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KLUBLOKALE 
Avedere TvaarveJ IS 

26S0 Hvidovre « 31 49 46 70 
(2. tirsdag I hver mined) 

Naeste nummer vil indeholde: 
22 MARTS MALERKLEMIVIEN 
29. MARTS M0LLEAEN - VANDRERTUR 
19. APRIL A B N I N G S T U R 
26 APRIL NORDSJiCLLAND - RACERTUR 
26. APRIL K0BENHAVNS PARKER 
3 MAJ EJBY A D A L 
8. -10. MAJ A L S 
9. MAJ 0LLINGEGARD 
16. MAJ K Y S T E N R U N D T 
17. MAJ F R I L A N D S M U S E E T 
21 .-24. MAJ LOLLAND - TELTTUR 
24. MAJ J/«GERBORG HEGN 
30. MAJ ARRES0 - RACERTUR 
6.JUNI ISEFJORDEN RUNDT -

RACERTUR 
13. JUNl TYSTRUP BAVELSE - RACERTUR 
14. JUNl S J ^ L S 0 R U N D T 

Nyt fra forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget yder tilskud efter felgende 
regler: 

Cykelfeheture. 

Der skal deltage mindst 15 medlemmer. Ved 
officielle rally's f. eks. AIT - Det franske -
det svenske er der ingen minimum antal. 

Man kan modtage tilskud til 2 ture pr. Sr. 
Fuldt tilskud ferste gang og halvt tilskud 
anden gang. 

Man skal have vaeret medlem ved det 
foregSende irs medlemsmede i oktober. 

Alle deltagere skal bruge samme 
rejsearrangement. 

Arrangementet skal senest vasre annonceret 
i december nummeret Sret i forvejen. 

Man skal vxre aktiv i klubben samme eller 
foregiende i r som arrangementet. 

Ved aktiv forstSs f. Eks.: 
a) Er kontrollant ved irets Sjsls0 

Rundt 
b) Erredakteraf bladet. 
c) Sender bladet ud. 
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d) Er turleder / planlaegger mere end 1 
gang. 

e) Er med til at planlxgge / udf0re 
nytSrsfrokosten. 

0 Medlem af forretningsudvalget. 
8) PS anden mSde yder noget for 

klubben. 
h) Deltager p5 turene. 
i) Skriver til klubbladet. 

7. Arrangementet skal godkendes af 
forretningsudvalget 

8. Tilskuddets st0rrelse bestemmes ved 
medlemsnwdet i oktober, p.t. ydes der ingen 
tilskud. 

Ture. 

1 PS I dagsture mS gaester fS tilskud til kaflfe / 
the. 

2. Der ydes et tilskud pS 30 kr. pr deltager til 
kaffe / the og kage. Dog maksimalt 1 gang 
pr. tur ( weekendture ). 

3. Der ydes tilskud til transport ( f Eks. Faerger 
S-tog ) til retur prisen udover 40 kr., dog 
maksimalt 100 kr. pr deltager og KUN ved 
fremsendelse af billetter. Ved enkeltrejser det 
halve bel0b. Transporten skal vaere en del af 
turen og der afregnes med turlederen pS 
stedet. 

Genereli. 

I Turlederne kan opnS tilskud til 
dokumenterede udgifter i forbindelse med 

• planlasgning af turen og transport pS 
pr0veture. Med transport menes, tog, bus og 
faerger. 
Tilskuddet daekker den dokumenterede 
udgift dog max. 300 kr. 
Tilskuddet S K A L pS forhSnd vaere godkendt 
af kassereren. 
BEM/«RK A T FOR F R E M T I D E N 
S K A L U D G I F T E N V / « R E 
GODKENDT!! ! 
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2 Forretningsudvalget kan i ekstraordinaere 
tilfaelde dispensere ved et sterre tilskud. 

REGLER FOR DELTAGELSE PA 
KLUBAFTENER.. -r^^^ 

1 Man skal vaere passivt medlem af Hvidovre 
Cykelklub. 

-./.^!. 
2 Kun et medlem pr. husstand er n0dvendig. 

3 Dog mS man gerne deltage i aktivm0det 
uden at vaere passivt medlem. 

4 Derudover mS man deltage i et arrangement 
uden at vaere passivt medlem. 

Forretningsudvalget 
T U R C Y K L I S T E R N E 

Aktlvmedet den 14. oktober 1997 

Referent: Peder 

Dirigent: Peter Kare. 

Peter Kare dirigerede m0det med fast hSnd. Jens 
fremlagde regnskabet for 1996/97 til gennemgang og 
godkendelse. 

Osterbrogade 138 • 2100 0 
TIf. 31 4 2 4 3 44 • Giro 9 12 07 6 9 

Naeste punkt pS dagsordenen fremlagdes af Niels 
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CK, om vores lokalesituation, der var blevet meget 
utilfredsstillende ( var vi alle enige om ), da 
Hvidovre Kommune har overdraget det st0rste af 
vores rum, til en vaeveklub. 

Finn gjorde opmaerksom pi, at 
T U R C Y K L I S T E R N E ikke var blevet taget med p5 
rid I. 

