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Naeste nummer vil indeholde: 
T U R E 

Malerklemmen 
Abningstur 
Racertur 
Holmegard/racertur 
Ejby/Adal 

den 16. Marts 1997 
den 06. Apr i l 1997 
den 19. Apr i l 1997 
den 03. Maj 1997 
den 04. Maj 1997 

AJsturen i tiden 8/5 - 11/5 1997. 
Jaegersborg Hegn don 11. Maj 1997 
HavnsB / racertur den 17. Maj 1997 
HavnsB - i tiden 17/5 • 19/5 1997 ( t e l t ) 
Tystrup Bavelse /racertur den 24. Maj 1997 
Fynstur i tiden 24/5 - 1/6 1997 ( t e l t ) 
Barnetur den 25. Maj 1997 
Isegorden / racertur den 31. Maj 1997 
Sja;ls0 Rundt den 8. J u n i 1997 
Hallands Asen i tiden 14/6 - 15/6 1997 
Onsdagstraemng starter 2. Apr i l og laber t i l 

den 17. September 97 

Klubaftener: 

11. Marts 1997 - 8. Apri l 1997 - 13. Maj 1997 
10. Juni 1997 

Forretningsudvalget har barslet 
med!!!! 

Forretningsudvalget vil i lobct af 1997 forsoge, at lave 
en guide over kaffe/kage stedcr indenfor vor raskkevidde 
pa turene. Er der nogic der kender gode steder bedcs I 
sende/ringc lokalitetcn til undertcgnede og gemc pnscn 
pa kaffe/kage. Det gailder bade krocr, restauranler, cafe-
teriaer, Uaktorsteder og meget andct, lsa;r pa Sja;lland, 
men ogsii gcmc i andre dele af landet, samt i Svcrige, 
Vi forestillcr os, at gulden derefter kan udgives sidst pa 
arct, hvis der er tyngde nok i den! 

Lars Bai Jensen 
•a 4345 6263 

BANANI 
S P O R T 
Cyklen - der er keelet for 
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Aktivmedet den 8. Oktober 1996 

Punkt 1 -
Som dirigent valgtes. Knud Erik Pedersen. 
Og 

Som referent valgtes. Lene Bai Jensen. 

Punkt 2 -

Regnskabet blev delt ud og fremlagt af Jens Spel
mann, det var godkendt og underskrevet af Niels F 
Jensbal. 
Jens Spelmann havde falgende bemasrkninger til 
indta:gter og udgifter: 

I 1996 havde 143 betalt kontingent og heraf var 14 
nye medlemmer Endvidere er der en raskke klubber 
og andre der far tilsendt bladet. 

Trykningen af bladet er temmelig dyr, men kan nok 
ikke gares meget billigere i den kvalitet. 

Efter nogle fa bemairkninger, blev regnskabet 
godkendt. 

Punkt 3 -
PS forretningsudvalgets vegne kommenterede Lars 
Bai Jensen det omdelte budget. 

Da man vil bestra;be sig pa et sa lille et underskud 
som muligt, aller heist balance pa budgettet i 1997, 
foreslog forretningsudvalget en forhajelse af kontin-
gentet til 75 kr., samt at forhaje annonceprisen til 60 
kr. pr. blad. 

Og som trast at F O R H 0 J E kaflFetilskuddet til 35 kr., 
men altsa ingen tilskud til ferieture i 1997. 

Der havde v^Eret forespargsel p i bukser med klub-
bens logo og at man derfor ville fremstille s i mange 
bukser, som det gamle "tryk" kan klare, idet det er 
meget dyrt at fa lavet en kliche. 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
Moderet for Hajesteret 

Amagertorv 25 - 1160 Kabenhavn K 
Telofon 33 11 98 11 

Kommentarer og vedtagelser af de frem-
medte: 

Angiende kontingenlforhojelse, sa mente nxsten alle, at 50 
kr. var alt for billigt, sa der var bred enighed om at sactte 
kontingentet op til 100 kr. 

Jens Spelmann gjorde opma;rksom pa, at vi har en del 
passive medlemmer som kunne blive skra;mt va;k, men det 
skraemte ikke forsamlingen, bl. a. fordi 100 kr. For 4 blade 
+ forsendelse ikke kan kaldes dyrt. 

Niels C. K. foreslog at prove i I ar, og derpa se tidcn an 
om et passivt medlemskab. 

Kontingentforhejclse til 100 kr. blev ved-
taget 

Kaffetilskuds-forslaget blev pa vanlig vis debatteret ret 
kraftigt. 

Lene Bai Jensen mente ikke det var noget problem. Linda 
Norup Hansen sagde, at man ikke i alle tilfxide behavede 
at bruge max-belobct. 

Afstemningen efter debatten mundede ud i, at 
forsamlingen vedtog, at fortsastte med det "gamle" 
tilskud pS30 kr.. 

Peder Andersen tilfejede, at det nu kunne blive en sport at 
finde de billigste steder. 

Hans Vemer Neumann fremsatte enske om, at man pa 
laingere weekend-ture - 3 dage og derover, kunne oppe-
bxre kaffetilskud pa bade ud- og hjemvejen. 

Lars Bai Jensen bemairkede, at man altid var velkommen 
til at kontakte forremingsudvalget, om det var muligt at fii 
et eksU-a tilskud, f eks til museumsbesog o lign.. 

Der var bred enighed om, at ferietilskud i 
1997 skulle udgere 0 kr. 

Dog mente Jan Bai Jensen, at der var penge til, at arrangere 
nogle lidt dyrere ecndagsture ( f eks. med lastbil, tog eller 
fasrge inlduderet). 

AngSendc logoet, mente Bert Due Jensen, at han heist sa 
DANMARK udskiftct med HVIDOVRE, altemativt bcgge 
dele, da han mere feltc at han herte hjemme i Hvidovre. 
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A f udlalelscr fra lilhorendc frcmgik, at "ingcn bocdc i 
Hvidovre"!. 

Logoct der skal anvcndcs pa bukseme er "DANMARK", 
Vi kan cventuelt tagc diskussionen op igen, i forbindclse 
med frcmstilling af en ny kliche. 

Punkt 4 -

Berlingske Tidende arrangcrer igen Sjailso Rundt i 1997 
Niels C K Pedersen og Jens Spelmann har fremlagt 
forslag til Berlingske Tidende om, at gore mere for bome-
familierne. En 20 KM tur med start kl. 10,00 mndt i 
D>'rehaven. 

