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Nyt fra redaktoren 

Efterlysningl hvad med at sende lidt "stof' til bladet, 
herunder ikke mindst turreferater 

Disse er snart sa sja;ldne, som den store lottogevinst. 

Derfor ta;nk pa jeres klubkolleger der maske ikke 
var med pa turen 

Endnu bedre - med Jeres forslag til, at nsste ars tur 
kunne gores endnu bedre, 

Jeg er ogsa en bund efter billeder til bladet, bade 
sjove - skanne - interessante - o.s.v. 

Det er altid nemmere at va:re "skriverkarl" nar der er 
en masse stof, at ose af 

Sa nar I nu har studeret alle de mange tilbud, om 
ture og ferier - om oplevelser - sa er der kun tilbage, 
at onske Jer alle en rigtig god sommer og st0t alle 
vore mange turarrangerer ved, at mode op 

De liar alle lagt en masse kraefter i opgavcn for, 
at gere netop lians eller hcndes tur til noget 
saerligt 

R I G T I G G O D S O M M E R 0 N S K E S A L L E 
K L U B B E N S M E D L E M M E R - Husk at passe 
godt pa Jer selv - vi er de "bigde" trafikanter! 

Naeste nummer vil indeholde: 

Tur til Rommelasen 14/9 - 15/9 1996 
Tur til Metalskolen 1 Jorlunde 21/9 1996 
Tur til Jyllinge 28/9 1966 
Turen til Malerklemmen 6/10 1996 
Tur til ganlase Eget 13/10 1996 
Skovtur 27/10 1996 
Onsdagstraening i perioden 10/4 - 11/9 1996 
Sommertrsning i perioden 7/7 - 22 /9 1996 
Vintertraining 3/1 1 - 16/3 1997 
Torsdagscykling 
Klubaftenener 10/9 - 8/10 - 12 /11 - 10/12 
Plus 
Turreferater fra den forlabne sommer, haber jeg! 
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OrienteringslDbet sendag den 17. 
Marts 1996 

Som man sikkert har bema;rket, var prsmien i dette 
ars orienteringslab, at komme pa forsiden af " T U R 
C Y K L I S T E N " 

Derudover blev man prasmieret med en stribet 
slikkepind, og som det fremgar af billedet, er det 
ikke lutter slikkepinde pa billedet 

Det skyldes det faktum, at der var 2 vinderhold 
Arrangareme matte derfor i al hast, fremtrylle nogle 
flere prjemier 

Orienteringslabet handlede om, at man ved hjjelp af 
et kort med indtegnet rule, samt en beskrivelse af 
posternes placering skulle fmde frem til disse 
Pa posterne var der sa en raekke sporgsmal, om 
almene emner der skulle besvares 

Denne del af diciplinen voldte dog ingen problemer 
og de tleste af sporgsmalene blev korrekt besvaret 

Noget anderledes forholdt det sig med dette, at laese 
pa et kort. Her var der nogle der havde faet det 
indtryk, at det drejede sig om en veritabel gasttekon-
kurrence, sa man sprang belt og aldeles over be-
sva:rel med laese pa, endsige kigge pa kortet over 

Pa ruten der forlab ad sma og til tider glatte skovsti-
er. var der udlagt et lille forfriskningsdepot, samt et 
slikdepot for at forsode denne lidt rakolde morgen, 

Efter at have gennemkart Ejby Mose - Vestskoven 
med Herstedhoje og Ole Romers Haj, var der et lille 
traktement i Vestskovhuset, ved Manterne 

Pa trods af vejrguderne var vi alligevel 18 glade 
cyklister der skiltes efter en raekke gode oplevelser 
og samvasr i naturen 

Vi ses ti! motionscykeliBb 

Jeg haber, at endnu flere vil made op til denne lidt 
anderledes oplevelse naeste gang vi far lyst til, at 
arrangere et orienteringslab. 

Pa vegne af arrangareme: 

Jan Bai Jensen. 

Vintertraeningen 95/96 

Vel vidende at det nu er I'A maned siden, at vinter-
traeningen sluttede, vil jeg alligevel fortaslle lidt 
derom 

Om ikke for andet, sa for at varme lidt op inden den 
naeste sa;son 

Denne vinter blev den koldeste i mange ar, men dette 
til trods modte mellem 8 og 20 cyklister op hver 
sondag morgen for at kore en frisk tur i skoven. 

De store snemasngder og de til tider tilisede skovsti-
er forviste os desva;nre alt for ofte til de forblasste og 
triste landeveje. Dette pavirkede bade tempoet og 
distancen i negativ retning og medforte, at vi matte 
betragte den ellers sa smukt vinterklasdte natur pa 
afstand fra landevejene 

Det glatte fare tvang adskillige af os til naerkontakt 
med jorden, med efterfalgende amme og blSstemple-
de legemsdele 

Trasningsturene bad ogsa pa nogle hyggelige "kaffe-
mikker" og tempoet var sasdvanligvis til, at fa en 
hyggelig snak med sine medcyklister. 

