - indtil nu 4 frameldinger, men ikke pa 
grund af vejret. 

Lardag - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - stor var spacndingen pi 
vej ril Dragar, hvor mange havde ombestemt sig 
med den vejmdsigt ? 

Madestedet i syne, ingen cyklister at se, jo, der 
under et halvtag bagved stod 1, 2, 3, 4 16 
cyklister og ventede p i de sidste - turledeme! 

Alle var madt op, det var flot T U R C Y K L I S T E R ! . 
Tak for Jeres gode humar, det var ikke mit for-
slag, at frokosten pi vej over, skulle indtages 
under sydvest, paraply og regnslag, s i Finn Gorm-
sen nasr havde fiet vand i kameraet. 

Heldigvis holdt sandagsvejret tart. 

Lene Bai Jensen. 

BANAN SPORT 
Cyklen - der er kaalet for 

Vigerslevvej 35 Telefon 36 30 04 20 

Turrrfeni: 

OR0 den 3. September 1994 

K l . 9.00 ved indgangen til Vestskoven i Hersteda-
ster. Overskyet vejr. 

Afsted af Gl. Landevejssrien, diverse skovsrier ved 
Herstedastervej netop p i Rovej stod 5 cyklister. 
Her opstod spargsmilet, om det er madestedet? 

Omkring kl. 9.00 hjulede spejderen ud for at f i aje 
p i turlederen. 

Hver for sig kom de til gruppens ventested. 

Forklaringen var speget med nogle tekniske flade 
begreber blev godtaget. 

7 tridte afsted over Slagslunde, Frederikssund, til 
Homsherred, sydvest ad trafik- grus- og smiveje 
til Svanholm, Hammeren med et flot kuperet 
terrain hvor efterirets dejlige farvespil begyndte p i 
sin sytnfoni. 

6 min. faergetur til Ora. 
Optankning til vores rast hos Gamlase kabmanden 
og dasetime pi p i molen i Brende med et lille 
solsttejf, far en kold-vind-sejlads til Holbaek. 

Over Dragemp, Munkholmbroen til Sonnemp, 
hvor den nye vaert i Kunsthuset dagen far havde 
begyndt sin virksomhed. 

Der blev rabet en 50 irs-dag - flux kabt et brev-
kort, til en kollektiv hilsen - tiUykke Jytte. 

Husker knap nok om klubbens rastbevilling strakte 
til, eller var jeg lidt omstaendelig i min afvikling af 
ceremonien. 

Der var jsEvnt ttid ril Vester Siby, Kisserap, hjem 
ril Vestskoven. 

Tak ril Linda for turens muliggarelse. 

Hans Vemer Neumann. 
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C Y K E L - O G V A N D R E T U R T I L K A L K G A R -
D E N -
d. 29. januar 
Madested: Hjamet af Frederikssundsvej og 

Klokkedybet, ved motorvejs-
overfiarslen. 

Altemarivt sted: Ved Bidudlejningen Fanun S0 
kl. 11.00. 

Laingde: 
Madetid: 

Turledere: 

Sandag den 29. januar 1995 kl. 
10.00. 
Lene og Jan » 42 45 66 08 

Den klassiske vintertur hvor vi vandrer langs 
Farum S0 og Malleien - "Forhdbendig i rigtig 
vintervejr med sne og sol". 
Madpakkes spises p i Kalkgirden hvor der kan 
k0bcs vand og 0 I . 
Klubben er naturligvis vajrt med kaffe og bide 
kringle og lagkage. 
Vi retumerer til bidudlejningen og forventer at 
va:re fremme kl. ca. 16.00 

Husk fomuftigt fodtej, der kan vcere scerdeles vddt. 

F O R A R S T U R T I L " M A L E R K L E M M E N " -
d. 26. marts. 
M0dested: 

M0detid: 

Lsengde: 
Tiu-ledere: 

HJ0met af Roskildevej - Ringvej 
3 i Glostrup. 
S0ndag den 26. marts 1995 kl. 
10.00 
110 km. 
Lars og Jan •» 42 45 62 63 ell. » 
42 45 66 08 

Ruten bliver lagt p i smi veje, og den natjagtige 
kurs Izcgges efter vind og vejr. 
Madpakke spises s i vidt muligt i det fii. 
Klubben giver kaffe - the og aebleskiver. 
For dem som cndnu ikke har stiftet bekendtskab 
med denne perle af et traktarsted, kan naevnes at 
der pi menukortet forfindes ca. 100 forskellige 
theer, der er tillige mulighed for at kabe theer -
eksoriske krydderier, samt en del akologiske 
produkter med hjem. 