Det prima:re mal hcrmed var, at holde bomenc vack fra de 
andre c> klistcr og kore sa bcskyltct som muligt. 

Niels C K Pedersen bcklagedc, at sidstc ars (1996) 
mdkaldelse af poster var slaet fejl, derfor opfordrede han 
mcdlcmmcme til alter at melde sig. Lovede i den forbindcl
se, at ville styre det bedrc i 1997, 

Lars Bai Jensen onskcdc at Berlingske Tidende havde 
tilkalde-rcser\'er, der kunne trxdc til sUaks, 

Dcsudcn anfone Lars, at han dcllog pa 120 KM og 50 KM 
rulemc, og han k-unne konstatere en stor forskel pa poster-
rie, pa de to ruter, 

Folte at poslcmc nogle steder pa den lange rute var til mere 
skade ( fare ) end til gavn. 

Finn Gonmscn sagde, at det kunne belale sig at pStale 
problcmcr Deres post havde fact lost et problem med et 
lyssignal 

Gertie Ellcbv' udbad sig rcgler for hvad vi ma (la;s: Skal) 
og ikke ma som poster, da vi jo ikke er politibctjentc. 

Punkt 5 -

Rcdaktorcn Niels F Jensbol: 
Bladet var kommet pii gaden til tidcn. Dctte sk\s bl a 
at Niels C K Pedersen var god til at rykke for de manglen-
dc indlaig Opfordrede endnu cn gang la:semc til at frcm-
kommc med indlacg 

Sclv villc Niels F. Jensbol prove at inten'icwe forskellige 
cykelhandlere. Niels C, K. Pedersen ville prove cndnu cn 
gang, at undersoge om bladet kan trykkes lidt billigere, 

Lars Bai Jensen slog et slag for "turrcfcralcr" og forhorte 
sig om mcdlcmmcme "gad la;se dem"''. 

tegningsmodet, sk-ulle der uddeles kuvcrlcr lil de forskelli
ge turlcdcrc, 

Gitte Kofocd mcnlc, at det var cn god idc, at den "udvalg-
te" skulle have kuverten allercde fra turens start, derved 
kunne refcrenten va:re mere opma;rksoin pa cmner under-
vejs, 

Jan Bai Jensen havde ros lil bladet og til Niels C. K. 
Pedersen der cngang imcllcm ringede og rykkede 

Lars Bai Jensen habede. at der var nogcn der ville skrive 
noget om Toscana-turcn, 

Jens Andersen bcmxrkedc, at bladet manglcdc cn oplys-
ning om hvad tid modcme startcdc 

Linda Norup Hansen onskcdc nedsat et udvalg til at findc 
nye annoncorcr Der trykkes 250 stk blade Ingen mcldtc 
sig pa Linda's opfordring. 

Punkt 6-

Lars Bai Jensen tog derpS hul pa den arligc diskussion om 
turene: 

"Vores udgangspunkt cr, at \ har hcle dagen til radighed. 
sa det er faklisk turens la;ngdc der afgor hastigheden. isa;r 
forst og sidst pa arct. Star der, at alle kan vxrc med, skal 
man ikke va;rc bange for at mode op." 

Kommentarer fra tilherene: 

Niels C K Pedersen: "Langsommc lure skal respekteres, 
og ikke odclxgges af nogle der pisker afsted foran turle
deren " 

Bert Due Jensen: "Turlederen har cn idc med turen, sa 
fortxl det til dcni der ikke forstiir det." 

Jens Andersen: "Der har i ar vxrct en god blanding af 
langsommc og hurtigc lure " 

Finn Goniiscn "Man kan kore 2 cllcr 3 lure i ccn tur," 

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

turlangrend, telemark og vinterfjeldture 
Kig ind hos 

1360 Kabenhavn K 
TIf. 33 14 51 50 

Del var der slcinning for. sa del besluttcdes at pa Turplan-
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Peder Andersen: "Husk at del sker, at vi provokerc bilislcr-
ne ved at stoppe op ude pa vejen, til lidcr midt pa en bakkc 
eller i el sving. Og husk at bruge cykclsticme." 

Finn Gomisen: "Det cr et gnippcsyndrom." 
Jan Bai Jensen: " V i skal passe pa tcmpoet " 
Lars Bai Jensen: 'Ved langsommcre lempo, cr del en god 
idc. al mode op pa den gcarlose cykcl " 

Linda Nomp Hansen "Deltagemc har en pligt lil al lytic 
efter turlederen. god ide med en slojfe " 
( rcdaklorens bema;rkning: "Slojfe" henviser lil Finn 
Gonnscn's bcma:rknmger om en /to/ irc lure i een tur.) 

Lene Bai Jensen: "Er negativ overfor flcrc lure i ccn, fordi 
medlemmcmc sjxldcnt er hell realistiske 
( xrlige ) om, al vxigc den rute de kan magte." 

Jan Bai Jensen: "Del al holde sig bag turlederen er ikke 
rcalistisk " 
Jens Andersen: "Sa ingen grund til, al dele turene op og 
advaredc om ikke al "smulte" ligc over vejen." 

Jens Thorsen: " V i skal rcspekterc turledercns tempovalg, 
husk det er turlederen der Icder turen. og ved starten kan 
han fortaille om turens tempo " 

MikacI Kristensen: "Man kunne cvt skrive, at de hurlige 
kunne lagc deres skovcykel." 

Lars Bai Jensen opsummcrcde de fremkomnc kommentarer 
og derpa var der pause. 

Punkl 7 -

Johan Knudscn frcmlagde ferieluren til Ungam i 1997. 
Turen er planlagt til at slarte ligc cflcr skolcfenen, og 
korcs non-stop pa 32 timer. 

Med nacslc blad kommer der cn nxmicre beskriveisc af 
turen. 

Vinlertrxningslurcne havde et pa;nl fremmodc Derimod 
liltrak sommer-sondagsturene ikke mange, men alligcvel 
fortsajlter Bert Due Jensen lurene til najslc sommer 

Onsdagslra;nmgen havde stor succcs og fortsa:tter na:ste 
ar ogsa. 