Linda mener, at Hvidovre Kommune har en 
forpligtelse til at skaffe os nogle egnede lokaler, da 
vi har 22 Srs anciennitet som forening, med adresse 
i Hvidovre. • ^ :i 

Der blev valgt et lokaleudvalg til at se pi 
mulighederne for en lesning: Linda, Finn og Jens. 

Gertie takkede pi forretningsudvalgets vegne, Niels 
Jensbal for vores blad. 

Jens havde en stor tak til posteme ved Sjaels0 Rundt. 

Niels C. K. Havde en b0n om, at f l indlaeggene til 
bladet irettetid I 

Verner rettede en tak til Johan og Ingrid, for 
Ungarnsturen. 

Naeste Srs ture er lagt i haenderne pS deltageme i 
turplanlaegningsm0det den 1. november 1997. 

Lars orienterede om, at traeningsturene fortsaetter 
som vanligt. Sommertraening: ONSDAGE og 
vintertrsning: S0NDAGE 

Stemningen blev vejret, med hensyn til ferieturen 
1998 Aksel og Peder foreslog en telttur til 
ALSACE, og Jan foreslog at deltage i 
franskmaendenes Semaine Federale, som foregSr i 
Charlesville Mezieres. 
Jeg ( Peder) kan meddele, at Aksel, Jan og Peder 
arbejder pS en tur til Semaine Federale. 

Valg: 1- v i r - , 

Revisor og revisorsuppleant: 
Niels F. Jensb0l og Steen H. Jensen 
- modtog genvalg 

Niels F. Jensb0l 
- modtog genvalg 

Sjaels0 Rundt udvalget: 
Jens Spelmann og Niels C K . 

modtog genvalg 

Annonceudvalget: 
Forretningsudvalget og Finn K. 

modtog genvalg 

Klubaftener: 
Jesper Wang, Peder og Susanne R. 

modtog genvalg 

Arrangementsudvalg: 
Aksel og Jess 

bemaerk: Nyvalgte 

NytSrsfrokostud valget: 
Blev sammensat som f0lger: 
Linda, Gertie, Lene Boje, Susanne Sindberg, 
Flemming og Carsten. 

Forretningsudvalget: 
Blev sammensat som f0lger: 
Jens Spelmann, Niels C. K., Gertie Elleby og 
Bert Due Jensen. 
Lars Bai J. stopper i udvalget. 

Punktet E V E N T U E L T : 

Linda foreslog, at klubben k0bte en tandem, sS man 
kunne have et barn med pS en cykeltur. 
Knud Erik foreslog en "dag med b0rn og video". 

Efter lidt las snak, fremkom slutsp0rgsmSlet om: "Er 
vi ved at blive for "gamie" eller hvad?? 

ER CYKLEN I VINTERHI? 
I Friluftsland er vi spaclalister I 

turlangrend, telemark og vinterljeldture 
Kig ind hos 

mwmuim 
Frederiksborggade 52 

1360KabenhavnK 
TIf. 33 14 51 50 

Redakt0r for bladet: 
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Redakteren har taget ordet. 

Foranlediget af den - ja - faktisk provokerende 
udtalelser i slutningen af Aktivmadet, om " er vi ved 
at blive for gamle?", er jeg faret i blaekhuset ( = PC 
i 1997). 

Jeg laeste med interesse indlasgget > fra 
forretningsudvalget om reglerne for kager og 
fl0deskum, busser og tog, samt faerger Intel ord om 
biler, disse er jo vores "fjender". Det er desvasrre en 
kendsgerning - mS jeg sige - disse biler vi oftest 
st0der ind i. 

Hvorfor f... stSr der intet om formSl - na-
turoplevelser - milj0 - faelles samvaer - hvordan vi 
laver pres pS myndighederne, med det formSI at 
forbedre mulighederne for teltning og cykling i 
naturen. 

Det kan da ikke have sin rigtighed, at det 
vaesentligste i klubbens liv, er lagkager p$ cykelhjuls 
st0rrelse eller om hvorvidt tilskuddet ydes til en eller 
flere ture. Jeg har den opfattelse, som jeg tror osse 
andre i klubben deler, at tilskud til ditten og datten 
er af mindre vigtighed, end det at have et klubformSI 
for 0je. 

FormSlet - mS da vaere det grundlasggende for en 
klub. Niels C K: opiyste mig om, at det var en klub -
ikke en forening - og at denne klub - ikke er udstyret 
med et saet vedtasgter, der kan berette for 
omverdenen, om klubbens eller forenings 
idegrundlag 

Til naeste nummer af bladet kunne det vaere gavniigt, 
at fS en debat. Gerne med flere indlaeg fra klubbens 
medlemmer, om hvad der kunne have stiet i disse 
ikke eksisterende vedtaegter eller om hvorfor det 
mSske slet ikke, er nadvendigt med vedtaegter 

PS den anden side kan jeg selvfialgelig vsre belt gait 
afmarcheret 

Nu kunne jo en eller anden komme og sige, jamen 
det har vi jo allerede Dansk Cyklist Forbund til, at 
tage vare om alle disse fine formSI, ja og alligevel. 
Senest er jeg faldet over, at cyklistforbundet finder 
det helt i sin orden, at rullesk0Jtel0bere nu b0r have 
lov til, at fasrdes pS cykelstierne. Allright sS skal vi 
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cyklister mSske til, at cykle ude pS vejbanen? 
Jeg finder grundlsggende dette legeredskab 
uforeneligt med sikker cykling inde i byen. Det har 
i evrigt heller ikke hjemme pS fortovet. 