Turen kares i al slags vejr. 

20 ARS JUBIUEUMSTUR 
Hvad skal I lave den 1. juli 1995 - 8. juli 1995? 

Arets tur og samddig jubilasumstiu- for A L L E 
T U R C Y K L I S T E R . 

Hvordan det? Kan A L L E V ^ R E MED? 

Ja ja ja - det kan man - netop. 

For de der vil sove indendars og spise i garanteret 
tarvejr er der plads. 

For de der vil bo pi hotel? ja ogsi for dem, 
hotellet ligger indenfor en afstand af naturlejr-
pladsen p i 500 m. 

Hva' med dem der ikke gider slasbe telt og lejrud-
styr belt over til Jylland og hva' med pas? 

Alle disse spargsmil hiber turudvalget at have 
taget stilling til. 
Hvis der alligevel er spargsmil, som 1 mitte have 
lyst til at f i besvaret, er I velkommen ril at s l i pi 
ririden, og alle ideer er sasrdeles meget velkomne. 

Den overordnede milsacming med turen er, at vi 
alle skal have en udbytterig og skan dansk cykel
ferie i noget af det smukkeste danske natur med 
alt hvad dette indeba^er. 

Tilbage ril de rent praktiske ring. 

Stedet er Bryrup - hos Johanne og Knud Rasmus-
sen, Villa Lystruphave, Lystruphavevej 8, 8564 
Bryrup. « 75 75 62 22. 

Afgang den 1. juli 1995 kl. ? 

Nacrmere om turen falger i naiste udgave af 
Turcyklisten. 

Udvalget arbejder med flere forslag, men faelles 
for disse er, at transporten af cykler og telte, vil 
foregi med et motorkoretaj. 

DSB bar nogle fomuftige rabatpriser for grupper, 
hvorfor der satses berpi. 
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I klubbens ind vil vi satse p i telttnasssig ind-
kvartering. 

For de der vil indkvarteres under mere komfor-
table forhold, vil rilla:gsprisen blive kalkuleret nir 
antallet er kendt 

Hvordan med civilisarionens goder?, jo der Andes 
ogsi muligheder for indkab indenfor 3 km, samt 
hvis man skal have pekuniasre forstairkninger og 
lignende st0rrc forretninger er de nacrmeste st0rre 
byer THEM eller Nr. SNEDE, ca. 12 km vxk. 

Silkeborg er jo midtpunktet i det jyske S0b0jland 
og ligger en godt 20 km mod nord. 

Adgangen ril den sk0nne provinsby anbefales via 
en af de smukkeste veje der er anlagt ril cykelfol-
ket, nemlig en nedlagt jembane der dels er ast-
falteret og dels indrettet ril fodgasngere og ridende. 

Jembanetrafikken gik i sin rid mellem Silkeborg 
og Horsens via Vrads og Vrads Sande, gennem 
Danmarks skanneste natiu*. 

Her er der ingen overdreven salgstale. Else og jeg 
har selv oplevet turen for 2 i r siden og kan im-
mervask dirligt finde noget der kan sammenlignes 
hermed, s i er det sagt. 

Hvad skal der s i ske i en hel uge? 

Tanken er at, ugen skal fortebe som et cykelrally, 
d.v.s. at udvalget udarbejder en rxkke detaljerede 
turforslag der kan geimemfares i det tempo der 
passer den enkelte. 

Der er bakker, mon ikke, men der er ogsi mulig
hed for at k0re ud og se p i den udstrakte og 
relarivt flade jyske hede med alt hvad det inde-
ba:rer. 

Udflugt ril diverse spaindende museer er ogsi 
planlagt at skulle indga i turen. 

Om torsdagen er det meningen den store fest-
middag skal finde sted. 

I skrivende stand er festadvalget endnu ikke klar 
med detaljeme, men det bar ikke afskraekke nogen. 

da der vil blive taget hcnsyn ril den danske naturs 
(la:s vejrligets) omskiftelighed. 