Hans Vemer Neumann mcnlc, at na;stc ars vinlertra;nings-
fesl, var el ncgalivl indslag og cn form for pression, hvis 
man ikke havde mulighed for al mode op 

Niels C. K Pedersen bcmairkede, al der plejede al va:re cn 
mulighed for dispensation, hvis man af cn cllcr anden 
grund var forhindret (arbcjde cllcr lign ). 

Jan Bai Jensen bema;rkede, at festen cr en pnvat fcst og 
afholdcs hell udenfor klubbens rcgi, hvorfor jeg sclv kan 
fastsacttc rcgleme for deltagcisc 

Niels C. K. Pedersen: "Fenelurcn til Island i 1997 har vakt 
nogcn interesse. 

Desuden planla:gger jeg en tur til Fyn den 24 maj til den 
I . juni 1997 med tell. Der flyllcs teltplads hver anden dag." 

Punkt 8 -

Lars Bai Jensen lakkede Susanne Rasmussen, Jespcr 
Wang, Gitle Kofocd og Peder Andersen for kaffebrygning 
og hjcmmebagl kagc pa turmodeme, 

Ogsa Uik til arrangemenl-udvalget: Johan Knudsen og Finn 
Kristensen, 

Fon^mingsudvalget ville gcmc have lidt ny inspiration og 
foreslog i den aniedning, at udvide udvalgel lil 4 personcr. 

Niels C. K. Pedersen var inlcresserct. 

Punkl 9 -
Valg til udvalg: 
Revisor og revisorsuppleant: 
Valgt blev: Niels F Jensbol som revisor og Steen Hum-
melhof Jensen blev valgt lil suppleant. 

Forremingsudvaleel: 
Linda Norup Hansen havde onsket at traede ud 
Valgt blev: Gertie Elleby og Niels C K Pedersen 

Sixiso Rundt - udvalgel: 
Jens Spelmann og Niels C K Pedersen fortsa:Uer 

Arrantiemenls-udvalgct: 
Johan Knudsen havde onsket al trxdc ud, 
Valgt blev: Hans Vemer Neumann og Finn Kristensen 
fortsa;tter 

Modeudvalael: 

Det hidtidige udvalg fortsxtler, 

Nvtiirsfrokosl-udvalacl: 
Valgt blev: Annelise Broe, Janne Engmann, Lene Bentzen, 
Pcder Andersen, Jcsper Wang og Jess B Christensen. 

Bladudvaleet: 

Bladudvalgel fortsxtter. 
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Punkt 10-

Jcns Spelmann bemxrkede, at han desvEirc ikke var 
forberedt pa Linda's udtraxien af fonreUiingsudvalget, men 
takkedc hcndc for det gode samarbejde. 

Linda Norup Hansen forlalte: "der kommer en ny telefonli-
ste med blad nr. 2/97 Medlemmeme bedcs pafore tclefon-
numre pa giroindbctalingskortet, hvis de vil v i r c med pa 
listen " 

Model sluttcde herefter. 
Referent: Lene Bai Jensen 

Turcyklist pa ferie i Provence 
skabte nerv0sitet. 
Indlajg al' Pallc I Icnnkscn, Horscnsgadc 11,4.. 8000 Arhus C . 

Pa Ruby Rejser's efterarstur til Provence, hvor et 
antal Ruby vandregeester var indkvarteret pa Hotel 
de la Gare i byen Orange, opstod der nervesitet, stor 
forundring og adskillelige rygter blandt vandrega:-
sterne vedrerende en hej, lysharet turcyklist. 

Vandregasterne blev opmaerksomme pa den unge 
herre, da de dagligt sa ham ankomme til hotellet ( pa 
cykel eller bragt i bil ) medbringende et ( ifelge 
gcBSteme ) "foruroligende stort antal vinkasser", som 
abemlyst og for ejnene af den smilende hotelvasrtin-
de Madame Verbe, blev anbragt i hotellets garage. 

Ruby Rejser's reprassentant pa stedet og vandrele-
deren for gruppen, matte flere gange forsikre de 
forundrede og nervose vandregaester om, at der pa 
ingen made var tale om organiseret smugling og at 
turcyklistens store masngder af vin pa ingen made 
kunne vanskeliggore hjemtransporten 

NervBsiteten blandt gassterne blev ikke mindre, da 
den unge cyklist dukkede op under et vinbesag pa 
Domaine de la Biscarelle, medbringende et stort 
antal dunke 

Vingardens ejer, Gerard Bouyer ( der ikke udviste 
sterre forundring over det store antal vindunke ) 
kunne ligeledes berolige gaesteme med, at han ved 
storre kab altid vedlagde "oflficielle og fyldestgaren-
de toldpapirer". 

Gerard Bouyer udtalte ligeledes, at den unge herre 
( som han kaldte Larzz ) var en hyppig gsest pa 
vingarden. Dette kunne adskillige af de tilstede-
varende vandregasster bekra;fte, idet de henviste til 
deres observationer angaende den overvasldende 
modtagelse, som den unge herre fik fi-a hele familien 
Bouyer, da han ankom til vingarden. 

Da cykeltraileren pa hjemrejsedagen blev lastet med 
den indkobte vin, blev adskillige af de kvindelige 
vandregaster ligeledes meget nervese for, om den 
mystiske herre havde til formal, at indtage vinen 
undervejs pa hjemturen (med diverse gener til felge). 

Dette kunne buschaufforen Jesper Nielsen dog 
hurtigt berolige gassterne med, at ikke ville ske, idet 
han henviste til den store risiko for astsningsskader 
pa bussens interier, safremt der, som han udtalte: "pa 
forskellig made blev spildt radvin i bussen", og han 
tilfejede derefter: "jeg kender udmasrket godt den 
unge herre fra adskillige vin- og cykelture med 
Turcyklisteme og han drikker kun starre mangder 
nSr han opholder sig pa sit hotelvaerelse, i selskab 
med andre cyklister.." 

Saledes beroliget, forlab hjemturen godt for Ruby 
Rejser's vandregaester Men adskillige udtrykte dog 
forundring over, at bussen karte pafaldende lang-
sommere pa hjemturen, isjer nar det gik op ad bakke. 
Den unge turcyklist benasgtede dog, at det skyldtes 
den omfattende msengde vin der befandt sig i cykel
traileren. 
Rrdaklercn fmliCRRcr sig cthverl ansvnr f(ir artikicns inclhold og 

hvis t>cskrivclscn skulle passe pa cn nuievendc pci-sim - cr det cn 

ren tilfaldighed.!!! 

