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TURCYKLISTEN er medlemsblad for fore-
ningen TURCYKLISTERNE, der bar til 
formSl at udbrede og formidle viden om og 
gtede ved turcykJing p4 ethv r̂t plan. 

Bladet udkommer 4-6 gange Srligt. 

Eftertryk forbudt uden tilladelse. 
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(2. tirsdag i hver m Jned) 

Saettermissen!: 

Rettelse til referatet: " Et mede med "globetrotter 
og beklasdningsspecialist"" 

Side 2 - afsnittet: "Om regntaj" 2. afsnit 3. linie skal 
erstattes med: 

" land og hals m.v., sS nedvending Snding sker 
reguieret " 

Johan g0r opmserksom pS, at enkelte afsnit er 
omskrevet af redaktaren! 

Det er helt korrekt Johan, men som jeg skrev i nr. 1 -
95 er det min malsstning, som "bladbokser", at 
gengive artiklerne s i korrekt som det er mig muligt, 
men hvor jeg anser, det fremmer meningen vil jeg 
naturiigvis tiliade mig den redaktionelle frihed, at 
tilrette teksten. 

Med venlig hilsen Niels F.. 

SjaelS0 Rundt - kontrollanter. 

Du skulle pi nuvserende tidspunkt have modtaget 
brev fra Berlingske Tidende. 
Er det ikke tilfasldet, s i kontakt en af nedenstaende: 

Jens Spelmann « 4284 2219 - arb.: -B 3834 2400 
Niels C. K. Pedersen « 3135 5296 

Vi ses til motionscykellisb 

Postbox 176, DK-4600 Kage 

•miimumtktm 
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Jubilaeumsturen - sidste nyt. 

Vi var jo rigtig mange samlet til orienteringsnuadet 
den 9. maj 1995! 

Efterf0lgende gjorde et par af deltageme os op-
masrksom pa, at der kunne opsti misforstielser 
omkring madlavningsforholdene. 

Derfor skal vi kort oplyse, at det store industrikak-
ken og thekakkenet primaert er beregnet pi de der 
bor pi vsrelseme og s i selvfelgelig for festaftenen. 

For OS andre: 
"Det er Trangia-time folks" - det vil sige at 
man b0r medbringe sit sasdvanlige kokkengrej m.v. 

Ellers bar vi - udvalget - ikke kunnet komme pi 
Here gode rad og anvisninger. Det er egentlig svasrt 
at vasre turarrangar for s i stort et arrangement, man 
spekulerer hele tiden pi om der nu ikke er noget der 
er overset/glemt, men s i forsikrer man jo igen 
hinanden om, at det er garvede turcyklister, der nok 
skal vide at finde pi rid! 

Derfor siger vi tak for alle Jeres gode ideer og 
opringninger om dette og hint, uden disse gode 
inspirationer var vi garanteret kommet "godt oppe 
og k0re"! 

Pa et kaempestort gensyn til Jer alle - og 
tak - Turudvalget. 

K U N S T E N A T P U D S E S I N C Y K E L 

Artikel fra Jyllands-PoslQn den 26. marts 1995, skrevet af Stig 

Olesen. 

NSr traserne springer ud i Rom, gSr der er-
faringsmasssigt ni dage, inden bladene folder sig 
ud i Munchen. 
ForSret kommer altsS spadserende op til Dan-
mark. Der er ikke noget jeg har fundet ud af, det 
er noget jeg har lasst. En amerikansk vejrsatellit 
afsl0rede nemlig for et par siden, at lovsprin-
get bevaeger sig op gennem Europa i almindelig 
gS-hastighed, hvilket vil sige fire-fem kilometer i 
timen eller ca. 100 kilometer i dagnet. 

Mens jeg ISser mig ind i cykelkaslderen, leger jeg 
med den tanke, at hvis forSret her i 1995 undta-
gelsesvis havde taget cyklen, ville det vaere n^et 
fire gange sS hurtigt frem til min forblaBste bag-
g^rd. 

Og sS havde jeg nok siddet solbraendt og smSs-
vedende i min stribede campingstol og nippet til 
en mintfarvet drink i stedet for som nu at balan-
cere smSfrysende rundt med saebevand, smare-
kande, rustfjerner og vaerktojskasse. 

Men s^dan skal det vaere. 

En nation af cyklister kan ikke sidde i sofahjornet 
og vente pS lovspring, der i ojeblikket rappor-
teres at drive den af nord for Verona og forst 
ventes til Bolzano sidst pS ugen. 

Yoghurt for h0jtiden. 

Gensynet i cykelkaelderen er altid bevaegende. 
Det er som at se ens kuffert dukke op pS luft-
havnens sorte transportbSnd; man er altid lidt 
overrasket over, at det igen er gSet godt. 