Selvom klimaet i denne vinter har vajret til den 
varme sengs fordel tror jeg, at vi alle har faet en en 
rffikke positive oplevelser ud af tra:ningsturene. 

Denne falelse af at have fingeren pa arstidens puis, 
fornemmelsen af lysets og farvernes skiften, naer-
kontakten med dyrelivet, er i sig selv en raskke 
enestaende oplevelser. 

Man sveder og pulsen hamrer og sa denne herlige 
fornemmelse af velvajre, nar man kommer hjem i 
varmen. Hele denne sum af strabadser, kolde fodder 
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Og oplevelser, det er denne baggrund der far den 
kommende sommersassons lange ture til, at glide 
legende let og som far det meste af det kommende 
vejr til, at blive til D E J L I G T V E J R . 

Som turleder ( der dog ikke kom alle gangene ) vil 
jeg her benytte lejiigheden til, at takke alle de delta-
gende cyklister for den gode og positive stemning 
sssonen igennem 

Jeg var glad for, at sa mange trofast medte op og ser 
med glcede frem til endnu flere deltagere i ssesonen 
1996/97 

Med venlig hiisen 

Jan Bai Jensen 

Laes0 

(OvasaiUdse aldel mirskc cvkelbind I'A S Y K K E I . ' s " amkcl 
om l.xso 1 blad ni 2 95) 

Kattegats sterste 0, men Danmarks mindste kommu-
ne Det flade Lseso med sine gode cykelstier, er et 
feneparadis for den cyklende familie Kilometervis af 
flotte sandstrande blandet med spasndende natur og 
kultur Det er nogen af grundene til, at omkring 
125,000 danske, svenske, norske og tyske turister 
holder ferie i omradet hvert ar 

Der bor kun ca 2500 fastboende herude midt i 
havet, halvanden times sejiads fra Frederikshavn De 
fleste af turisterne ankommer med motorfasrgen 
L / E S 0 fra feergebyen i Nordjyliand, resten ankom
mer fra og til Vestero og Osterby havn med egen 
sejibad eller motorbad 

Cykelvenlig. 

For det cyklende folk er den 114 kvadratkilometer 
store a et eldorado, Langs alle hovedveje er der 
cykelstier, der er ingen stejie bakker og der er 
masser af sma skov- og gnjsveje 
PS trods af det faktum, at aen kun er 25 K M lang og 
12 K M bred, er mulighederne mangfoldige 

Kardemomme by. 

L J E S O kan pa mange mader sammenlignes med 
Kardemomme by "Hovedstaden " Byrum har til og 
med sit eget tarn, der er bygget af en af byens "origi-
naler" skomager Thorvald Hansen i 1927, 

Selv i hojsaesonen for turister, har 0en kun een 
politimand Er man frask og smart, ja sa kan vel gore 
hvad man vil , kunne vel sagtens vasre mottoet for 
den lokale politimester Bastian, 

Hvorhenne kan man ellers se a:g og smykker lagt 
frem til salg, langs med vejene, uden noget opsyn 
overhovedet.?? 

Pa La : s 0 putter folk bare pengene i et glas - og 
medtager de kobte varerl, 

Traktortur. 

Rannebussen er en overdaekket ladvogn med abne 
sider der traekkes af en traktor Turen kores hver dag 
fra Byrum og ud i de fascinerende vadomrader 
R 0 N N E R N E 
Herude findes et specielt righoldigt fligle- og plante-
liv, 

Traktorfareren korer ud i det lave vand sa vandet 
sprojter op over siderne, til de ca 50 passagerers 
store overraskelse 

Ude i Ranneme kan man se hvordan dansk industri's 
"salte vugge stod" Pa denne Kattegat 0, har man i 
over 500 ar produceret salt, Gmndvandet pa Rjan-
nerne indeholder et usaedvanligt hajt saltindhold, 
noget Svend Fjeldal beviser pa sin traktortur 

Han har taget aeg med pa turen, som placeres i en af 
brandene 
Flyder aigget ovenpa, er vandet tilpas salt til "saltsyd-
ning" som det hedder pa dansk, 

Skovficidning. 

Saltsydningen kraevede store majngder af t r s til 
braendsel Skovfaeldningen kan pa mange mader 
sammenlignes med Rarosvidda i Norge, Sa i midten 
af 1600-tallet var skoven vaek, 
Dette sammen sandflugten medfarte, at et belt 
kirkesogn blev fraflyttet og nedlagt 
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I dag er skoven tilbage igen, takket v s r e et malbe-
vidst arbejde med skovtilplantning 
Og minsandten om ikke saltproduktionen er genop-
staeti 

Til aere for tunsteme kan den oprindelige saltsydning 
opleves i hytterne ude pa Ranneme 

Havets hersker. 