0sterbrogade 138 • 2100 0 
Tl(.31 4 2 4 3 44 - Giro 9 12 07 69 
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Den nye chauffar skulle fare os til Nurnberg hvor 
han skulle sta af og tage toget tilbage Herefter var 
det Jesper der skulle serge for transporten 

At" Niels I ' , j c i l sho l . Kaiislcrgadc I 4 , ' 2 I O O O 

Spasndte og forventningfulde madte vi alle 44 op 
ude ved Glostrup station. Bussen var der allerede. 
Familien Bai Jensen var igang med "pakkeriet" 
sammen med bussens chauffar 

K l . 08,15 drag vi afsted med farste delmal: At na 
fsergen "Prins Henrik" 

Det var et dejiigt solskinsvejr og de praktiske detal-
jer havde Lars klaret. Bl . a, ved at indfare et afstreg-
ningssystem til kolde vand ( og 01 ). Klimaanlsgget 
virkede fint, hvem husker ikke turen til Loire!!! 

Selve holdet bestod af en stor del af turcyklister der 
havde gjort turen far, samt nogle "nye" potentielle 
medlemmer + Mark pa 10 ar 

Holdet blev hurtigt rystet sammen - det kunne ses af 
den S t a t stigende trafik op til kaleboksen oppe hos 
chauffaren, og de mange "skiver" der blev udvekslet 
med hinanden 

Jeg behaver vel ikke at nasvne, at Vemer absolut 
barer til blandt eliten og han er ikke naerig - skal jeg 
hilse og sige. 

Turen ned gennem Tyskland foregik i et roligt og 
Stat tempo 

Ved spisetid var vi fremme i en lille by Kirscheim -
hvor turiederen Lars havde arrangeret et ophold pa 
en lille restaurant med bestilt og betalt mad til alle 
deltageme Dette var den farste af de mange positive 
overraskelser der madte os pa denne tur. 

KOMSOVENDEPA 
- CYKEL FERIE I 

SYDEUROPA! 

Ruby Reiser 
Vf. 86 15 35 99 

Bussen blev hen under af\enen omdannet til et 
rullende hotel, og efter en del rokering fandt vi alle 
et rimeligt leje, at Qaele os pa under resten af natten. 

Ved 6-tiden sandag morgen vagnede vi op og kunne 
konstatere, at bussen holdt stille pa en lille tanksta-
tion med udsigt til Europabriicke 
Et utroligt flot bygningsvaerk som slynger sig rundt 
om de haje Alpetoppe, den ene bro aflaser den 
anden 

Snart var vi i Italien og nu var det tid at finde et 
forplejningssted hvor vi kunne etc!!! 
Og indtage noget fast fade, samt prave at fa gang i 
"Lirekassen" • 

Ef^er 2 forsag lykkedes det at finde et tilstraskkeligt 
velforsynet spisested og det var ajensynlig ogsa pa 
haje tid, fordi sjaeldent har jeg set en sa hurtig 
udgang fra bussen. 

Ved 9,30-tiden var vi klar til at indtage Italien, der 
fra starten levede op til forventningen om varme og 
masser af sol. 

Udenfor 30° og indenfor i bussen 20° 
ligt". 

"bare daej-

Lange bilkaer pS autostradaen forsinkede os sa 
meget, at vi ankom kort efler, at siestaen var indledt 
hos camping-mutter 

Campingpladsen var den samme som turcyklisteme 
havde besagt i 1991, men standarden havde ikke 
samme hajde som for 5 ar siden - fik vi fortalt af 
turiederen. 

Selve campingpladsen "Semifonte" er placeret p5 en 
stejl skrSning som gjorde, at vi allerede her havde 
mulighed for at afprave vore bakkeevner. 

V i fik en "vej" for os selv, mere eller mindre, og hvis 
der var nogen der tvivlede herpa, sa havde nogle fi-a 
holdet til al overflod anbragt sine remedier ude pa 
grusvejen! 

V i skulle ogsa skifte chauffar. 
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Pladsen var ud over os hjemsogt af en flok unge 
franskmasnd, der til deres ros skal siges, opfiarte sig 
utrolig pasnt. Pladsen var meget besagt af holtendere 
- tyskere - englsndere samt en del italienere. 

Selve pladsen var heldigvis udstyret med skyggeful-
de oliventraeer, sa alt i alt havde vi ogsa mulighed 
for, at kunne komme i skyggen. 

Det starste problem, set fi-a min side - senere fandt 
jeg ud af, at ogsa andre end mig havde det samme 
store problem - dass pedallokum.^.-, '2 

i 

Godt nok er vi vandt til pedaler, men alligevel.!!! 

Ihvertifald var det mig umuiigt, at finde behagelig 
stilling der gjorde, at man kunne lasse sin avis eller 
lase en krydser, 

V i fik ogsa snart stillet teltene op og fik efter siesta-
en gjort en raskke indkab, bl. a af den lokale vin 

Nasste dag skulle der kares en abningstur ud til et 
sted der hedder Monte Reggione. Holdet blev delt 
op i et hurtigkarende og et lidt mindre hurtigkaren-
de. 

Vejret var varmt - yes Sir - multo caldo - sa der blev 
drukket heftigt af vandflaskeme. 

Det var nu temmeligt svasrt at se forskel pa de 2 hold 
fordi hastigheden lige fra starten la pa en 60 - 70 
KM/ t . 

O K - det gik selvfalgelig ned ad bakke - rettelse -
bjerget - de farste 8 K M , derpa kom sa en tur der 
lignede lidt ligeudkarsel med nogle smastigninger. 

Ude i horisonten kunne vi se et hajdepunkt. Tak 
skavben har man taenkt sig at kare derhen, tsnkte 
jeg. Det havde Lene minsandten 

Na men der var ikke andet at gare end at kaste sig 
ud i forsaget, og mine racergear 105 - 56 var ikke 
sagen i dette terraen. 

Sa jeg stod af og trak det sidste stykke op til borgen: 
Monte Reggione. 

Det var der heldigvis for min egen stolthed, ogsa en 
del af de andre der gjorde. 

Men jeg skulle have taget min turcykel med istedet 
for raceren. Jeg havde forespurgt mig om der var 
stejle bjerge og om hvilket geartal der skulle anven-
des. 