Og der stSr den sh med flade daek i stativet, hvor 
vi skiltes den regnv^de november-aften efter 
biografturen. Nu husker jeg det pludseligt. Det 
var ved den lejiighed, at en eller anden fladnak-
ke ikke blot stjal min gamie Cateye-batterilygte -
norden drejede ogsS styret en kvart omgang og 
rev ledningen til computeren af. Hvad er det for 
tider vi lever i? Og sS havde den ulidelige Kevin 
Costner i hovedrollen. 

Men nu begynder vi ph en frisk, min cykel og 
jeg. 

Kaeden ligner noget fra industrialiseringen af 
England. Forsigtigt fjerner jeg die, salt og grus 
med en gammel tandbarste dyppet i petroleum 
som jeg opbevarer i et yoghurt-baeger. 
Normalt splser jeg aldrig yoghurt, men et par 
uger inden forirs-klargaringen keber jeg altid en 
mejse-yoghurt med jordbaer. SSdan har alle 
h0jtider deres kulinariske traditioner. 

Vidste De, at en gennemsnitlig cykelkaede bestSr 
af 570 dele? 
NS, men pas nu p î, at petroleum ikke traenger 
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ind i krank eller nav. Her vil det oplese kuglefed-
tet, hvorefter cyklen i al fremtid vil lyde som en 
polsk cementblander. 

Med en tor klud afterrer jeg kaeden og giver den 
et par drSber almindelig symaskineolie. Kaede-
spray har fanden og en smart fabrikant opfundet. 

Jeg l0fter baghjulet og drejer hurtigt rundt pi 
pedalen. Kaeden synger ph forklingen og fem-
kransen. Jeg lader daekket rore asfalten. Brem-
selyden er den autentiske, og en svag lugt af 
braendt gummi rammer mine naesebor. Jo, det 
skal nok blive en god sommer. 

Du skal cykle. 

Kunsten i at vedligeholde en cykel bestSr i at 
bringe sig selv i den rette sindsstemming, Arbej-
det kraever selvfalgelig ogsS nippelnogle, ther-
mokaffe, skaevbider og en solrig krog i baggSr-
den, men forst og fremmest forudsaetter det, at 
sindets programvaelger drejes ind p& fortid. 
Cyklen bestSr nemlig af over 1500 enkeltdele. 
Dermed er den ligesS kompliceret som tilvaerel-
sen i 0vrigt. Men cyklen er der mening i. Den er 
vort foretrukne transportmiddel til Netto-indkob, 
staevnem0der og skovture. Danmarks over to 
millioner cykler indtager en saerlig plads i vores 
kollektive erindring. 

I skSltaler og rarstromske sange gor vi os til en 
stolt sejier-nation, fordi der nu engang er mere 
patos over et hvidt sejl end over en sort herrecy-
kel. Men sig mig helt Kriigt, er der ikke flere af 
OS, der har opdaget verden fra det polstrede 
barnesaede bag pS mors cykel end fra cockpittet 
i en FolkebSd? 

Vores nationale imperativ lyder: Du si^ai cykle. 
Derfor er den forste cykel i virkeligheden af-
gorende for, om vi senere i livet vil eksponere os 
selv som bredslipset nouveau riche i BMW eller 
forsage at gore den som smSbebrillet intellektuel 
i en Citroen. 

Og det beror selvfolgelig ikke p§ et tilfaelde, nSr 
middelaldrende bilister i dag ofrer smh formuer 
pS hSndsyede lasderindtraek og gearstangsknop-
per af rosentrae. Sporger man dem, vil de begyn-

de at fortaelle om dengang i eftersommeren 
1957, da de ikke mStte ih en dynamolygte. 

Nu er jeg i gang med smorekanden, sS fSr 
bremse- og gearkabler ogsS en omgang. Jeg 
traekker inder-wiren ud af det ydre hylster (som 
rigtige cyklister kalder strompen ) og torrer den 
af i en klud vaedet med olie. 

Begge bremse-wirer er flossede. Godt jeg hu-
skede at kobe nye. Inden monteringen husker 
jeg at udskifte bremseklodserne og justere dem 
to millimeter fra faelgen. f^r alle bevasgelige 
dele en drSbe olie. Det er godt at kunne stei fast, 
ncir det kraeves. 

Min forste cykel var en skuffelse. jeg havde 
forestillet mig et orgie i rod lak, skinnende 
chrom, blafrende vimpler og kaskke raevehaler. 

Og der stod den sS. Den var bIS, den var stor, og 
den var forkert. Cykelhandleren havde pk min 
fars foranledning forsynet pedalerne med solide 
traeklodser, sk mine alt for korte fem-Srige ben 
havde en chance for at nS. Af samme hensyn 
var sadlen monteret direkte pii stangen. Men 
vaerst af alt; op ad sadelroret stak et kosteskaft, 
sh de voksne kunne have et fast greb i mig 
under de forste cyklist-ovelser. 