Navnet "Laesa" kommer af havguden "La;havet" Og 
havet er stadig af meget stor betydning for aboerne. 
Europas starste eksportar af jomfruhummere er 
faktisk "Laesa Fiskeindustri" 

Hummeren er faktisk aens storste eksportartikel 
Selv i 1994 har mange af husene tage som stammer 
fra havet 
Stratage er ikke usaedvanlige i Danmark, men tangta-
ge er faktisk noget meget specielt 

At fremstille et godt tangtag, er en langvarig og 
vanskelig proces, men er taget fremstillet rigtigt, sa 
holder det flere hundrede ar, 

0en har masser af attraktioner til turisterne, De 
flotteste er muligvis de skonne sandstrande med 
kiystalklart vand langs hele vest- og nordkysten 
Selvom der er mange turister er stadig masser af 
plads 

0 f n rcjser sig. 

Historisk interesserede bor atltEgge Museumsgarden 
eller Safaris- og Fiskerimuseet et besog 

La;s0 har flere kirker, to af disse er Bymm og 
Vestere Sondre kirke fra midten af 1200-tailet, 
hvilket er gammelt i forhold til det faktum, at oen 
farst fik sin nuvsrende form i ar 800 e, Kristus, 

Oen voksede stille og roligt op af havet og den stiger 
stadig 

Sa om nogle ar, er der endnu mere plads at boltre sig 
pa, i denne skanne bid af Danmark 

Gengivet med tilladelse af forfatteren. 

Isefjords-turen 1996 

Medested: 

Modedato/tid: 

Laengde: 

Turleder: 

T I f : 

Hastighed 

Om turen: 

Farum station - Bemaerk aendrin 
genM! 

Lordag den 1 Juni 1 9 9 6 , 0 kl 
07,40 
Ca. 170 K M 

Johan Knudsen 

Pa arbejdet: ' ^ 3 3 6 6 4675 

Ikke race, men sadan at vi kan 
va:re ved Damhuskroen, ved 19,30 
tideni 

Efter sejilads til Rarvig gennemkores Howigreserva-
tet, hvor skarvene "gurgler" som pS Afrikas savanne. 
( ca, 2 K M fin grussti ) 

Op i fiigletamet og efler et kort ophold til Nyko-
bing. Mod vest gennem Ftejby og Gudmindmp og pa 
ca. 1 K M fin gmsvej udenom Ellinge indhegningen 
til medbragt frokost pa Junglekroen. 
Drikkevarer kobes p3 stedet. 

I Veddinge Bakker er der 2 stk Kategori-1 stignin-
ger og 1 stk Kategori-2 stigning, inden vi kommer 
til Farevejie Kirkeby 

Pas pa, fordi der kores bide frem og tilbage i bak-
kerne De der vil , kan tage direkte fra Hove til 
Farevejie og vente ved kirken, pa resten af flokken. 

Ad Lille kanalvej, via Vindekilde, langs Landkana-
len, ud i Lammefjorden (OOplaskOO, redaktoren ku' 
rkkc nx-re sig), til Sandby, Kundby, Tronninge, Laven-
borg, Tingtved og derpa til Holba:k, 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kselet for 
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C a 3 K M 0st for Holbaek C(ity) eftermiddagskaf-
fe/the pa den nye marinas cafeteria/restaurant, der 
hedder "Vadestedet" 

Efter pausen forlaber turen over Munkholmbroen, 
Rye. Kirke Saby til Kisserup og videre ad den 
sasdvanlige rute hjem, syd om Roskilde 

Hornsherred 

Madested: Klovtoftekrydset i Tistrup 

Madedato/tid: Lardag den 8 Juni 1996, © kl. 

9,00 pra;cisi 

La:ngde 

Turleder: 

T l f 

Om turen 

Ca, 120 K M 

Susanne R 

^ 3 1 3 5 2059 

Turen kares i rask tempo ad astfaltveje vest pa, mod 
Vipperad Madpakken spises sa vidt muligt i det fri, 
NB Husk madpakke - drikkevarer kabes undervejs. 

1996 barer vi gerne fra dig, idet vi mangier nogen, 
som vi med kort varsel kan ringe til, i tilfa;lde af 
sygdotn eller lignende forfald 

Tiss0-Magles0 

Madested Klovtoftekrydset i Tistrup 

Mededato/tid: Lardag den 15 Juni 1996 © kl 
08,00 pra:cis!! 

Langde: Ca, 2 1 0 K M 

Turleder Lars Bai Jensen 

T l f : ® 

Om turen: 

4345 6263 

Vi haber pa en af de belt gode lardage, Sa vil denne 
tur give et billede af VestsJEelland fi-a sin smukkeste 
side. Turen vil ga gennem de mest bakkede omrader 
forbi Skjoldnassholm og derefter stik vest, for derpa 
at runde Tisse, hvor ftokosten indtages i det granne. 
Husk madpakken!! 