Det havde vaeret pS sin plads at cyklistforbundet ikke 
advokerede for sSdan en gang modegajl, men istedet 
koncentrerede sig om, hvad siger faerdselsreglerne 
og er det i vore medlemmers interesse? 

Det er et faktum, at de fleste turcyklister g0r en aere 
i, at overholde faerdselsreglerne. Ellers ville det nemt 
kunne gS grueligt gait, nSr vi cykler sS mange 
sammen. ..i;^,.-!!.:»•. , . 

Dette var et sidespring, men jeg mener trods alt, at 
det illustrerer tydeligt at cyklistforbundet synes 
stivnet i organisation og modegeji. 

Det mS vi selvf0lgelig ikke og det er heller ikke mit 
asrinde. 

Har ovenstSende overhovedet noget med klubbens 
liv at g0re, har det ikke hele tiden ftjngeret rimeligt 
godt uden regler og vedtaegter? 

Jo og mSske - kunne et radikalt svar lyde, men nu 
stSr vi altsS med den opgave, at skulle ud og fmde et 
egnet klub lokale, der fremover skal udg0re rammen 
for klubbens liv og trivsel. 

SS havde det mSske, vasret lidt nemmere nSr vi skal 
ud og banke pS kommunedarene, at vi havde haft et 
idegrundlag at vise frem 
Og at vi ikke f0rst skal til, at forklare den undrende 
omverden, at vi faktisk har eksisteret i sS og sS 
mange Sr, og pS trods heraf ikke et saet regler eller 
vedtaegter der kan fortaelle omverdenen noget om, 
hvad vi er for en st0rrelse. 

Lad OS fS en debat i bladet, jeg ska! understrege med 
denne lille notabene, at jeg kun og udelukkende 
kun - taler pS egne vegne. Sagt for at undgS enhver 
misforstSelse. 

Kom frit frem og giv Jeres besyv med. Det er helt i 
orden, at skyde papirsflyvere efter mig, blot I husker 
inden I skyder, at fS nedskrevet budskabet pS 
flyveren. 
Niels F. J . 
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VIntertrsening 1997-1998 

Start: Sandag den 2, november 1997, 
Slut: Sandag den 15 marts 1998. 
Msdested: Herlev Posthus 
Madetid: 010,00 
Turledere: Jan og Lene , , 

Turen kares i al slags vejr, sS her er ingen 
undskyldning. 
Der kares udelukkende i skovomrider og p4 grus / 
jordveje og kun meget umuligt fare kan lokke os ud 
pi asfalt 

Ruten er af ca en times varighed og hen over 
vinteren vil den blive lidt lasngere. Tempoet lasgges 
si alle kan deltage. Forudsat at man jaevniigt m0der 
op lige fra starten. . r . 

Mad op allesammen lige fra starten og vaer med til at 
gare turen til et hyggeligt og opbyggeligt made med 
den friske natur og dine cykelvenner. 

Som de foregiende i r vil der vinteren igennem pi 
udvalgte dage vaere et mindre traktement med kaffe 
og kage eller andet mundgodt, derfor mad op hver 
gang, da kun turlederne kender disse "festdage". 

For dem som endnu ikke har frekventeret denne 
ugentlige Vintertraeningsdag vil jeg understrege, at 
disse dage i al slags vejr, er et meget vigtigt element 
for at gare sommerturene til en glidende fornajelse. 
Det vil forevrigt ogsi vaere vanskeligt at finde 
vejrmaessige undskyldninger for udeblivelse fra 
forirs- og sommerturene. 

Jan og Lene. 

BANAN I 
SPORT 

Cyklen - der er kmlet lor 

VigersleweJ 35 Telefon 36 30 04 20 
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Nyt&rsfrokost sendag den 18. Januar 
1998 

M0dested: Klublokalerne Avedare Tvaervej 15, 
2650 Hvidovre. 

Madetid: O 13,00 

Tilmelding: Indbetaling af 75 kr. til klubbens 
girokonto nr 

571-3846. 
Adresse: 
T U R C Y K L I S T E R N E , 
Vingekrogen 12, 2730 Herlev. 

01 og vand kan kabes til favorable priser. 

Seneste frist for tilmelding: I . januar 1998. 

Vel madt siger festudvalget: 
Linda - Gertie - Lene B. - Susanne S. - Flemming -
Carsten 

Kalkgdrden den 15. Februar 1998 

Madested: Hjamet af Frederikssundsvej og 
Klokkedybet. 

Madetid: © 10,00 praecis.l 
Alternativ: 0 11,00 ved Farum Bidudlejning. 
Laengde: 2 x 20 K M pi cykel og 2 timers 
vandring. 
Turledere: Jan og Lene Bai Jensen. 

« : 4345 6608 

Vi cykler direkte til Farum Bidudlejning og 
parkerer cyklerne. 
Herefter vandrer vi gennem en forhibentlig 
vinterklaedt skov, langs Farum Sa og Malleien. 

Vores medbragte mad kan indtages pi 
Kalkgirden. 01 og vand kan kabes pi stedet. 