Det ser man naesten ikke mere. Born laerer 
lettere at cykle i dag. Den britiske biokemiker og 
fysiolog Rupert Sheldrake har brugt denne 
konstatering i sine spaendende teorier om kraft-
felter og kollektiv indtering. Ifolge Sheldrake vil 
born om 50 §r kunne EDB-programmering og 
w/indsurfe fra fodslen, men sS er det vel et 
sporgsmSI, om den kan holde balancen ph en 
cykel?. 

Sci vasker jeg stellet af med en hSrd s.amp 
dyppet i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. 
Man kan selvfolgelig ogsS kobe speciel italiensk 
cykel-shampo med voks, men det er ligesom 
silke-pudseklude mest for cyklister, der lever i 
ulykkelige parforhold og derfor er nodt til at gS til 
yderligheder. 

Nu torrer jeg stellet omhyggeligt af med et 
vaskeskind og g^r sS i gang med at rense faelge 
og egere. Provende lader jeg forhjulet snurre i 
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gaflen. Det synger naesten uhorligt fra kuglelejer-
ne, og de nypudsede egere glitrer i solen, der 
kigger frem mellem to haglbyger. 

Middelaldrende cyklister vil forstS, hvorfor jeg ph 
dette tidspunkt i forSrs-klargoringen pludselig 
kommer til at taenke pS maelkekapsler. I slutnin-
gen af 50eme troede jeg som alle andre drenge, 
at mit liv ville blive lykkeligt, nSr alle mine cyke-
leger var besat af sammenrullede blanke maelke
kapsler. 

Kapslerne havde forskellig farve. Sodmaelk var 
bia, kasrnemaelk gronne og de sja9ldne flode-
kapsler var rode. Og de mest bakterieforskraek-
kede modre insisterede pk, at kapslerne skulle 
vaskes, inden vi mStte fci dem. 

Men hvor sk det dog godt ud, r\kr hjulene snurre-
de i solen. Detflimrede for ojnene og den kedeli-
ge Skandsen, Cresent eller Everton var pludselig 
en gylden stridsvogn som efter vores mening 
mitte gore enhver 10-Srig pige blod i knaaene. 

Da effekten udeblev, gik vi over til at saette 
papstykker i klemme mellem forgaffel og eger. 
Hvis man korte hurtigt nok, lod det med lidt god 
vilje som en knallert. 

Alt det usagte. 

ForSrsrengoringen af cyklen har sin egen retorik. 
Mens jeg sikx bojet over cyklen med klude, 
vaerktoj og spande omkring mig, kommer en af 
naboerne og standser op: 
"NS, den skal lige have en omgang, hva'?" 
"Ja, det er jo ved at vaere den Srstid", svarer jeg. 
Naboen st^r tavs og ser pk mig. "Ja, vi g i r en 
skon tid imode", siger han sk. 
"Ja, men vi traenger oqsk til det", svarer jeg og 
losner bolten der holder styret. Med besvaer ikr 
jeg drejet det hen i normalposition. den haer-
vaerksmand skulle have en tidsubestemt straf. 

Nu skal der nok vaere de mennesker, der finder 
en sSdan samtale torn og cverfladisk. Men det 
er fordi de ikke kender cyklens anatomi og alt 
det usagte, der er ved at s\k og glo pk en mand, 
der pudser cykel. 

Side 4 

Da naboen sk mig dreje styret, startede hans 
indre biograf. Jeg kunne se det pk ham. For i 
hans barndom var der blide cykelstyr og dren
ge til. 

Og med vendestyret indtridte i slutningen af 
50erne en revolution. Nu kunne friske drenge 
med en skiftenogle vaelge mellem en naesten 
liggende korestilling som pk racercykler, en 
mere tilbagelaenet som det sSs i speedway eller 
en opretsiddende som foraeldrene forlangte med 
henvisning til trafiksikkerheden. 
Det sidste blev sjasldent praktiseret. 

Derimod blev cykelstyret forsynet med tilbehor 
og pynt, der altsammen signalerede en gryende 
individualitet for smk maend, der ellers ikke 
havde sk meget at skulle have sagt. Spejie med 
gron plastikkant, vimpler pk smk fjedre, lygter 
med gult glas og elektriske tudehorn fyldte godt 
op, men helt flot blev det forst, da jeg fik mon
teret et par selvlysende hSndtag med lange 
plastik-frynser, som stod vandret ud i luften efter 
mig, ncir jeg dagligt spraengte lydmuren som 
bybud. 

Ingen havde en cykel som min. 

Tilvaerelsen kunne bare komme an. 

Erotik og b0jede eger. 