Sj8els0 Rundt - s0ndag den, 9. Juni 
1996 

Sjaslsa Rundt kontrollanter 

Du skulle pa nuva:rende tidspunkt have faet besked 
fra Berlingske Tidende 

E r dette ikke tilfaeldet, sa kontakt venligst en af 
nedenstaende, 

Jens Spelmann 4284 2219 arb » 381 1 2700 

Niels C K , Pedersen ^ 3135 5296 ell 3034 6822 

PS Resen/er 

Drikkevarer kaber vi 

Kaffen indtages naturligvis pa Sjasllands bedst 
beliggende traktarsted ved Maglesa, obligatorisk 
bakkespurtl! 

Turen kares pa racercykler og kra;ver et tempo pa 
omkring 30 KM/t nar der kares, hvis vi skal na at 
komme hele vejen rundt pa en dag. 

For alle der vil kalde sig racer-rave er denne tur 
obligatorisk Jeg vil som altid gare alt for, at alle 
fremmadte klarer hele turen 

Turen kares kun, hvis det ikke regner, men mad op 
hvis der bare er den mindste tvivl! 
Kun gode veje!! 

Hvis du har mulighed for at sta p5 post den 9 juni 
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Annissestien og Tinkerup Feriecenter Hjemturen: 

Madested: Farum station ( ligesom Isefjords 
turen ) 

Madetid Lardag den 22, juni 1996 © 09,00 

Laengde: Ca, 112 K M retur til Lyngby 
station 

Overflade: Astfalt pa nasr 300 m grus 

Tempo: Som pa IseQordsturen (se denne ) 
Dog frit race fra Manjm Tinghuse 

Turleder: Johan Knudsen 

T l f Arb X 3366 3675 

Om turen: 

Via Allerad og Barstingerad naes ad kort og suspekt 
grusvej Lillerad, Gadevang og Bendstrup, samt 
Pibemolle Sa sigtes efter Annissestien til Helsinge 
og forbi det markante kraft/varmeva;rk. 

Ad blind vej og ca. 25 m markvandring skydes 
genvej til Valby Hegn. 

Mod Bistrup og Smidstrup til medbragt frokost i 
Ingrid og Johan's sommerhus i Tinkerup Feriecenter, 
vest for Gilleleje - efter ca 5 1 K M ' s karsel. 

Her indtager vi ogsa kaffe/the, samt al og vand til 
fornuftige priser 

ALT I 
CYKELBEKL/EDNING 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Roskildovej 299 A / 0sterbrogade 158 
2610Rodovre 2100 0 
B. Andersen 

Pa hjemvejen nyder vi den fascinerende udsigt pa 
Gilbjerg-stien ind mod Gilleleje. 

Derefter langs Saborg Kanal over Alekiste bro til 
Soborg og rundt pa en spasndende vej gennem Ferle 
og Dragstrup til Graested Ad en en bugtet v e j ^ ^ 
til Marum Tinghuse, efter 76 K M pa starre veje, 
samt sti til Hillerad 

Herfra kan jo som bekendt tages S-toget hjemad hvis 
lysten er til det 

Vel madt. 

Blovstr0d Kro den 23. Juni 1996. 

Madested: Damhuskroen 

Madetid: © 10,00 sandag 

La;ngde , Ca. 50 K M 

Turleder Verner Kristiansen 

T l f » 3174 4902 

Om turen: 

Turen kares i et jaevnt tempo langs Vestvolden til 
Kagsmosen, ad stisystemet Smarmosen, Narreskov, 
Farum, Ravnsholt til Blovstrad Kro 
Her spiser vi kroens gode og billige mad. 

Klubben giver tilskud til kaffe og pandekager. 
Tilmelding - inden den 18 juni 1996!!!!! 

Med venlig hiisen 

Verner, 
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Skagensturen 1996 

Turen er naermere omtalt i Turcyklisten nr 1/96 

Sidste nyt 

Afrejse fra Hundested den 24. juni 1996 k l . 09,50 
- med ftcrgen til Rorvig, sa er vi ogsa lige kommet 
"over" turen til Blovtsrod Kro, men det var et 
sidespring. 

Selvom at sejiladsen mellem Hundested og Grena er 
ophort, modes vi alligevel i Hundested og sejier 
istedet med den lille ferge til R 0 r \ ' i g , hvorefter vi 
cykler videre mod Sjaellands Odde 

Derfra tager vi fasrgen til Ebeltoft 

Turen afkortes ved, at vi korer ind i landet, tveers 
over, sa dagsmarcherne kan holdes indenfor det 
lovede. 