Desuden var vi jo blevet opfordret til gr. mangel pa 
plads i traileren, ikke at medtage de lidt bredere 
turcykler (som havde de korrekte geartal) og tage 
raceren med, samt ikke at medtage diverse cam-
pingstole og borde med 

De givne rad blev fijigt 100% med det resultat, at jeg 
efterfalgende fandt det bedst, at holde mig til det 
turistmaessige istet. 

Fra Poggiponsi og op til Barberino Val de Elsa 
foriaber vejen najsten ligeud og 8 K M op ad bjerget. 

Det er tydeligt, at italienerne ikke gider at lave for 
meget ud af vejene, i Frankrig laver man slyngede 
bjergveje, men ikke hos italienerne i Toscana 
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Vejen laegges lige op og ned med en stigningspro-
cent over hele ruten pa 7-8%. 

Det var ret sa hardt at komme op, men ind imellem 
havde jeg da luft til at nyde det skenne landskab der 
bredte sig ud fra vejsiden. 

Na men vi kom da hjem og kunne bagefter slappe af 
og hygge sig i hinandens selskab 

Turteferatet omhandler herefter det mere turistmaes
sige islaet, 

Vores chauffar Jesper kendte ikke meget til italien-
ske landeveje. Et par gange sagde det "crunsch" ni r 
vi skulle dreje rundt om de meget smalle veje 

E n af gangene tog vi pa fodtur medens Jesper 
baksede den store bus tilbage til den mere almindeli-
ge vej. 

E n af turene gik til Siena med Annelise som guide. 
Det var tydeligt at Annelise dels havde vaeret der far 
og dels havde sat sig grundigt ind i byens historie 
Det var flot 

Siena er en gammel og meget spsndende by By-
styret har formaet for snart mange ar siden, at tjerne 
bilerne fra bymidten, hvilket i Italien ma siges at 
vaere et saersyn, 

Imidlertid har de motorglade italienere istedet kastet 
sig over scooteren med en ligesa stor entusiasme, 
hvilket bevirker at de fraeser ud og ind imellem de 
gaende 

Siena's centrum: Piazza del Campo - er et belt 
kapitel for sig. Pladsen er formet som en stor muslin-
geskal og skraner ind til radhuset: Palazzo de Publi
co. 

Det fortaslles, at Nyrop fik inspirationen til Kaben-
havns Radhus pa en rejse til Siena for snart 100 ar 
siden 

Og ved selvsyn kan det konstateres at ligheden er 
mere end slaende. 

Vi tilbragt dagen dels med at bese den smukke by og 
de spasndende straeder hvor alt ser ud som det altid 

har gjort i flere hundrede ar, dels at indtage en 
kasmpemasssig isanretning til 40 Kr . . 

Italienerne har jo ikke haft modemismens adeteg-
gere til at husere i byeme, men har med stor pietet 
bevaret husene i original stand gennem mere end 500 

Siena blev ramt af den sorte dad - pest - hvorved 2/3 
af byens indbyggere dede. Resultatet var en stor 
anlagt kirke, aldrig blev fasrdigbygget. Det var 
meningen at kirken skulle vaere starre end Peterskir-
ken i Rom. 

Pa billedet ses et sideskib og nogle meget sma 
mennesker, hvilket fortaeller lidt om starrelsen af det 
planlagte byggeri. 

Den 23 August skulle vi pa vinsmagning - pS et 
rigtigt vinslot. 

Vores forventninger var belt i top, ogjeg skal love 
for, at de blev indfriet. 

Slottet hedder Verrazano, hvor vi efter en rundtur i 
slotshaven og besag i vinkaslderen blev budt velkom
men med et perlende glas champagne. 
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Nej fy - det ma man jo ikke kalde den dejlige mous-
serende drik for franskma:nd og E U , sa vi fik spu-
mante i glassene 

Bagefter blev vi baenket inde i gildessalen, hvor vi 
smagte Toscansk mad, alene tanken herom bringer 
et glad smil frem, med tanke pa disse herligheder 

Vores sode guide, take til os pa et formftildendt 
tysk og fortalte at man ogsa lavede sin egen oliven-
olie, 

Man var igang med at ta godkent en klassificering af 
olien pa samme made som vinene er stedbestemte. 

Problemet med olivenolie er at nar olivenfrugteme er 
faerdigpresset, sa kan olien ligesa godt komme fra 
/Egypten som fra Italien. Ved at f l en olie stedbe-
stemt mener Verrazano folkene, at det farer til en 
bedre og mere kontrollerbar vare 

Jeg haber dette ma lykkes. 

V i fik efterhanden de meget maette turcyklister ind i 
bussen sammen med al deres indkabte vin. 

Om aftenen havde vi arrangeret en petang-turnering. 
Forst havde lederen af campingpladsen svaert ved at 
forsta hvad det var vi ville, men pludselig udbred 
hun B O U L E - si - og sa var den sag i orden 

Imidlertid havde vi svasrt ved at 13 samling pa trop-
peme og vi kunne kun spille pS grusvejen. 

Det eneste sted der blot var nogenlunde lige. Kugler-
ne hoppede til alle mulige og umuglige steder pa 
grund af de sma og storre sten der flod over det hele, 
men sjovt var det alligevel. 

Den 25. var vi pa tur med bussen og anhaengeren til 
Pisa - Lucca. 

Mark fyldte netop den dag 11 ar og Mark blev 
behorigt fejret med gaver 

Racercyklisterne havde valgt at starte pa deres 
bjertur i byen Pistoia og sa sidst pa dagen igen, at 
slutte sig til busholdet i byen Lucca. 

Udgangspunktet la vel en 300 m o/havet, men efter 
deres beretning at domme bagefter sa var der mere 
end 500 - 600 m yderligere klatring igennem passe-
ne 

Pisa er meget mere end blot det skasve tarn. Det er 
faktisk en meget spaendende by som man sagtens 
kunne have opholdt sig meget lasngere i, end tiden 
tillod. 

Vi skulle ud af byen og godt 5 K M ude gik det gait.! 

Taenk sig , at de arkitekter der anlagde aquadukter-
ne for en ca. 1000 ar siden, ikke havde taenkt pa, at 
en bus skulle kunne kore igennem aquadukten. 

Det var lige til en retssag for byggesjusk. 