Og det gjorde den. Min erotiske debut foregik for 
eksempel pk en cykel. Og nSr jeg taenker tilbage 
pk den varme juni-aften forekommer det helt 
naturligt. 

Vi hang sonl saBdvanligt ovre i det kommunale 
aniaeg med vores cykler. Det gav tryghed at 
have sin cykel med, nkr der var piger i farvandet. 
Cyklen kunne man lasne sig op ad, cyklen kunne 
man snakke om, og cyklen kunne man adspredt 
fingerere ved. Og sk kunne man hurtigt komme 
vask. 

Conny havde ogsci sin nye gronne Hamlet-cykel 
med, og i et anfald af overmod satte jeg mig pk 
hendes bagagebaerer og bad hende om at kore 
mig en tur ind i aniaegget. 

I tusmorket cyklede vi ind pk de ode stier. 
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Conny havde en tynd hvid flagrende sommer-
skjorte ph. Hun kerte hurtigt. Beruset af farten og 
duften af sommeraftenen stak jeg hasnderne ind 
under skjorten og lagde dem om Connys bry-
ster. 

Hun rSbte noget som jeg ikke kunne here for 
fartvinden og grusets knasen. Jeg flyttede ikke 
hasndrene. Sh vendte Conny sig om i sadlen og 
rSbte, at jeg skulle fjerne grabberne. Jeg kunne 
se hun var rasende. 

I samme ojeblik brasede vi ind i traset og jeg fik 
pludselig smag af metal i munden. 
Braendenaelderne og hudafskrabningerne var 
ikke det vasrste. Det var Connys forhjul, der 
lignede en meget fladtrykt oval. Mine forsog ph 
at rette hjulet ud var selvfolgelig ynkelige, og 
Conny gik graedende hjem og sladrede til sine 
foraeldre. 

Begraensningens kunst. 

Der er noget der knager inde i kronroret. NSrjeg 
laegger hele min vasgt ph styret oc drejer, lyder 
der nogle betaenkelige knask fra en position 
mellem styr og og fornav. 

MSske skal kuglelejerne skiftes ud. Det bliver i 
givet fald en opgave for cykelsmeden. Med 
alderen bliver maend bedre til at erkende deres 
begrasnsninger. 

MSske skulle jeg forkaele mig selv med en laek-
ker, engelsk hSndsyet laedersadel med messing-
nitter eller en af af de nye cykelcomputere, der jo 
advarer mod for hoj en puis? Der er jo kun 1352 
KM fra Bolzano til Danmark, og selv om forSret 
kommer til fods, sh kommer det. Og mig skal det 
ikke finde uforberedt. 

K0M50VENDEPA 
CYKEL FEME I 
SYDEUROPAI 

Ruby Reiser 
r».a6153S99 

Klubmedet den 11. april 1995. 

Medet var vistnok historisk p.gr. a. de f3 deltagere, 
7'/2 i alt, nemlig Gritte, Gormsen, Hans Vemer, Jan 
Wessmarm, Niels Jensbal, Finn K. , Johan og Niels 
O.K. (den halve person ). Men hovedstyrken var jo 
ogsS bare i Provence til pSskemede der. 

Gitte havde dejlige t0rkager med. Der var s i mange, 
at vi andre fik deraf til hjemmebrug. 

Finn K. viste videofilm fra Odense Cykelklubs 
turistafdelings jubilasumstur gennem Danmark i 
1981. Desuden uddelte Finn K. en brochure til 
deltageme fra Team-Danmarks konsulentafdeling, 
januar 1995, om rigtig emasring i forbindelse med 
sportsprsestationer. 
Den kan fis fra Idrasttens Hus i Brendby " 4245 
5555, og hedder: "Uden mad og drikke, du'r helte 
ikke". den hjjelper til at forsti sammenhsngen 
mellem kost og prasstation og giver praktiske 
eksempler pa, hvordan og hvad man kan spise, samt 
pi forholdsregler ved rejser udenlands. 

Sidst i haeftet er en raskke opskrifter. Forfatter er 
emasringsspecialist Regitze Siggaard, verdensme-
ster i letvasgtsroning i 1990. 

Hans Vemer viste mig sine nye cykelbrilier af den 
smarte str0mlinede type. P i naesestettten er mellem 
vindskaerm og 0jne monteret styrkeglas nassten som 
de "gammeldags" sygekassebriller. 
Desuden kan steengemes laengde varieres i smi 
spring, og man far 2 slags sidestsenger + etui, med 
i prisen. 

Banani forhandler det, men kan ikke klare styrkeg-
lassene. Det mi en optiker gare. 

Jeg har alierede kabt systemet, der er 5 i r gammelt 
og hedder: "Boile sport optical system" og er fransk. 
Min optiker sagde, jeg havde gjort et godt kab til 
556 kr. inkl. sol- og farvelas skasrm. Han saslger 
systemet i et andet fabrikat, der er ca. dobbelt s i 
dyrt, og det er altsi mange penge for sadan en 
hindflild formet plastik. 