Programmet for Skagen festivalen er nu udkommet 

og det er rigtig g o d t © © © © nyt fra arrangorerne af 

festivalen 

Festivalen har nu i eksisteret i 25 ar og for forste 
gang indres der i konceptet 

Campingpladsen ( hvor vi ikke skal boO ) bliver nu 

til en "rigtig"/3 festivalpladsj^, med handelsboder, 
fnluflsscener og restaurant 

Musikken afvikles fortsat i badmintonhallerne, der sa 
samtidig er udvidet med 2 store telte. med plads til 
1,500 og 2,000 tilhorere 

Aktiviteterne pa havnen soges i ar neddroslet, men 
lur mig, om ikke det nok skal vise sig, at turister og 
festivaldeltagere nok skal frekventere begge steder 
i stor stil, 

Havnen er bare sa skon, ^ ^ s p e c i e l t med en 
fiisklavet varm fiskefrikadelle og et krus koldt al til 

Dertil sa stemningen og musikken 

Skagen festivalen far besag af - ikke mindre end: 
Fairport Convention - Oysterband, samt mine 
egne superfavoritter: The Dubliners og De Shan
non. 

Fra Scotland kommer Iron Horse og fra U S A 
kommer O O Tom Paxton - fra Sverige Hoola 
Bandoola Band ( Mikael Wiehe og Bjern Afze-
lius ). 

Her hjemmefra kommer ( fra Sam.so) Poul Krebs , 
Allan Olsen og Johnny Madsen, samt Lars Lilholt 
Band 

S i der guf for eregangene i vente 

Det er planen at vi opholder os i Skagen torsdag -
fredag og lordag 

Torsdag kommer vi nok sa sent frem etc at vi ikke 
er "kampklare" farend fredag, men fortvivl ikke! 

Om fredagen kan stort set alle de ovenfor naevnte 
navne opleves og om lardagen optrseder de avrige 
navne.. 

Det er faktisk ikke sn:rligt dyrt at deltage: 

Scene syd - 30 kr om eftermiddagen og 175 kr, om 
affenen - lille scene og store scene 135 - 175 kr, 

Jeg kan kun sige - mod op og bliv et musisk gladere 
menneske - og mad en masse rare og hyggelige 
mennesker 

A f praktiske hensyn, bedes I tilmelde Jer, enten til: 

Niels C Krog Peder.sen pa telefonerne: 3135 5296 
mob, 3034 6822, eller 

Niels F Jensbol pa telefonerne 3526 4270 mob, 
4072 4270 eller arb 3966 3356 - 2711 

Denne tilmelding ber ildie udskydes til 
sidste 0 J e b l i k ! ! ! men snarest muligt og 
ikke senere end 31. Maj 1996, af hensyn til 
billetter og lejrpladsen. 

Tilbage til det vassentlige 
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Racertur til Snogeholmssjon 

Lerdag den 29. j u n i 1996 

Madested: Havnegade ved Pilens anlebsplads 

Modetid: 0 08,45 - baden sejier © 09,00 

Pris: 50 kr. til fjergen 

Hastighed: Der kares i et paent tempo! 

La:ngde: Ca 130 K M - Turen kares 

kun i godt vejr!!!! 

Turleder: Jan Bai Jensen 

Tilmelding: X 4345 6608 inden den 24 Juni 
1996 

V i korer ad den kendte Romeleas rute mod Hacke-
berga, hvor vi lige inden drejer ind pa 10 K M gode 
jordveje 

Op over nogle bakker og slutter med en gevaldig 

nedtur'*n'*n mod det sidste stykke atsfaltvej, der vil 

fore O S frem til Snogeholmssjoen, 

Efler frokosten ved soen korer vi til Sovde hvor der 
er mulighed for en i spause ,*** 

V i fortssetter via Blentarp over bakker og dale, 
Lyngby, Hyby og til Torup, hvor vi drikker kaf-

f e @ © 

Resten af turen er cykelstiruten til Malma, hvor vi 
regner med at vxre fremme 0 19,00 

CYKELFERIE 
Vi har cykeltaskerne, letvaegtsteltet 

og ait det avrige udstyr 
Kig ind tios 

1360 Kabentiavn K 
Tlf. 33 14 51 50 

Telt tur til Ringsjoeme 

Weekend tur 29. - 30. Juni 1996 

Madested: Havnegade 28, ved "Pilen" 

Madetid Tiden oplyses ved tilmeldingen 
( ca 08,45 ) 

Laengde Ca. 65 K M pr, dag 

Turleder Gadi Harlam 

Om turen 

Midt i Skane pa naesset mellem Ringsjoeme ligger 
Bosjo Kloster, som er malet for turen 

Turen vil forlabe forbi de smukke omrSder og 
Urtegard i Tirup, som vi vil besage den forste dag. 
Dette kunne alene va:re et mal i sig selv. 