Klubben vil efterfalgende traktere med kaffe, the 
og lagkage. 
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Der returneres til bidudlejningen og vi forventer at 
vaere fremme kl. Ca. 15,30. 

^ Husk fornuftigt fodtaj - vandtast - omridet kan 
vsre vidt pi denne tid af iret. 

ForSrstur til Malerklemmen 

Madested: Hjamet af Roskildevej/Ringvejen i 
Glostrup. 

Madedato/tid: Sandag den 22. Marts 1998, © k l 
10,00 

Lsngde: Ca. lOOKM 

Turleder: Lars og Jan Bai Jensen 

« « 4245 6608 (Jan) & 3135 4438 (Lars) 

Om turen: 

Ruten vil afhaenge af vejret, men vil forlabe af smi 
veje, gennem et forirsstemt landskab og med 
passende hvil. 

Hvis det er muligt spises madpakken i det fri, ikke 
langt fra vort bestemmelsessted. 

P i Malerklemmen er der mulighed for, at smage op 
til 100 forskellige slags theer, men der er naturligvis 
ogsi kaffe til at ledsage de nybagte asbleskiver. 

Malerklemmen rummer ogsi et mindre udsalg med 
mange eksotiske specialiteter, samt er udvalg af 
akologisk vin - olie og frugtjuice 

Med op pi denne farste laengere cykeltur, der barer 
til klubbens klassikere 

Denne tur er stort set blevet gennemfart i al slags 
vejr 
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Ryget den 27. jull 1997 

Sandag morgen -- puha hvilken overraskelse. Skal 
det vsre pi loppemarked i nord eller est -- hvad med 
en uforpligtende cykeltur. Mulighederne blev 
endevendt, afgarelsen haeldte til en cykeltur, da 
regnen ikke var et vandfald. 

Til annonceret tid var vi en 7 cyklister pi 6 cykler, 
som uden palaver fulgte turlederen 

Nogle i regntaj, andre i vindtaet beklaedning, f5 var i 
korte benklaeder. Ind i Hareskoven til Vaerlase og 
videre ind til Ryget. 
Ved Saekken gennemfarte Michael et hurtigt 
forhjuls-slangeskift. Myggeinvasionen blev en 
realitet trods alle afVasrgelser. 
Fluks afsted igen. Handlingens time kom, efter en 
lille kilometer, irsagen mitte fremlaegges og kom til 
den erkendelse, at en lapning mitte vaere redningen, 
inden en endnu starre myggeinvasion fik vorl 
immunforsvar til at krakelere. 

P i ruten langs Farum Sa var den farste rasteplads 
optaget. Anden rasteplads var optaget af en 
kajakgruppe med teltoverslag. Tredje rasteplads var 
netop til OS, med udsigt over til Farum gird, som 
fortonede sig i regnens intense nedfald Trasernes 
grene over os kunne blot afbade til graensen af 3-5. 
mundfuld af frokosten. Herefter mitte vi fale 
vandfaldet 
Omend ikke rigtig vid i vindtaet beklaedning, s i blev 
vi lidt klamme, Skovlyst blev vores restaurering med 
en god kop kaffe / the til en behagelig cykeltur. 

Jesper havde en homogen gruppe bag sig til en 
behagelig tur. 

Hans-Verner Neumann 

UNGARNS TUREN AUGUST 1997 

Efterskrift 

deadline naeste blad den 20. jan.l 98 
Vi var 36 personer plus vores faste chauffar Tom og 
bans far Gunner. 
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Arrangementet var en slags plonertur p.gr.a. nogle 
OS ubekendte faktorer, f. eks. Veje / trafik og kultur 
/ vaner mm. Dette kraevede ogsS lidt pionerSnd. 
Vi havde bussen for os selv i hele ferien og kunne 

bruge den ca. 1000 KM. Det fik vi glaede af lige fra 
en kort tur med vinsmagning til en lasngere tur, helt 
ud til grasnsen mod est. 

Lejrpladsen ligger ved foden af landets bjergomrSde. 
Det var ideelt, isasr da der samtidig dyrkes vin. 
Lederen af lejrpladsen var sasrdeles hjjelpsom, men 
det var ungarerne i det hele taget. 

Man kan sagtens kare med smalle racerhjul, men 
trasffer nu og da kortere og ringere vejstykker med 
lidt lumske smSriller. 1 bjergene er der sS rigelig 
vegetation, at den ofte skasrmer for spaendende 
udsigter. Dette opvejes dog noget af, at bilisterne 
viser hensyn. Visse af bjergvejene er dog kun for 
cyklister og er tilmed godt asfalterede. 

Vi var heldige at have bus og trailer test p5 
lejrpladsen, sk vi let og i god tid kunne stille cyklerne 
derop og ISse dem. SS var de klar til brug, hvis man 
ville starte en tur et stykke fra lejrpladsen. 

Byen Eger, der var base, er si tilpas stor, at den har 
de servicefimktioner der daekker vores behov. 

Kort far ferien kom Lene Boje desvaerre til skade i et 
faerdselsuheld og kunne ikke deltage. Men Margith 
overtog hendes plads og gjorde os igen fijidtallige. 

Gertie mitte pi skadestue med smerter i munden, og 
nogle fi andre havde forbigSende maveproblemer. 
Var det lejrens postevand? 
Kenneth fik uheldigvis stjilet sin cykel den sidste nat 
far afrejsen. Den stod pi lejrpladsen. 