Referent: Johan Knudsen. 

Turcyklisten 2/95 Side 6 

T u r o y k l l s t E r i k D a l a g e r 

e r d e n 1 3 . a p r i l 1 9 9 5 
a f g d e t v e d d o d e n I e n 

a l d e r a f k u n 3 5 d r . 

£ret v a e r e h a n s m i n d e 

stille natur der ikke ibnede sig for andre mennesker, 
men han var ogsi i besiddelse af burner og satirisk 
vid nir man kom taet p i ham. 

Da nu Erik har truffet SIT svaere valg, vil fremtiden 
og min sympati og bedste 0nsker heh tilhere Eriks 
3 efterladte piger. 

Sindets krinkeikroge er uransalige -
Intet menneske kan d0mme. 

En sidste hilsen til Erik med hibet om et rigt fugle-
liv pi den anden side, og de kaerligste tanker og 
ansker til de efteriadte anskes af Jan. 

H" NekrologD" 

Det er med stor sorg, samt med en falelse af afmagt 
jeg har modtaget budskabet om, at vores cykelkam-
merat og min gode ven Erik Dalager har besluttet 
sig for at forlade denne brogede verden. 
En handling jeg ikke forstir, men jeg respekterer 
menneskets ret til at selv bestemme. 

Erik var inden, han med sin kone og 2 smi piger 
flyttede til Jylland, et saerdeles aktivt medlem af 
Turcyklisteme. Erik var en rigtig turcyklist, der ikke 
lod sig standse af vejr og vind, kun piklaedningen 
skiflede. 

Erik der var amatarornitolog, vil vaere kendt af en 
del for nogle nattergale-ture, hvor man vitteriig 
skulle vasre gal for at made op pi den tid af natten. 
Som ornitolog var Erik ogsa samlingspunkt for en 
lille kreds af arneinteresserede turcyklister, og vi 
havde i den forbindelse en rsekke uforglemmelige 
og lasrerige oplevelser i det Skinske. 

Erik der var beskasftigelsesterapeut, uddannede sig 
senere til mabelsnedker i et firma der producerede 
finere arkitekttegnede nwbler. 
Dette resulterede da ogsa i en af de f i medaljer der 
blev uddelt ved svendepraven. 

Erik havde stor interesse for alternativ behandling 
og sundhed og var ogsa examineret Biopat, samt 
uddannede sig labende indenfor alternativ medicin. 

Eriks mangfoldige talenter og interesser gar ikke 
hans handling mere forstaelig. Erik var en meget 

Tak for al opmaerksomhed 

ved Eriks dad og begravelse. 

Susan. 

K l u b t 0 j ! 

Klubben har modtaget det nye cykeltaj. Bestilt taj 
kan afhentes hos undertegnede: 

Lars Bai Jensen, Brandbyvestervej 68B, 2. d0r 3, 
2605 Brandby. "4245 6263. 

Skulle der vasre nogen der ikke har faet bestilt i 
farste omgang, er der stadig enkelte trejer og bukser 
pi lager i assorterede str. 

RING! 

Advokat 

ANN-LIS B U C H H O R N 
Maderet for Hojesteret 

Amagertorv 26 - 1160 Kabenhavn K 
Telefon33 11 9811 
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S J ^ L S 0 RUNDT DEN 11. JUNI 1995 

HUSK at reservere denne dag, hvi du ansker at sti 
post. Klubben har endnu engang brug for en hjael-
pende hSnd til posteme. 
Interesserede kan kontakte Jens Spelmann eller 
Niels C.K. Pedersen. Har du vaeret med far bliver du 
kontaktet. 

ISEFJORDEN RUNDT 1995 

Madested: 
Madetid: 

Lasngde: 
Turieder: 
Tilmelding: 

Hareskowejen ved AB's baner. 
0 07,25 den3.juni 1995 
Hvis regn den 3. juni - s i den 4. 
juni istedet 
? -
Johan Knudsen. 
Er nedvendigl og til Johan 
Knudsen pS « 3366 4675 
( i arbejdstiden). 
31. maj 1995, af hensyn til froko-Tilmeldingsfrist: 

sten. 
Med mindst 2 "gumpetunge quindfolk" ft. S. Ras-
mussen og fr. G. Kofoed kares via Frederiksvsrk til 
Hundested. Efter fasrgeturen til Rjarvig tager vi til 
Asnass, hvor Susanne Rasmussens foraeldre laegger 

• hus eller have til den medbragte frokost. 01 og vand 
kan kebes. Som saedvanlig er der lidt ny rutefering. 
•3-Her bare!: 
Asnass, Flrevejle Stn. by, Dragsmalie, Bjergesa, 
Vallekilde, Skippinge, Saerslev, GodthJb, Stokke-
bjerg, Jyderup ( med 2 min. vandpifyldning ved 
kirken ), og Markav mod Maglese til kaffe/the og 
bred. 
Derefter gSr det hjem over stok og sten. 