Turen er faslles med Dansk Vandre Laug. 

Vi er tilbage i havnegade ca. © 19,00 sandag. 

Rotur pa Farum S 0 

Sendagden 14. juli 1996. 

Madested: Herlev Posthus / Farum Se Badud 
lejning 

Madetid: 0 1 0 , 0 0 / 0 11,00 

Laengde: 5 samil 

Turleder Peder Andersen X 3675 3842 

Pris: Ca 40 kr. 

Tempo: Som vanligt - mellem 3 - 15 knob 

Om turen: 

V i gar i badene 0 1 1,00 Efter ca 1 times sejilads, 
strander vi ved Farumgard, for enden af Savej. 
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Her kan vi kabe kager til kafifen og andet skibsprovi-
ant. 

Mange strabadser senere, vil vi kaste anker i Karsa, 
hvor vi indtager vores medbragte mad. 

0RNETUR 
Bemasrk at datoen er asndret til: 

L 0 R D A G DEN 2 0 . JUL I 1996. 

( pgr af at Falkonergarden farst abnerG 17,00 ) 

Madested: Jyllingevej/TSrnvej 

Madetid: © 14,00 

Lasngde: Ca 80 K M 

Turleder: Gertie Elleby 
X 3 6 1 7 4940 Mob ' » 4 0 7 6 2109 

Om turen: 

V i karer af stisystemer over Allerad til Hillerad og 
'til Falkonergarden 

Aftensmad kan evt Spises pa Blovstrad Kro 
Entre 45 kr til Falkonergarden 

Tempo: Sa alle kan deltage. 

Storebselt den 27. - 28. juli 1996 

Madested: Radovre Parkvej / Tarnvej 

Madetid: Lardag den 27. juli 1996 © 10,00 

Lsngde: Ca. 2 x 1 0 0 K M 

Turleder: Jesper Wang 

Tlf. » 3965 3269 

Tilmelding: Senest til turleder den 20. juli 1996 

Om turen: 

V i karer i et moderat tempo igennem Vestskoven 
mod Roskilde, Derfra kares der via Kirke Hvalsa 
mod Tadre M a i l e d — h v o r vi spiser vores 
medbragte frokost. 

Efter frokosten fortsaetter vi mod Storebaelt, under
vejs finder vi et kaffested. 

Ankomst paregnes o m k r i n g © 18,00 - husk penge til 
aftensmaden 

Sandag efter morgenmaden kares der stille og roligt 
hjem med stop til frokost ved Gyrstinge Sa. Derpa 
findes et passende kaffested pa vejen hjem. 

Max. 12 sengepladser, hvis flere deltagere - s5 husk 
sovepose og liggeunderlag. 

Husk ogsa badetejet .^^^ 

Vel madt - Jesper 
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Hersholm den 3. august 1996 

Madested Jyllingevej / Tarnvej 

Madetid: © 10,00 

Langde: Ca 80 K M 

Turleder Peder Andersen - * 3675 3842 

Om turen: 

V i karer gennem Eremitage sletten, via stien langs 
med Nordbanen til Folehave og Hersholm. 

Husk badetaj, hvis det bliver varmt i vejret!! 

I Harsholm spiser vi vores medbragte mad og sover 
til middag 

Derefter karer vi til Jaegerhytten ved Sjaslsa, hvor vi 
drikker kaffe/the. 

( Husk at tage penge med, klubben daskker kun en 
del af regningenM ) 

Hjemturen kares gennem Rude Skov, Gl Holte 
Gade, Attemosevej, Skodsborgvej, Frederiksdalvej, 
Nybrove, Bagsvaerd Sa og Kagsmosen. 
Tempo - sa alle kan deltage 

Racertur til Soderdsen og Frostaval-
l6n. 

Lardag den 10. august 1996 

Madested: Strandvejen/Tuborgvej ved T u -
borg 

Madetid: © 07,00 praecis!!!! 

Lasngde: 180 K M - kiares kun i godt vejr. l l! 

Pris: 50 kr til faergen. 

Tilmelding: Pa « 4345 6608 inden den 7. 
August. 

Turledere: Jan og Lars Bai Jensen 

V i karer over ved Helsingar - Helsingborg og 
retumerer over med faergen Landskrona - Havnega
de 

V i er i Havnegade © 1 8 , 1 0 med den sidste fasrge. 
Ruten vil indebaere nogle af de kendte svenske 
jordveje, men da vejret er tert(!n) og varmt er dette 
ikke noget problem 

Turen kares i et pasnt tempo med nogle gode pauser. 
Den belt najagtige rute fastlasgges undervejs. 

K0M50VENDEPA 
- CYKELFERIE I 

SYDEUROPA! 