Na men Jesper stod over for et alvorligt problem, at 
fa vendt kalorius og anhaenger - samtidig med 
trafikken masede pa fra alle sider 

Et mareridt for en chauffor. Mark syntes det var en 
spasndende fodselsdagsoplevelse - men jeg er ikke 
belt sikker pa, at Jesper delte bans begejstring over 
tildragelsen. 

Ved faelles anstrengelser og handkraft lykkedes det 
at fa placeret anhaengeren pa en sidevej og sa kunne 
Jesper bakke VA K M tilbage og fa vendt bussen -
hvorefter "bakkeriet" kunne gentages. 

Jesper klarede denne svaere manavre til rent U G . 

Saledes vel ude af Pisa gik turen videre til Lucca. 

Lucca har et meget karakteristisk bybillede. E n 
ka;mpestor ringmur omkring centrum, samtidig med, 
at den er velbevaret. 

ALT I 

C Y K E L B E K U E D N I N G 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Rosklldevej 299 A / 0sterbrogade 158 
2610 Rodovre 2100 0 
B. Andersen 
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Et spisested var til genga:ld svxrere at opdrive Men 
vi fandt et sted hvor der ogsa foregik en starre 
familiefest 

Den beredvillige tjener fandt lynhurtigt plads til os 
10-12 turcykhster 

Der var fiald gang i kakkenet, friturekogeren skabte 
gang pa gang kortslutning i hele moievitten, hvoref
ter vi alle sad i halvmarke. 

At det ikke var et ukendt faenomen viste tjeneren ved 
at rabe: "Momento" og med en stor negle i handen 
lab han ud pa gaden - antagelig til et elmalerskab Sa 
vendte stremmen for et kort ajeblik tilbage, indtil 
kokken igen tsndte for friturekogeren 

Det fik ogsa betydning for de retter vi kunne kebe, 
fordi pludselig var der ikke flere kartofler, fik vi at 
vide og kort efter fortalte tjeneren, at der desvaerre 
heller ikke var mere lasagne 

T i l bans ros skal siges, at den udmasrkede mad og 
serveringen med de indlagte afl^rydelser skabte en 
temmelig munter stemning med latter, over hele 
linien. 

Restauranten far © © © toiletbrasdter for et psnt 
menneske-WC. 

Naeste tur ( den 26. August ) gik til Firenze. Denne 
by er en virkelig stor by, jeg tror Annelise nasvnte en 
500.000 indbyggere.Det skal nok passe 

Bygningsvajrkeme - kirkeme - museeme - markeder-
ne og ikke mindst broen over floden Arno: Ponte 
Veccio- Guldsmedenes bro, var meget spajndende 
at besage, 

Turisterne gik ikke blot taet, nash de stod na;rmest 
ovenpa hinanden. 

P O N T E V E C C I O er karakteristisk ved, at guldsme-
dene har haengt deres boder op pa selve broens sider, 
og der handles udelukkende med guld og smykker i 
de 30-40 forskellige boder 

Lige ved siden af Ponte Veccio ligger den meget 
indflydelsesrige Medicier families bibliotek der nu er 
aben for offentligheden.Denne familie har i arhundre-

de sat sit praeg pa hele norditalien og pS dens magthavere 

V i "busturister" fik igen lejlighed til at made turcy
klisteme, idet vi skulle besage en dansk vinbonde i 
Itahen! 

Det var et spaendede besag, men forinden havde vi 
aftalt et rendousvous i en lille by San Gusme. 

Lars og Jan Bai Jensen havde sarget for at en lille 
hyggelig cafe havde rettet an pa bordene til en 30 -
35 sultne og varme cyklister + os turister. Osse det 
var med i prisen - flot syntes vi alle. 

Pa billedet ses bl. a. L A R S - J A N - H A N S og 
P E D E R 

Den danske vinbonde havde erhvervet sit vineri for 
en ca. 35 ar siden fortalte han. Farst som en hobby 
og snart efter som en livsopgave. 

Hans vin blev udelukkende lavet efter de gamle 
opskrifter for Chianti Classico, ikke noget med at 
blande en hvid dme i - som visse andre gjorde. 

Her blev vi ogsa trakteret med megen god vin, samt 
en raekke snacks. Pa hjemturen fik vi udleveret et 

I 
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antal flasker som han ikke matte saslge, idet det var 
kun forsegsvin. 

Men alkoholindholdet var efter 2 sma glas at damme 
heftigt 

Desvasrre var der nogle der ikke havde hart, at der 
skulle vs re ro ved teltene, hvorfor dette skabte 
nogen utilfredshed blandt vore medgaster pa pla
dsen. 

Men det gik endda. 

Nss te dag var den store hvile- og pakkedag, og 
holdet slappede af indtil vi ved 19-tiden skulle kare. 

Pludselig dukkede en vinbonde op ved bussen 
medbringende 40-50 kasser vin! 

De kunne ajensynlig godt lide smagen, sa man havde 
kabt lidt mere, end der kunne fragtes pa en cykel. 

Sa pa hjemturen gik det lissom ved turen til Proven
ce - langsomt - nar vi skulle op ad bakkerne, specielt 
i Sydtyskland kneb det med at komme op ad de store 
bakker 

Men hjem kom vi da, alle beriget med dejlige ople-
velser og hyggeligt samvsr med alle vore cykelkoUe-
ger. 

Et stort tak for arrangementet, skal lyde til familien 
Bai Jensen herfra 

Nytarsfrokost 

Lerdag den 11. J a n u a r 1997 

© 13,00 i klublokalerne. 

Maden star udvalget for og lover, at ingen behaver 
at sultne derfra. 

E n dejiig tur - pa billedet ses Bendt Myhre og bans 
italienske hustru, 

Nu lakkede ferien mod enden, som manden sagde da 
han fik fernis ned ad ryggen, og der var stillet op til 
den belt store festmiddag med underholdning og 
belanninger til turarrangarerne. 

Det blev en festlig aften og alle morede sig godt - vi 
havde fact tilladelse til at feste oppe ved grillen til 
den lyse morgen. ' 

Pris: 75 kr 

Drikkevarer: 01 - vand og snaps sjelges til 
rimelige priser. 

Du skal: Medbringe bestik ( kniv - gaflfel o. 
lign. ) 

Hvis du vil deltage i dette hyggelige arrangement, 
skal du tilmelde dig ved at indbetale det relevante 
belob pa G I R O K O N T O 5 71 38 46. 