S Y D S J ^ L L A N D RUNDT L 0 R D A G 
DEN 17. JUNI 1995 

transporteres med lastvogn og deltageme taget toget 
frem til startstedet. 
Turlsngde: ca. 100 K M 
Turledere: Lene og Jan Bai Jensen 
Tilmelding: Senest den 10. juni (-A-bindende) 
S : 4245 6608 
Pris: 20 kr. incl. person og cykeltrans 

port, kaffe og kage. 
PS-NB!! ! Turen gennemfares kun med min. 

14 deltagere!!!!!!! 
Om turen i evrigt. 
Ruten: Faxe Ladeplads - Praesta Fjord -
Jungshoved - Stensby - Bakkeballe - Orslev -
Lundby - Torup - Snesere - Brederup - Lestrup -
Faxe Ladeplads. 

Der keres p4 smS veje hvor sidanne forefindes. 
Grusveje forekommer i mindre bidder, men ruten er 
som helhed meget kuperet og afvekslende i smuk 
natur og pS gode veje. 

Her er mulighed for at se et omrSde der sjasldent nSs 
p4 eendagsture. 

B L O V S T R 0 D K R O - 25. JUNI 1995 

Madested: 
Madetid: 
Lasngde: 
Turieder: 
IT-

Damhuskroen 
Sandagkl. 10.00 
ca. 50 K M 
Vemer Kristiansen 
3174 4902 

Turen keres i jaevnt tempo langs Vestvolden til 
Kagsmosen, ad stisystemet til Smarmosen, Nerre-
skov, Farum, Ravnsholt til Blovstrad Kro, hvor vi 
spiser kroens gode og billige mad. 
Klubben giver kaffe og pandekager. 

Tilmelding inden 21. juni 1995 
Med venlig hilsen Vemer. 

Medested: Sjaslar Station 
Madetid: Senest kl. ©07.00, da cykleme 

skal laesses forsvarligt. 
Toget afgir kl.© 07.41, togskifte 
iK0gekl . ©08.14. 

Vi er fremme ved Faxe Ladeplads 
kl.© 09.12. 

Hjemkomst: Kl.©21.19 pS Sjaslar Station 

En rigtig gammeldags Turcyklist-tur hvor cykleme 

CYKELFERIE 
Vi har cykaltaskerne, letvaagtsleltet 

og alt det ovrige udstyr. 
Kig ind hos 

1360 Kabenhavn K 
Tif. 33 14 51 50 
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Telttur HI L E J R E F O R S 0 G S C E N T E R 
den 1. - 2. juli 1995 

Madested: 
Madetid: 
Tilslutning: 

Lasngde: 
Turieder: 

Tuborgvej - Emdrupvej. 
Kl.©09.30 
Jyllingevej/Vestvolden 
kl. ca.©10.00 

2 x 6 0 K M 
Gadi Harlam 

3162 2236 

HovedmSlet for turen er Lejre Forsagscenter, som er 
et historisk arkasologisk center med husbygning, 
husholdning, hSndvaerk og landbrug. 
Fra oldtiden og frem til nyere tid. 

Besaget pk Lejre Forsagscenter sker om sandagen. 
Om lardagen cykler vi forbi Roskilde til Bognaes, 
hvor vi tager os en lille vandrertur. Der ovemattes 
pS privat camping. 

Medbring: 
Alt det nedvendige lejrudstyr til en 

campingtur, mad til begge dage, penge til cam-
pinpladsen ca. 20 kr. og til entreen 45 kr. 

Sidste tilmelding: Mandag den 26. juni 
1995! 
Turen er faslles med D V. L . cykelturkredsen. 

R O T U R P A F A R U M S 0 -
J U L I 1995. 

DEN 15. 

Madested: Farum Sa Badudlejning / Heriev 
Posthus. 

Madetid: K l . ©11.00 / Kl . ©10.00 
Lasngde: 5 samil 
Turieder: Peder Andersen 

* : 3675 3842 
Tilmelding: Senest den 12. juli 1995! 

Vi gar i bSdene kl. ca. 11.00. 
Efter ca. 1 times sejllads, strander vi pk FarumgSrd 
ved Sevej Hvor det bliver muligt at kabe kager til 
kaflfen og andet skibsproviant. 

Mange strabadser senere, vil vi kaste anker i Karsa, 

hvor vi vil indtage vores medbragte mad. 

Leje af bad ca. 40 kr. 

Tempo: 3-15 knob. 

Vi blev sidste kr opmasrksom pi, at det er muligt at 
tage en forfriskende dukkert direkte fra bSdebroenl. 