Vejret havde alle dage mange timers temperaturer 
sidst i tyverne. Vi fornemmede, at alle havde haft 
gode oplevelser i et lidt nyt, men stadig meget billigt 
turistland. 
Specielt tak for hjaelpen ved de praktiske 
arrangementer til Gormsen, Ralf, Susanne Sindberg, 
Aksel, og chauffar Tom , samt til Tom K. Og Niels 
C K . ( ruteoplysninger ), samt til Henrik der var 
ridsnar, da nogle unge mennesker skulle til at stjaele 
fra mit pengebaelte i Budapest. 
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Hjemme fra ferien har Jesper, Niels C. K. , Annelise 
Broe, Margith, Susanne R., Peder, Aksel og Sarens 
kone Conny desuden fremtryllet en hyggelig spise-
og billedaften for deltagerne. 
Tak ogsi for det. 

Johan Knudsen 

Medlemsservlce 

Der sker noget den J. Januar 1998! 

Jeg har hentet efterfalgende bekendtgarelse pi 
internettet, og selvom det er lovstof s i er der 
alligevel en del opiysninger som vi 
T U R C Y K L I S T E R nok kan drage nytte af 

B E K E N D T G 0 R E L S E OM C Y K L E R S 
INDRETNING OG UDSTYR M.M. 

I henhold til § 50, stk. 3, § 68, stk. 1 og 2, § 70, stk. 
3, § 83, § 84, stk 1, § 85, stk. 1 og § 118, stk. 5, i 
faerdselsloven, j f lovbekendtgarelse nr. 735 af 24. 
august 1992, fastsaettes: 

Kapitel 1: Indretning 

§ 1. En cykel og pihaengs- eller sidevogn hertil skal 
vasre siledes indrettet og holdes i en sidan stand, at 
den kan benyttes uden fare eller ulempe 

§ 2. En cykel mi ikke vaere indrettet til mere end tre 
personer. Dog kan der derudover vaere plads til et 
eller to bam under seks ir. 

Sik. 2. En cykel mi hajst have fire hjul. 
Pihaengsvogn til cykel mi hajst have to hjul. 
Sik. 3. Hjulene skal vasre forsynet med daek eller 

med anden elastisk hjulbeklasdning med tilsvarende 
egenskaber. 

Advokat 

ANN-LIS BUCHHORN 
MBderet (or HBJosterel 

Amagerlorv 25 - 1160 Kobenhavn K 
Talalon 33 11 98 11 
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Kapitel 2: Vaegt og dimensioner 

§ 3. En cykel mi hverken i beljesset eller ubelaesset 
stand have starre bredde end 1 m, dog mi en cykel 
med mere end to hjul have en bredde pi indtil 1,25 
m. Betjeningsgreb og spejie medregnes ikke i 
cyklens bredde. For cykel med mere end to hjul, der 
er taget i brug inden den 1. januar 1998, mi 
sporvidden mellem hjul pi samme aksel dog v£ere 
indtil 1,25 m og bredden dog vaere indtil 1,6 m. 
Sik. 2. P i en tohjulet cykel mi styrets bredde dog 

ikke overstige 70 cm Betjeningsgreb og spejie 
medregnes ikke i styrets bredde. 

Sik. 3. En cykel mi hverken i belaesset eller 
ubelaesset stand have starre lasngde end 3,5 m. 

§ 4. En pihaengsvogn til cykel mi hverken i belaesset 
eller ubelaesset stand have starre bredde end 1 m. 
Den samlede laengde af cykel og pihaengsvogn mi i 
belaesset eller ubelaesset stand ikke overstige 3,5 m. 
Pihasngsvognens totalvsgt mi ikke overstige 60 kg 
Er pihaengsvognen forsynet med pilabsbremse, mi 
totalvasgten dog vasre indtil 100 kg. 
Sik. 2. En cykel med sidevogn mi ikke have starre 
sporvidde end 0,8 m. Ingen del af karetajet eller dets 
last mi ligge uden for sidevognens hjul. Den samlede 
laengde af cykel og sidevogn mi i belaesset eller 
ubelaesset stand ikke overstige 3,5 m. Sidevognens 
totalvasgt mi ikke overstige 60 kg. 

Kapitel 3: Bremser 

§ 5. En cykel skal vasre forsynet med mindst to 
uafhaengige bremsesystemer, der virker pi 
henholdsvis for- og baghjul. Hjul pi samme aksel 
skal vaere afbremset af det samme bremsesystem. En 
cykel, der er taget i brug inden den 1 januar 1998, 
kan dog vsre forsynet med alene en fodbetjent 
navbremse, der virker pi baghjulet, medmindre 
cyklen er indrettet til mere end en person, eller 
cyklen er tilkoblet pihaengs- eller sidevogn. 
Sik. 2. Bremsning af cyklen skal kunne ske pi en 

sikker og virksom mide ved enhver hastighed og 
under alle belastningsforhold. Vejriig mi ikke kunne 
nedsasfte bremsernes fimktion vaesentligt. 