RubyRej 
Jf. 8615 35' 

Reiser 
99 

ANN-LIS BUCHHORN 
Maderet for Hejesteret 

Amagertorv 25 - 1160 Kebonhavn K 
Telefon 33 11 98 11 
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Ejby Adal - Tadre Molle - sendag den 
1. September 1996 

Madested: 

Madetid: 

Laengde: 

Turleder: 

T l f 

Om turen: 

Roskilde Station 

0 10,00 

Ca 85 K M 

Niels C Krog Pedersen 

X 3 135 52 96 og mob 3034 6822 

Efterarstur til Ejby Adal, Tadre Malle og Hvalsa. 
Turen kares i et moderat tempo. 

Vejbelasgning Ca 6 K M skovveje med grus, 
resten pa astfalt 

Turen kares sammen med Dansk Cyklistforbund, 
som et arrangement i forbindelse med Kulturby 96 

Der vil derfor ikke vaere klubtilskud pa denne tur 

Weekendtur til Rommele dsen. 

L s r d a g den 14. og sandag den 15. September 
1996 

Dette er en familietur der kares i lanesomt tempo. 

Madested Dragar Fasrgehavn 

Madetid © 0 8 , 4 5 - fasrgen s e j i e r © 09,00 

Turledere Jan og Lene 

Laengde: 2 X 47 K M 

Pris 50 kr til fa:rgen + 200 S E K for 
overnatning og mad 
(husk at fa vekslet hjemmfra) 

Tilmelding: 

Overnatning pa vandrerhjem, med 
aflensmad og morgenmad 

Du ska] selv medbringe lagenpose 
og pudebetraek, samt madpakke til 
lardag sandag. 

Bindende tilmelding pJ 

® 4345 6608 inden den 8. Sep 
tember 1996 

Max. 24 !!!!! Antal deltagere: 

Ruten gar ad den smukke cykelrute til Torup Slot og 
vi finder et godt sted til frokosten indenfor de farste 
25 K M . 

V I karer ad jordvejene gennem skoven til Hackeber-
ga. Ef^er Genarp karer vi , som noget nyt, ind pa 
Romele asens skovveje og snerkler os frem til den 
sidste bakke, inden vi pa toppen finder Romele 
Stugan. 

Romele Stugan ligger smukt placeret pa den 175 m 
haje bakke, med vid udsyn til alle sider 

V i forventer at vaere fremme © 15,30 

Der arrangeres en times vandrertur i det storslaede 
landskab, inden der © 18,00 serveres aflensmad. 

Efter aftensmaden ta;ndes der bai pa den naerliggen-
de balplads og aftenen sluttes af med kafFe og kager 
i stugan 

Den efterfalgende morgen er der inden morgenma
den, en vandretur for de morgenduelige. 

Vi forventer at returnere mod Malma © 11,00 og 
regner med at vaere i Dragar © 17,00 senest. 
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Onsdagstraening 

Perioden: 10. April 1996 - 11. September 
1996. 

Madested: 

Madetid: 

Laengde: 

Turledere 

Om turene: 

Busstoppestedet i Risby ( pa 
hjarnet ) 

Onsdagekl 18,00 

30 - 35 K M 

Jan Bai Jensen 4245 6608 
Lars Bai Jensen 4245 6263 

Vi karer i rask tempo og evt i 2 hold, V i bestrasber 
OS dog pa, at vente pa alle, isasr hvis man mader op 
fra starten 

Med op og kom i god form! 

S0ndag formiddagsture. 

Med start fra Herlev Posthus sandag formiddag 0 
09,00 vil jeg igen i ar kare nogle ture af ca, 2 timers 
varighed 

Farstegang, sandag den 7, juli 1996 og sidste gang, 
sandag den 22 September 1996 
Jeg vil sa vidt muligt komme hver sandag, men andre 
ture og ferie, vil kunne forhindre dette 

De fremmadte vil labende blive orienteret om, 
hvornar jeg ikke selv kan komme 

Tempoet vil sa vidt muligt blive ifpasset efter de 
fremmadte, men grundformen skal vaere i orden 

Turleder: 

Bert Due Jensen, » 3874 6841 

t t 
Efter 5 ars kamp mod en snigende krasftsygdom, 
mStte Helga Jensen den 1 maj 1996 opgive kampen 

Omgivet af familien sov bun stille ind, efter at bun 
dagen far havde bedt om, at komme hjem fra hospi-
talet, da bun var klar over, hvor det bar hen 

Begravelsen var, midt i sorgen, en smuk og bevas-
gende afsked, med et utroligt hjertevarmt menneske, 
som altid tasnkte mere pa andre, end pS sig selv 

Helga havde selv bestemt salmerne: "Sig nxrmer 
tiden da jeg ma vask" - "Jeg er trast og gar til ro" -
Den lille anemone" og til sidst: " Se nu stiger solen 

af havets sked" 

Hendes san og svigerdatter spillede meget smukt 
dertil, pa guitar og flajte 

Bagefter havde hun bestemt, at vi skulle vasre 
sammen til kaffebord under hyggelige former, hvor 
der var trykt nogle sange, som blev ledsaget af flajte 
og harmonika, 

Vi sluttede med sangen: "Mormors kolonihavehus" 

Da vi forlod stedet skinnede solen som en hyldest til 
et vidunderligt positivt menneske, som jeg er lykke-
lig over at have kendt, og altid vil huske i mit hjerte. 