S K J O L D N ^ S H O L M - 23. juli 1995. 

Madested: 0lby Lyng S-station 
Madetid: Sandag kl. ©10.00 prscis 
Lasngde: ca. 60 K M 
Turieder: Jens A. Thorsen 

« 3670 3607 

Hyggetur i mageligt tempo, hvor alle kan vaere med. 

Vi karer ad smiveje til Skjoldenassholm, hvor vi 
besager sporvejsmuseet. Der vil vasre mulighed for 
en tur i en af de gamle sporvogne!. 
Frokosten indtages pi omridet ( udendars!). Drik-
kevarer kan kabes i kiosken pi museet. 

Eftermiddagskaffe og the indtages pi hjemturen. Vi 
forventer at ramme en S-station ( f eks. Jersie 
Strand) sidst pi eftermiddagen, og den officielle tur 
slutter her. For dem der mitte anske det, er der 
mulighed for at kare lasngere, idet man blot kan 
cykle hele vejen hjem!. 

Husk penge til entreen ( voksne ca. 30 kr., barn 
ca. 15 kr.) og en Iks til cyklen. 
NB! P i grund af den udendars spisning og 
museumskigning m.v. vil turen KUN blive 
gennemfart i tarvejr. Ring hvis tvivl. 

BANANI 
SPORT 
Cyklen - der er kaalet for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 
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S T O R E B ^ L T DEN 
1995. 

12. - 13. AUGUST NORDSJ^LLAND - 26. AUGUST 1995 

Madested: Radovre Parkvej/TSrnvej 
Madetid: K1.01OOO 
Lasngde: 2x100 K M 
Turieder: Jesper Wang 
® : 3165 3269 
Vi karer i et moderat tempo igennem Vestskoven 
mod Roskilde. Derfra karer vi over Kirke Hvaisa 
mod Tadre Malle, hvor vi spiser frokost. 
Vi finder et kaffested undervejs, far vi fortsastter 
mod Storebaslt via Tissa. 
Vi er fremme ca. kl. ©18.00 - Husk badetaj! 

Sendag: 
Vi karer stille og roligt hjem med frokost ved 
Gyrstinge Sa, og et passende kafFested pi vejen 
hjem. 

Husk tilmelding! 
Deltagerantal! 
Der er 12 sengepladser, hvis flere s i husk sovepose 
- ring herom! 

H 0 R S H O L M DEN 19. AUGUST 1995 

Madested: Jyllingevej - Timvej 
Madetid: Kl . © 09.00 
Lffingde: ca. 90 KM. 
Turieder: Peder Andersen 

® : 3675 3842 
Tilmelding: Senest den 16. august 1995. 

Vi karer gennem Eremitagesietten, via stien langs 
med Nordbanen til Folehave og Harsholm. 
Her holder vi hvil og spiser vores medbragte mad. 
Derefter karer vi til Sjaslsa og Jaegerhytten, hvor vi 
drikker kaffe/the. 
Husk at tage penge $ $ med, klubben daskker kun 
en del af regningen! 
Hjemturen kares gennem Rude Skov. 

Tempo: Ikke hurtigere end alle kan 
deltage. 

* : Turen gennemferes ogsi i snevejr! 

Madested: 
hjamet). 
Madetid: 
9,00 prscis! 
Lasngde: 
Turledere: 
Tl f : 

Busstoppestedet i Risby ( pi 

Lardag den 26. august 1995, © kl. 

125-130 K M 
Susanne R. og Gitte K. 
o 3135 2059 o g « 4 2 6 4 5602 

Vi karer i rask tempo ad astfaltveje nordpi til 
Tisvildeleje, hvor vi spiser den medbragte mad 
udendars. 
Der vil blive mulighed for at kabe drikkevarer 
undervejs. 
NB: Husk madpakke. 
PS: Vi har endnu ikke pravekart turen s i en nasr-
mere beskrivelse mi vente. 

Susanne og Gitte 

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

Weekend 26. - 27. august 1995 SOR0 
A K A D E M I . 

Madested: Tistrup Station kl. ©10.00 

Lsngde: 2 x 65 K M 

Turieder: Gadi Harlam 

3962 2236 

I iret 1145 blev visse herrer enige om, at placere et 
kloster pi den davasrende a: "Soar 0e". 
400 i r senere blev Sora Akademi oprettet. Men 
inden vi kommer s i langt, cykler vi pa de Midtsjael-
landske veje og besager undervejs Jaettestuen i 0m 
og ovematter pi en privat camping. 
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Pa vej mod Kage aflasgger vi besag pi Malerklem-
men. Turen ender i Kage og vi tager toget hjem. 

Medbring penge til campinpladsen ( ca. 20 kr. ) og 
billet til dig og din cykel fra Kage, samt alt udstyret 
og provianten til weekenden. 