Sik. 3. Ved bremsesystem, som betjenes med 
pedaleme, skal fiild bremsevirkning kunne opnis ved 
nedtraedning af pedalen fi-a vandret stilling af pedalarmen. 
Sik. -I Dele i fodbetjent bremsesystem skal kunne 

modsti en betjeningskraft pi 100 daN (100 kg). 
Dele i hindbetjent bremsesystem skal kunne modsti 

en betjeningskraft pi 60 daN (60 kg). 
Sik 5. En varecykel med mere end to hjul skal tillige 
vasre forsynet med parkeringsbremse pi hjulene, som 
basrer vareladet. Denne bremse skal kunne holde 
cyklen stationaer pi hasldende grund og skal kunne 
fastholdes i bremsestilling ad rent mekanisk vej. 

Kapitel 4: Lygter og reflekser 

§ 6. Ved karsel i lygtetaendingstiden skal en cykel 
vasre forsynet med mindst en forlygte, der afgiver 
hvidt eller gulligt lys tydeligt synligt forfra i mindst 
300 meters afstand uden at virke blaendende, og som 
er synligt fi'a siderne. P i en cykel med mere end to 
hjul skal forlygten vaere anbragt hajst 0,5 m inden for 
cyklens yderste venstre punkt. 
Sik. 2. Ved kersel i lygtetaendingstiden skal en cykel 
vaere forsynet med mindst en baglygte, der afgiver 
radt lys bagud tydeligt synligt i mindst 300 meters 
afstand uden at virke blaendende, og som er synlig 
fi-a siderne. En cykel med mere end to hjul skal, 
sifremt den hajst er 1 m bred, vaere forsynet med 
mindst en baglygte anbragt i cyklens midterplan eller 
til venstre herfor, og, sifi-emt den er mere end 1 m 
bred, vaere forsynet med mindst to baglygter anbragt 
hajst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter og 
med en indbyrdes afstand pi mindst 0,6 m. 
Sik. 3. Ved karsel i lygtetaendingstiden skal en 

pihaengsvogn til cykel vasre forsynet med mindst en 
baglygte anbragt i pihaengsvognens midterplan eller 
til venstre herfor. En sidevogn til cykel skal i 
lygtetaendingstiden vaere forsynet med mindst en 
baglygte, der er anbragt s i taet ved sidevognens 
yderste hajre punkt som muligt. Baglygte pi 
pihaengs- eller sidevogn skal opfylde krav^ne til 
baglygte til cykel. j 

Sik 4. For- og baglygte pi cykel og pihaengs- eller 
sidevogn hertil skal opfylde bestemmelseme i § 15, 
stk. 2og3. 

KOMSOYENDEPA 
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Sik. 5. Uanset bestemmelseme i stk. 4 kan for- eller 
baglygte, der er erhvervet inden den 1. januar 1998, 
fortsat anvendes. SSdan lygte skal endvidere kun 
vaere tydelig synlig i mindst 150 meters afstand, 
ligesom baglygte ikke skal vaere synlig fra siderne. 

.SV*. 6. Baglygte pS cykel og pShaengs- eller 
sidevogn hertil kan afgive blinkende lys. 
Blinkftekvensen skal vasre mindst 200 blink pr. minut 
Sik. 7. En cykel og pShaengs- eller sidevogn hertil 

kan vaere forsynet med gule sidemarkeringslygter. 
Sik. 8. En cykel og pShaengs- eller sidevogn hertil 

mS ikke vaere forsynet med andre lygter end de foran 
anferte 
Sik. 9. PS en cykel med pShaengsvogn skal cyklen 

ikke vaere forsynet med baglygte. 

§ 7. En cykel skal vaere forsynet med mindst en hvid 
refleks, der er synlig forfra En cykel med mere end 
to hjul skal dog vaere forsynet med mindst to 
sSdanne reflekser, der er anbragt hajst 0,4 m inden 
for cyklens yderste punkter, og med en indbyrdes 
afstand pa mindst 0,6 m. For cykel, der er taget i 
brug inden den 1. januar 1998, gaelder bestemmelsen 
dog farst fra den 1. oktober 1998. 
.SV*. 2. En cykel skal vaere forsynet med mindst en 

rad refleks, der er synlig bagfra. En cykel med mere 
end to hjul skal dog vaere forsynet med mindst to 
sSdanne reflekser, der er anbragt hajst 0,4 m inden 
for cyklens yderste punkter, og med en indbyrdes 
afstand pS mindst 0,6 m. 
.SV*. 3. En cykel skal vaere forsynet med mindst to 

gule reflekser, der bevaeger sig, nSr cyklen karer, og 
som er synlige bagfra. 
Sik. 4. En cykel skal pS hvert hjul vaere forsynet med 
mindst en gul refleks, der er synlig fra siderne, eller 
med hvide reflekterende daek- eller faelgsider For 
cykel, der er taget i brug inden den 1. januar 1998, 
gaslder bestemmelsen farst fra den 1 oktober 1998. 
Sik. 5. En ethjulet pShaengsvogn til cykel skal vaere 
forsynet med mindst en hvid refleks, der er synlig 
forfra, og mindst en rad refleks, der er synlig bagfra. 
Reflekserne skal vaere anbragt i pShasngsvognens 
midterplan eller til venstre herfor. En tohjulet 
pShaengsvogn til cykel skal vaere forsynet med 
mindst to hvide reflekser, der er synlige forfra, og 
mindst to rade reflekser, der er synlige bagfra. 
Reflekserne skal vaere anbragt sS taet ved 
pShaengsvognens yderste punkter som muligt. 
Sidevogn til cykel skal vaere forsynet med mindst en 
hvid refleks, der er synlig forfra, samt mindst en rad 
refleks, der er synlig bagfra. Reflekseme skal vaere 