Om fredagen slapper vi af ovenpi festen, men der 
ikke planlagt noget andet end, at vi rekreerer os, 
inden vi om lardagen drager hjem og en stor 
portion gode oplevelser rigere. 

Med dette blad vedlaegges en rilmeldingsformular, 
som bedes udfyldt og rilsendt jubilasumsudvalget 
for denne meget specielle og udbytterige Tur-
cyklistjubilaeumstur: 

Niels F. Jensb0l, Kanslergade 14, 3.,tv., 2100 
K0benhavn 0 » 35 26 42 70. 

P i gensyn ril dette arrangement, som klubben har 
0nsket at markere pi alle mider, og s l i 
et slag for mindevaerdige oplevelser, oplevelser der 
kun er os cyklister beskiret. 

P i udvalgets vegne Niels F. Jensbal 

T O R S D A G S C Y K L I N G -
Hver torsdag. 
Madested: Avedare Tvatrvej nr.l5. 
Maderid: Torsdage kl. 8.00. 
Periode: S i lamge der interesserede der 

mader op. 
Ledere: Finn » 31 78 93 00 

Niels o 31 35 52 96. 

Vi begynder med morgenkaffe kl. 8.00 og ca. kl . 
9.00 starter cykcltaren, vi regner med at vacre 
rilbage ved klubhuset omkring middag. 

VI ses til motlonscykellab 

sjiummrptcm 
Postbox 176, DK-4600 Kage 
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VlNTERTRyENING -
sandaye i perioden 6/11 1994 - 12/3 1995 
Modested: Herlev Posthus. 
Madetid: Sandage kl. 10.00 
Periode: 6/11 1994 - 12/3 1995 (begge 

dage inklusive) 
Ledere: Lars og Jan 

« 42 45 62 63 / 42 45 66 08 

Der kores hovedsagelig pi skovstier. og vi karer 
i et tempo, s i alle kan deltage. Vi anbefaler dog, 
at man deltager fra starten, da tempoet erfarings-
masssigt stiger under trasningsforlabet. og de der 
venter med at made op til ind i det nye ar, nok vil 
fale, at det gir meget hurtigt. 
Turene varer ca. 1 time og afsluttes ved Jonstrup 
Vang pi Ballerup Skovvej. 
De sidste par mineder bliver turene lidt lasngere, 
nir vejret tillader det. 
Som tidligere i r byder nogle af tracningsturene pa 
overraskelser undervejs. 

SIDSTE NYT OM JUBIUEUMS-
TUREN 
Turudvalget har holdt mode. Det er besluttet, at 
fastsastte deltagergebyret siledes: 

Pris 600 kr. for arrangementet. dette inkluderer 
transport af person og cykel. samt baggage for 
medlemmer og husstand. Bam u- 12 i r - Vi pris. 

Prisen dafkker ogsa de arrangerede scNsrdigbeds-
besag, samt festmiddag m.m. 

Nye medlemmer, d.v.s. nyindmeldte medlemmer 
efter 1. oktober 1994, er prisen 800 kr. og bam V2 
pris. 

KLUBM0DER 

Tirsda}! d. 13. december: 
* Traditionel julehyggeaften. Finn Gormsen 
viser lysbilleder, og klubben serverer glogg og 
a:bleskiver. Et af arets hajdepunkter! 

Tirsdaj; d. 10. januar: 
* INDIEN 
Billeder og foredrag ved Anni Steingrimsdottir og 
Jomn, fra deres rejse til Indien i oktober 1994. 

Tirsdaj! d. 14. fehruar: 
* U S A 
Aksel og Roses USA-odysse i april 1994 til bl. a. 
San Francisco, Grand Canyon og Yosemite Na
tional Park. 
Lysbilleder ved Aksel. 

* Video og billeder fra sommerens LOIRE-tur : 
Opiasg ved Lars Bai Jensen. 

Tirsda;; d. 14. marts: 
* Rigtig ernaerint; i forbindelse med cykelture. 
Foredragsholder ikke bestemt p.t. 

Tirsdau d. 11. apri}: 
* Film fra Odense Cykelklubs jubila;um.stur: 
"Jylland Rundt" v/ Finn Kristensen 

MEDLEMSANNONCER 
Her kunne netop din annonce have staet ! 

D E A D L I N E for T U R C Y K L I S T E N 1/1995 

24. januar 1995 
Indlsg indsendes til Niels C, K. Pedersen. 