Sidste frist for tilmelding er mandag den 21. 
august 1995! 

Turen er faelles med D.V.L. cykelturkredsen. 

SENSOMMER-TUR. 

ONSDAGSTR^NING: 

Perioden: 19. april- 13. September 1995. 

Madested: Busstoppestedet i Risby ( pi 
hjamet). 

Madetid: Onsdage kl. © 18.00 - i tiden frem 
til den 13. September. 

Laengde: 30- 35 K M 

Turledere: Jan Bai Jensen »4245 6608 
Lars Bai Jensen «4245 6263 

Madested: Heriev Posthus 

Madetid: Sandag den 10. September kl. 
©9.30 prfficis! 

Turlasngde: ca. lOOKM 

Turieder: Lars Bai Jensen 

^ 4 2 4 5 6263 

En sensommer-tur nu hvor sassonen er ved at slutte. 
Kun 1 mined til den afsluttende Malerklemmen-tur. 

Denne tur vil dog g i i den modsatte retning. Vi 
finder gode veje i Nordsjaelland og satser p i at spise 
i det fii. Medbring derfor mad og drikke! Kaffen vil 
med stor sandsynlighed blive klaret i Jasgerhytten. 

-T^poe t vil vaere s i alle der har kart sssonen 
igennem kan vzere med. Det betyder kare-tempo 
mellem 25 og 30 KM/t. 

Vejene vil hovedsagligt vsre asfalt, men korte 
grusstraek kan forekomme. 

ALT I CYKELBEKL>EDNING 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Roskildevej 299 A 
2610 R0dovre 
B Andersen 

36 70 22 39 

Vi karer i rask tempo og evt. i 2 hold. Vi bestraeber 
OS dog pi at vente pi alle, isaer hvis man mader op 
fra starten. 

M0D OP OG KOM I GOD FORM I 

T O R S D A G S C Y K L I N G 

Torsdagscyklingen - der som bekendt starter ude 
ved klubhuset - holder pause i ferieminedeme J U L I 
og AUGUST. 

Vi ses til September Niels C.K. og Finn K. 

SQNDAGSTR^NING: 

Madested: Heriev Posthus 

Madetid: Sandage kl.©09.00 fra den 16. juli 
-24. September 1995. 

Lasngde: 40 - 60 K M 

Turieder: Bert Due Jensen ( uforpligtende) 
3174 6841 

Trasningsturene kares primaert de sandage, hvor der 
ikke er andre ture, men prav osse hvis du ikke har 
lyst til en heldagstur. 
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Klubmeder. 

* Tirsdag 13. juni 1995: 

Finn K. og Johan K. vil mile kondital hos de der ter 
svede lidt p4 en kondicykei. 

* Tirsdag den 11. juli 1995 og tirsdag den 8. 
august 1995: 

Ingen klubmader. 

* Tirsdag 12. September 1995: 

Niels F. Jensbal har lovet at fortaelle om: 

Hvilke kameraer egner sig til cykelture, smi - starre 
- billige eller dyre - hvilke skal man vaelge til 
turcyklings-brug? 

Lars Hansen fra firmaet: Jam Hansen Foto pi 
Frederiksberg, er fagmanden der kan besvare tricky 
spargsmal, samt demonstre en masse kameraer og 
nyttigt udstyr. 

DEADLINE FOR N ^ S T E 
NUMMER AF T U R C Y K L I 
STEN E R DEN 17. J U L I 1995. 
Husk: Indlag indsendes til Niels C. K. Pedersen. 

Redaktaren ansker A L L E en rigtig god turcyklings-
sommer. 

Saelges 

/€ldre Peugeot tandemcykel 27" hjul, 15 gear, 3 
bremser, racerpedaler, 2 flaskeholdere. 

Pris: 2.000 kr. 

Erik Spindler, 
Thyregodsvej 10, 1. tv., 

2500 Valby 
T L F 3117 0568 

ooOOoo 
Saelges: 

1 par hvide Patrick cykelsko str. 38. 
Kun bnigt 2 gange! 

Pris 50 kr. 

Henvendelse til: 
Anni Steingrimsdottir 

T L F . 3135 5296 

ooOOoo 
Hjaelp til sports-vennerne! 

Hvidovre Cykelklub afholder 2 sports arrange
menter: 

A: 28. juni 1995 Gadelab - Hvidovre Stationscen-
ter 
& 

B: 29. - 30. juli 1995 Landevejslab i Havdmp. 

Til begge arrangementer anskes hjaslp til bemanding 
af poster m.v. 
Skulle der vasre nogle blandt klubbens medlemmer 
der har tid og lyst til at hjaelpe med disse opgaver, 
bedes I henvende Jer til: Georg Hansen 

« 3675 6380 