c 
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anbragt sS taet ved sidevognens yderste hajre punkt 
som muligt. 
Sik. 6. En pShaengsvogn til cykel skal pS hver side 

vaere forsynet med mindst to gule reflekser, der er 
synlige fra siden, eller med mindst en gul refleks i 
hvert hjul, der er synlig fra sideme. En sidevogn til 
cykel skal pS hajre side vaere forsynet med mindst to 
gule reflekser, der er synlige fra siden, eller mindst 
en gul refleks i hjulet, der er synlig fra siden 
Sik. 7. En cykel og pShaengs- eller sidevogn hertil 

mS ikke vasre forsynet med trekantet refleks. 
Reflekser i et par skal vaere ens. 
Sik. 8. En cykel og pShaengs- eller sidevogn hertil 

kan forsynes med supplerende reflekser efter 
falgende regler: Fastmonterede, fremadrettede 
reflekser skal vaere hvide, bagudrettede rade og 
reflekser, der vender til siden, gule. Bevaegelige 
reflekser skal vaere gule. 
Sik 9. Refleks pS cykel og pShaengs- eller sidevogn 
hertil skal vare maerket efter bestemmelseme i § 15, 
stk. 4. 
Sik 10. Uanset bestemmelseme i stk. 9 kan refleks, 
der er erhvervet inden den 1. januar 1998, fortsat 
anvendes. PSbudt refleks, der er erhvervet inden den 
1. januar 1998, skal dog vasre E - eller e-maerket eller 
maerket efter anden godkendelsesordning. 

Kapitel 5: Signalapparat og cyklistvimpler 

§ 8. En cykel skal vaere forsynet med en klart 
lydende klokke, som skal vaere anbragt pS styret. 
Cyklen mS ikke vaere forsynet med andet 
signalapparat. 
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§ 9. En cykel kan vaere udstyret med en 
cyklistvimpel, der er monteret pS bagagebaerer eller 
lignende over cyklens baghjul. 
Sik 2. Vimpelstangen skal vaere bajelig og vaere 

anbragt, sSledes at ingen del af stangen nSr laengere 
ud end 0,5 m til venstre og 0,15 m til hajre for 
cyklens lasngdeakse. Advarselsanordningen skal vaere 
anbragt yderst til venstre pS vimpelstangen og skal 
vaere forsynet med en rad refleks, der er synlig 
bagfra. 

Kapitel 6: Berordring af personer 

§ 10. En cykel med sasriig siddeplads for barn skal 
vaere forsynet med beskyttelse mod hjulegerne. 
Sik. 2. Et barn, der anvender en sasriig siddeplads 

placeret bag fareren, skal vaere forsvarligt 
fastspasndt 
§ M . En pShaengs- eller sidevogn til cykel mS 
benyttes til transport af indtil to barn under 6 Sr, nSr 
der er indrettet saerlig siddeplads med beskyttelse 
mod hjulegerne Der mS samtidig transporteres et 
barn under 6 Sr pS cyklen og et barn under 6 Sr i 
pShaengs- eller sidevognen. Fareren af cyklen skal 
vaere fyldt 15 Sr 
Sik. 2. Barn, der transporteres i en pShaengs- eller 
sidevogn, skal vasre forsvarligt fastspaendte. Dog 
skal bam, der cykler pS en saerlig pShaengsvogn, der 
er indrettet med hSndlag, sadel og pedaler, ikke vaere 
fastspaendte 

Kapitel 7: Tilkobiing af pihaengs- eller sidevogn 
til cykel 

§ 12. Til cykel mS kobles en pShaengsvogn eller en 
sidevogn. PShaengs- eller sidevognen skal tilkobles 
med en forsvarlig tilkoblingsanordning. 
Sik. 2. Sidevogn skal vaere anbragt til hajre for 

cyklen 

VlsesUlmoUonscykellab 

Rekvirer brochure 
Poslboks 176 
4600 Kege 

Kapitel 8: Cykellab 

§ 13. Under lab i henhold til faerdselslovens § 37, 
stk. 1, behever en cykel ikke at vaere forsynet med 
lygter, j f § 6, refleksanordninger, j f § 7, samt 
klokke. j f §8 . 

Kapitel 9: Forhandling af lygter og reflekser 
m.m. 

§ 14. Dele til cykel og pShasngs- og sidevogn- og 
sidevogn hertil mS kun forhandles efter den 1. januar 
1998, sSfremt de opfylder kravene i §§ 2-5, § 6, stk. 
1-3 ogstk. 6 o g § 9 . 