/Eret vaere hendes minde. 

Verner. 

Sue*td /la<f6 'i JUitBttclia. 

Afidi i vaxei io^, t*ii*i, ̂ oJui'i., ^It^'i, 

Anna Afa'ue'i jtftte.'i., itan. det en dejlif 

<Uf ttfUiettJle tanke, ai ia, matufe <uUa <Mi» 

oi, Itaon. itoA. p^Ui. de- Uawle iat fia iiam. 

SiuLut en (fOtUf • tak fia, allei. oef*te. 

QnctU. 
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T o r s d a g s o y K l i n g 

Torsdagscykiingen kares for sidste gang - torsdag 
den 20. juni 1996. 

Tak til alle som deltog i turene. 

Med venlig hiisen 

Niels. C K . 

Annonce 

Ti l salg 

Komplet Campagnolo Chorus serie med sadelpind. 

Navene er monteret med Mavic M A 40 falge og 
trukne forchromede racer egere. 

Regina 6-krans 13-18 og Regina S L X letvasgtskasde 

Delene har kun kart ca. 2000 K M 

Henvendelse: 
Niels C Krog Pedersen 

» 3 1 3 5 5296 og mob. » 3034 6822 

CYKELFERIE 
VI har cykeltaskerne, letvaegtsteltet 

og alt det Bvnge udstyr 
KIg ind hos 

1360 Kabenhavn K 
Tlf. 33 14 51 50 

Annonce 

Dette e r ikke cyke luds tyr ! ! ! 

Min Danmarks-samling i frimasrker fra tiden fra 1854 
og frem til i dag med en masse farstedagskuverter og 
meget andet godt philatelistisk materiale, ligger 
ubenyttet hen. 

Skulle der blandt klubbens medlemmer vaere nogen 
med lyst til at gare noget ved denne samiing, sa er 
den til salg, 

Katalogvasrdi A F A 1995 udgar ikke under 40.000 
kr. 

T i l den der har lyst til at fortsaette hvor jeg slap, kan 
den erhverves for 20% af katalog-prisen. 

oooOooo 

T i l min 50 ars fadselsdag fik jeg en SoundBlaster 
Discovery CD-rom drev 32 - mit das ganze molevit-
ten.. 

Imidlertid har jeg kort efler erhvervet en starre 
computer ( af hensyn til bladet 111 ) , som fra starten 
var udstyret med CD-rom og lydkon og en masse 
andet teknisk bullerfhis, 

Derfor - findes der blandt klubbens medlemmer 
nogen der kunne tasnke sig en sadan - i firldstaindig 
ny tilstand - original emballage - bager etc., sa vil jeg 
sa:lge den for 80C kr. 
Nypris 2.595 kr. i sep. 1995. 

Den kan uden de starre dikkedarer tilsluttes alle 
moderne PC'er der er udstyret med en 386 proces
sor eller nyere af slagsen, 

Henvendelse: 

Niels F . Jensbal 

T l f » 3526 4270 eller * mob, 4072 4270 
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KLUBIV10DER 

Tirsdag den 11 Jum 1996. 

Konditestmaiingskomsammen!!! 

Vi gentager sidste ars succes for de, der tar svede 
lidt pa kondicyklen 

Se omtalen i klubbladet 3/95 pa side 9, 

Malemestrene er: 

Finn K Og Johan K , 

Klubmeder i juli og august 1996 

Inuen klubmeder! 

Klubmede tirsdag den 10. September 
1996 

B y t t e a f t e n 

Det store udvekslingsrendezvous 

1 V i haber at kunne nyde de forste dugfriske bille
der fra Toscana turen 

2, Men dertil fajer vi Lars Bai ' s gode ide om, at vi 
medbringer cykeldele for salg eller bytte af dele 
der alligevel ligger hjemme og gror fast 
Der er god tid til at flnde disse frem i 

05 te rb rogade 136 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 - Gi ro 9 12 07 69 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Maderet for Hajesteret 

Amagertorv 25 - 1160 Kabenhavn K 
Telefon 33 11 9B 11 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kaelet for 

ALT! 
CYKELBEKUCDNING 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
RosklWevej 299 A / 05terbrogade 158 
2610 Rodovre 2100 0 
B. Andersen 

VI ses til motionscykellsb 
Rekvirer brochure 
" Postboks 176^ 

4600 Kuge 
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