Turcyklislen 4 I 96 Side 12 

Husk at pafare girokortet antallet af deltagere og 
mserk kuponen: "Nytarsfrokost". 

Belabet skal vgre kassereren i hasnde senest den 2. 
Januar 1997 

Turreferat om Mons-turen 16. - 19. Maj 
1996, 

ved Hans Verncr Neumann. 

125 kg. pa 2 hjul. Kage Station - modested for 10 
forventningstiilde turcyklister, udstyret med hele det 
totale campingudstyr. 

Turen startede ned over Stevns, vejret var forholds-
vis flot, med lidt skarp vind. Vi gjorde en afstikker til 
KJudeegen i Leestrup Skov, der samtidig blev valgt 
som fi-okoststed, istedet for strandkanten ved Egens 
Bro som det farst var ta-nkt 

Der var forar i luften, farten steg lidt i forvisning om, 
at have fijndet den rigtige vejretning 

Turlederen holdt det af ham fastlagte tempo, derefter 
matte hver enkelt sa rette sit tempo ind efter, 

Der var en ret sa kraftig vind pa Dronning Alexan
drines Bro, tungen lige i munden og ret frem til 
Fzergemandens kro ved Koster Her fik vi en god 
betjening, Stefan takkede for selskabet og spurtede 
hjem, 

Ud over at Man er spasndende at cykle pa, sa kunne 
der etableres residens mange steder, idet ejendoms-
masglernes skilte overall var mangfoldige, 

V i var ventet pa naturcampingpladsen ved Busene, 
E n dejiig gyde med asten-lae, til Trangia og grill, 
Aftengatur til Busene Have langs stranden, ned til 
fyret og med glaeden i sindet over denne dags udfart, 

Fredag gav en del mere vind, vejret var overskyet, 

Det aftaltes at vi senere skulle niades pa Hotel Store 
Klint til eftermiddagsthe. Her viste strandvandrene 
derefter fossile emner frem, og de der cyklede, 
kunne berette om deres udbytte 

Foregaende aftens skanne madsted var p. gr. af 
vejret, ikke muligt at anvende. Istedet drog vi over 
i skuret med grejeme, og det blev sa vores samlings-
sted. 

Denne nat lynede og tordnede det - Peder, Gadi, 
Hans og Allan, syntes det var bedst at falges ad, sa 
de skyndte sig hjem. 

Teltsnorene blev strammet en ekstra gang, hvorefter 
Svend og Niels C. K . Pedersen cyklede ud pa Man's 
veje. 
Susanne og Tom besluttede sig for at se pa kalkma-
lerieme i Elmelunde Kirke, Derpa videre til kerami-
keren i Keldbylille, Museumsgarden blev valgt som 
frokoststed med de indkabte fisk fra havnen pa 
Klintholm. 

V i fik OS en thepause i Thepotten ved Hovmarken, 
hvor en tilflyttet familie fra Berlin trakterede os med 
the og kager. 

Det var en rar naturlejplads ved Busene og der var et 
stort skur udstyret med gas, som gav os mulighed 
for at varme maden. Desuden var det osse hyggeligt 
at opholde sig i. 

Hvilken nat!!! - med fyrtamets vedvarende tagehorn. 
D E T krsvede nogen tilvasnning, irritationen blev 
efterhanden vendt til accept af dens rytme. 

Sandag morgen var taget og diset Det var koldt -
frost - der var nogen af turdeltagerne - maendene -

der pastod, at morgentisseturen var sa»l»»i'»i'»i' 
kold, at stralen fras til is inden den naedejorden. 

Derefter var der en samlet afgang mod Stege og 
Mem. Frokost-rasten blev holdt pa Nysa, her kunne 
vi samtidig bese Thorvaldsen's Samling, 

Derpa videre over Baskkeskov til Rannede Kro,.,som 
heldigvis havde varm kaffe - the og kager i store 
masngder, 

Svend og Susanne tog hjem pa anden made. Hendes 
baghjul havde udsendt "slemme lyde" i de sidste 2 
dage. 
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Videre op til Koge Station, hvor vi sagde farvel til 
turlederen Tom og jeg fulgtes ad til Greve, hvoref
ter vi sagde farvel og drog mod hver sin bopa:l 

E n dejiig forarstur, hvor turlederen gelejdede os ind 
pa diverse afstikkere fra de nummerede veje, men 
som det fremgar, osse en tur for de rigtig seje cykel-
vikinger 
( redakloicn hur rorctagel cnkcllc lilfojclscr (>(• bcarhojdclscr 

efter divci-sc liltjBgcmcldingcr ). 

Jeg har tlindet nogle pladser hvor vi kan komme i lae 
bade morgen og aften, pris ca 20 kr. med bad. 

Klubtilskud efter gsldende regler 

Deltagerne sorger selv for campingudstyr og provi-
ant til turen 

* T ilmelding til turleder senest, den 20, Maj 1997 

• • • 

Fyn rundt - i telt - fra den 24. Maj -
1. Juni 1997 

Madested; Roskilde station 

Madetid: Lardag den 24 Maj © 10,00 

Langde: Ca 50 - 80 K M pr dag 

Turleder; Niels C K Pedersen 

31 35 52 96 & 20 31 21 66 

Om turen: 

Lardag karer vi til Broby Gamle Skole ved Tystrup 
Bavelse saerne hvor vi overnatter, 

Sandag fortsa;tter vi til Svendborg, der bliver vi i 2 
UcBtter, 

Tirsdag morgen pakkes sammen, hvorefter turen gSr 
til Tommerup, her slar vi lejr frem til torsdag mor
gen. 

Torsdag morgen gar turen videre til Rynkeby, hvor 
der ovemattes og hvor vi opholder os frem til lardag 
morgen 

Lardag morgen gar turen tilbage til Broby Gamle 
Skole, hvor vi overnatter 

Sandag fortssetter hjemturen til Kabenhavn. 
Overnatningerne pa naturlejrpladserne 

Harsholm tur lerdag den 3. August 
1996 

A f Aksel M. Koplev 

Vi var 10 turcyklister der madtes i Radovre, lardag 
den 3 August kl. 10, 

Vejret var et typisk dansk sommervejr: Tart, men 
med marke skyer hist og pist, Jeg tror at alle havde 
regntajet med, men heldigvis fik vi ikke bmg for det. 

Turen gik over Bagsvasrd, gennem Dyrehaven og 
forbi Eremitage-slottet Her stoppede vi lidt op, og 
nad udsigten over Dyrehaven og Oresund. 