§ 15. Lygter og reflekser til cykel og pShaengs- og 
sidevogn hertil mi endvidere kun forhandles efter 
den 1. januar 1998, sifremt de opfylder kravene i 
stk. 2-4. 
Sik 2. En forlygte skal have en lysstyrke pi mindst 
4 candela milt lige forfra, mindst 0,4 candela milt 
20° til hver side og mindst 0,05 candela milt 80° til 
hver side. Bestemmelsen kan anses for opfyldt, 
sifremt lygten er godkendt og maerket i henhold til 
Dansk Standard nr. 708 og "DS"- msrket, godkendt 
af VSgverket, Sverige og "T"-masrket, godkendt i 
henhold til British Standard nr. BS 6102 og "BS"-
maerket eller godkendt af Kraftfahrt-Bundesamt, 
Tyskland og "•—K"-masrket 
Sik. 3. En baglygte skal have en lysstyrke pi mindst 
2 candela milt lige bagfra, mindst 0,2 candela milt 
20° til hver side og mindst 0,05 candela milt 80° til 
hver side. Bestemmelsen kan anses for opfyldt, 
sifremt lygten er godkendt og maerket som naevnt i 
stk 2 
Sik. 4. Hvid fremadrettet, rad bagudrettet og gul 

refleks, der vender til siden, skal vaere godkendt i 
henhold til ECE-regulativ nr 3 og "E"-maerket i 
klasse lA eller IVA eller godkendt i henhold til 
EF-direktiv nr 76/757/E0F og "e"- maerket i klasse 
lA eller IVA Hvide reflekterende daek- eller 
faelgsider skal vaere godkendt i henhold til E C E -
regulativ nr. 88 og "E"-maerket eller godkendt og 
maerket i henhold til nationale standarder eller regler 
i et andet EU-land eller E0S-land. Kravet om 
godkendelse og maerkning af hvide reflekterende 
daek- eller faelgsider gaelder dog farst fra den 1 
januar 2000. Gul bevsgelig, bagudrettet refleks skal 
vaere godkendt i henhold til ECE-regulativ nr. 3 og 
"E"-maBrket i klasse I , lA eller IVA, godkendt i 
henhold til EF - direktiv nr. 76/757/E0F og 
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"e"-maerket i klasse I , lA eller IVA eller godkendt og 
maerket i henhold til nationale standarder eller regler 
i et andet EU-land eller E0S-land. 

Kapitel 10: Dispensationer 

§ 16. Faerdselsstyrelsen kan, nSr sasriige forhold ger 
sig gaeldende, dispensere fra bestemmelseme i denne 
bekendtgarelse. 

Kapitel 11: Straf og ikrafttraeden m.m. 

§ 17. Overtraedelse af §§ 1-5, § 6, stk. 1-7, §§ 7-12, 
og §§ 14-15 straffes med bade. 

§ 18. Bekendtgarelsen traeder i kraft den 1. januar 
1998. 

Stk. 2. Enhver cykel og pJhaengs- eller sidevogn 
hertil kan dog straks indrettes i overensstemmelse 
med bekendtgarelsen. 
Sik 3. Justitsministeriets bekendtgarelse nr 6 af 10. 

januar 1986 om cyklers indretning og udstyr mm. ophaeves. 
Trafikministeriet den 13. maj 1997 
Bjarn Westh / Vibeke R. von Stemann 

Bekendtgarelsen indeholder bestemmelser, som er 
notificeret kommissionen ifalge Ridets direktiv 
81/189/E0F 

KLUBM0DER 

Tirsdag den 9. december 1997. 
Traditionen tilsiger: 
Finn Gormsen pS "slap line" 

Januar 1998 - ingen mader udover nytJrsfrokosten, 
husk det kraever tilmelding - pris 75 kr. 

Tirsdag den 10. februar 1998 
Almindelig klubaften. 

Tirsdag den 10. marts 1998. 
ForSrets nyheder. Vi regner med at fJ en 
repraesentant for Heino Cykler, samt Jess K til at 
komme og fortaelle os lidt om forSrets nyheder inden 
for cykler og dele hertil. 

INDHOLDSFORTEGNELSE: 

Nssle nummer vil indeholde I 

Nyt fra forrelningsudvalgel I 
Cykelferielure 1 
Ture 2 
Generelt 2 
REGLER FOR DELTAGELSE PA KLUB

AFTENER 2 

Akiivmedel 2 
Valg 3 

Revisor og revisorsuppleant 3 
Redakler 3 
Sjaelso Rundt 3 
Annonceudvalgel 3 
Klubaftener 3 
Arrangementsudvalg 3 
NylSrsfrokostudvalgel 3 
Forrelningsudvalgel 3 

EVENTUELT 3 

Rcdakleren har lagel ordel 4 
er vi ved at blive for gamle? 4 
vedtaegter? 4 
debat 4 

Vintertriening S 
NylSrsfrokosI 5 
Tilmelding 5 

KalkgSrden 5 

ForSrslur lil Malerklemmen 6 

Ryget den 27. juli 1997 6 

UNGARNSTUREN 6 

Medlemsservlce 7 
BEKENDTG0RELSE OM CYKLERS IND

RETNING OG UDSTYR M.M 7 
Indretning 7 
Vffigl og dimensioner 8 
Bremser 8 
Lygter og reHekser 8 
Signalapparat og cyklistvimpler 

9 
Befordring af personer 10 
Tilkobiing af pihsngs- eller sidevogn til 

cykel 10 
Cykellob 10 
Forhandling af lygter og reflekser m.m. 10 
Dispensationer I I 
Siraf og ikraftlrsden mm I I 