Peder Andersen, som var turleder, gav en lille en til 
halsen, til de der havde lyst hertil. 

Et godt initiativ til efterfalgelse for andre turledere. 

Turen gik videre langs med Kystbanen, over Rung-
sted og op af Folehavevej til Slotsholmen ved 
Harsholm Kirke. 

Her holdt vi frokost i solskinnet V i nad det kanne 
omrade hvor slottet og slotsparken engang har 
ligget. 

Det var her p4 Harsholm slot, at Struense slog sine 
folder sammen med dronning Caroline Mathilde 

Det fik som bekendt en brat ende i 1772, hvor 
Struense blev arresteret, damt og henrettet. 
Han blev halshugget og senere lagt pa (cykel) hjul og 
stejle. ( D t l skclc pi Oslcr l-a;llcd, redaklorcn) 
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( Morale, hold Jer til andres koner, ah - rett. Hold 
Jer fra andres koner ) 

I de nsste 50 ar forfaldt slottet Det blev revet ned 
i 1820-22. Samtidig blev kirken opfart af de tilovers-
blevne materialer, af arkitekten C F Hansen, ham 
med bl a Vor Fme Kirke 

Fra Harsholm karte vi langs Sjaslsa, til Ja;gerhytten, 
hvor vi fik kaffe og lagkage 

Kaflfen var god, men lagkagen var i ssrklasse, V i fik 
en hel lagkage soin turlederen skar for 
Enkelte var bagefter ude i kakkenet for skaflfe mere 
lagkage, men desva-rre var der kun den ene lagkage 

Saledes styrket til den videre tur, karte vi videre 
gennem Rude Skov, ned mod Furesoen til Frederiks-
dal. Her gjorde vi holdt og indtog en is Derfra gik 
turen lige hjem 

Det var fjerde gang at turen blev kart, og den frem-
traeder som en vel tilrettelagt tur af kendte veje, med 
lidt nye variationer hvert ar 

Turen forlab uden episoder af nogen art, ingen 
punkteringer, ingen problemer Jeg var hjemme kl 
18,00 efter 10 timer og 70 K M . 

Kalkgarden den 16. Februar 1997 

Madested: 

Madetid: 

Alernativt: 

Laengde: 

Turledere: 

Hjornet af Frederikssundsvej og 
Klokkedybet. 

© kl, 10,00 prsecis,! 

© k l 11,00 ved FarumBadudlej 
ning 

2 X 20 K m pa cykel og 2 timers 
vandring. 

Jan og Lene Bai Jensen. 

4345 6608 

Vi cykler direkte til Farum Badudlejning og parkerer 
cyklerne 

Herefter vandrer vi gennem en forhabentlig vinter-
klaedt skov, langs Farum Se og Melleaen. 

Vores medbragte mad kan indtages pa Kalkgarden 
01 og vand kan kabes pa stedet 

Klubben vil efterfalgende traktere med kaffe, the og 
lagkage. 

Der retumeres til badudlejningen og vi forventer at 
vaere fremme kl. Ca. 15,30, 

Husk fornuftigt fodtej - vandtast - omradet kan 
va;re vadt pa denne tid af aret. 

F O R A R S T U R T I L " M A L E R K L E M 
M E N " - ĵ '6. marts. 

Madested: 

Madetid: 

Laengde: 
Turledere: 

1 
Hjamet af Roskildevej -
Ringvej 3 i Glostrup 
Sandag den 1(6. marts 
1995 kl 10 00 
110 km 
Lars o 43 45 62 63 ell 
Janw 43 45 66 08 

Ruten bliver lagt pa sma veje, og den najagtige kurs 
lasgges efter vind og vejr, 

Madpakke spises sa vidt inuligt i det fri,Klubben 
giver kaffe - the og a;bleskiver. 

For dem som endnu ikke har stiftet bekendtskab med 
denne perle af et traktersted, kan nasvnes at der pa 
menukortet forfindes ca 100 forskellige theer 

Der er tillige mulighed for at kabe theer - eksotiske 
krydderier, samt en del ekologiske produkter med 
hjem. 
Turen kares i al slags vejr. 

Vi ses til motionscykeliBb 
lekvirer brochure 
Postbolcs 176/ 

4600 K o g ^ 
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Klubaften 

Tirsdag dcD 11. Februar 1997 0 19,00 

Jens Thorsen og Lene Bentzen vil med billeder og 
lyd_bringe os en tur til Skotland. 

Tirsdag den 11. Marts 1997 0 19,00 

Prassentation af nyt udstyr til turcykling og til ra
ceren. B l a Nyt fra I F M A Messen, \xs ogsl herom 
ibiad nr. 1/97 

Indholdsfortegnelse: 

rurcyklistcrncs kaffc/kagc-guidc 1 

Akiivmmlci den 8. Oklobcr i'Wi 2 
Revisor og r c v J M i r i i u p p l c u n t : 4 
I'orrctningsudvalyct: 4 
Sjx lMjRundl - udvalgel: 4 

.•\rrangcmcnls-udvdlgcl: 4 
Mudcudvalgci: 4 
Nyiarsfroktist-udvalgcl 4 
niadudvdlgci: 4 

Turcykljsl pi Tcrie i I'rovcncc skiibic ncrvosiici 5 
\.dT7:i 5 
slorrc mxngdcr 5 

T O S C A N A - t u r c n den 17. - . ^ I . August i m 6 
rullende hotel 6 

liuropabrijckc 6 
Semifonic 6 
Monic Reggione 7 
Barberino Val dc lilsa 7 
Siena 

Verrazano 
klassificering 9 

mareridt for cn chauffiar 9 
friturekogeren 10 
korlslutnin 10 

San Gusmc 10 
Chianti Classico 10 
Hcndl Myhrc 11 

40-50 kasser vin 11 

Nyl^rsfrokost n 

lurrercral om Mons-turcn 12 
Koge Station 12 
Fxrgcmandcns kro ved Rosier 12 
Thcpoitcn 12 

Fyn rundt 13 
[lorsholm tur lurdag den 3. August 13 

KalkgJrdcn 14 

l - O R A H S T L U T I L - M A l , l i K K L I i M M E N " - 26. marts 
14 

DEADLINE TIL NyESTE BLAD: 
21. JANUAR 1997 


