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Naeste nummer vil indeholde: 

Isefjordstur 6. juni 1998 
Klubmsde 9. juni 1998 
Tystnip-Bavelse 13. juni 1998 
Sjaelse Rundt 14. juni 1998 
Falkonergarden 20. juni 1998 
Skjoldnaesholm 21. juni 1998 
Stevns klint 27. juni 1998 
Blovstred Kro 28. juni 1998 
Sk»lsk0r - telt 4.-5.juii 98 
Kuilen 11. juli 1998 
Rotur 12. juli 1998 
Dragsholm 18. juli 1998 
Ryget Skov 19. juli 1998 
Nordsjaelland 25. juli 1998 
Ud i det bla IS. august 98 
Louisianna 16. august 98 
Hersholm 22. august 98 
RomeleSsen - 2 dage 29/30. aug 98 
Jyllinge 9. septemb. 98 

ALT I 

CYKELBEKUEDNING 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Roskildevej 527 / Osterbrogade 158 
2605 Brendby 2100 0 
B. Andersen 

43 43 22 39 31 20 88 77 
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Tak 

Tak til jer alle for en ny Isekker lukket krank-
boks samt vinterdxk til hverdagscyklen. Det 
var hvad jeg omsatte erkendtligheden i forbin-
delclse med min udtrxden af Forretningsudval-
get til. 
Det har vaeret spsendende at vsere med til at 
pracge aktiviteterne i Turcyklisternc gennem de 
sidste ar. I enskes en god cykelsaeson i 1998 

Med venlig hilsen 
Lars Bai Jensen 

«:3 cci tiHusk arrangementet til sommerens 
dejlige ferieoplevelse i det franske: Semaine Fe
derate i tiden 31. juli - 10. august 1998. Jan Bai 
Jensen fortEeller, at der kun er 8 pladser tilbage, sa 
skynd Jer hvis I ikke vil ga glip af denne oplevelse 

Observationer, betragtninger og tan-
kegods fra en 25 dages teltcykeltur i 
de sydfranske departementer, Bou-
ces du Rhone, Var, Vaucluse og 
Haute-Provence. 

Dette er ikke en udforlig rute og rejsebeskrivelse, 
men en opridsning af et ferieforlob, dens h0jde-
punkter, filosofiske afstikkere og erfaring. 

Turens hovedbyer var som folger. Orange, Aix, 
Poyloubier, Cassis, Besse sur Isole, Aups, Mousti-
ers, Forcalquir, Sault, Orange. 

Ruten var pa 750 KM. og med diverse afstikkere 
k0rte vi 900 KM Undervejs havde vi 10 baser og 
7 gange med en overliggerdag eller to. Som den 
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opmsrksomme turcyklist sikkert allerede har be-
maerket, var her ikke tale om en hssblaesende 
maraton tur med udmattende dagsmarcher. 
N^, men det er ogsa det emne jeg er ude i, for 
selvom vi havde en enkelt dagsmarch pa 25 KM. 
og resten pa typisk 60 til 70 KM. vil jeg postulere, 
at dette er alt rigeligt. Pa denne made far man de 
bedste chancer for at betragte landskabet, indsnuse 
den lokale stemning i de sma landsbyer og min-
sandten om der ikke ogsa er tid til, at stige ned fra 
tesset for at besigtige sevaerdighedeme, samt nyde 
et glas pa den lokale 

Vores erfaring og min anbefaling til turcyklister ml 
vaere: Laeg ruten i grove trask hjemmefra, ikke 
detaljeret, og g0r den ikke laengere end den kan 
k0res pa den halve tid. Den mere detaljerede rute 
laegges fra dag til dag og ovematningsstedeme vasl-
ges, nar det belt rigtige sted indfinder sig. 
Tilstraeb at vaere fremme sidst pa eftermiddagen, 
sla teltet op, foretag en besigtigelse af byen i det 
nasre omrade og beslut f0rst nu om lokaliteten er 
til en eller flere dage. Ger det ogsl til en vane, at 
laese lidt om stedets kultur og sevaerdigheder hjem
mefra, si har man nogle fikspunkter til ruten eller 
overliggerdagen Pa denne rejsemade vil man for 
alvor kunne sige, at man har vairet DER, og man 
kan forskanes for opievelsen af at komme sent 
frem, sla telt op i tusm0rke, spise en hastigt 
sammenskrabet middag og den folgende dag opda-
ge at det er et meget smukt sted man desvaerre er 
n0dt til at forlade. 

Turens ide grundlag. 
Tanken med denne tur var, at traske rundt i Cim-
brenes stovede og saerdeles stevede fodspor, sag-
net om Maria Magdalene og myten om den ftom-
me nonne Roseline skulle ogsl lige have et efter-
syn. 
Og hvem var si de Cimbere? - formentlig en jysk 
folkestamme der i ar 300 f Kristus begav sig pa 
vandring mod syd, vaek fra de barske levevilkir og 
mod mildere himmelstr0g. ( jamen dog I! har vi 
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ogsa vsret indvandrede engang ) Disse heje 
lysharede krigere, der pi deres lange vandring 
satte sig i respekt for deres mod og styrke, naede 
mange Sr senere ned til det sydlige Provence. Her 
blev de efterhanden integreret i de lokale fol-
kestammer og blev gennem generationer til en 
magtfaktor i omradet, adskillige gange tomede 
deres hasr sammen med Romernes, med heldigt 
udfald, men blev til sidst besejret ved et gigantisk 
slag for foden af Montagne St. Victoire. 
Cimbrenes periode varede flere hundrede ar og mi 
jo have sat sine spor. Hvem ved, maske stammer 
provencaleme fra Jylland og sa er det derfor man 
foler sig sa godt tilpas demede 

Montagne Victoire. 

Denne imposante 1000 m. h0je hvide klippe, straek-
ker sig over 20 KM. fra Aix mod 0St Dette bar
ske, smukke og spartansk bevoksede bjergmassiv 
fik sit heroiske navn efter Romernes sejr over de 
lokale folkestammer. 
Historien fortaeller at dette slag kostede 60.000 
mennesker livet, byen Pourrires, der ligger pa den 
flade slette fik sit navn efter den stank af radden-
skab, der hang over omradet i tiden efter slaget ( 
pourrir- radden pa fransk ). Det fortaslles at vinbon-
derne i artier efter brugte larbensknogler til opbin-
ding af vinstokkene. 

Vinmarken i Les Aras. 

Et pragtfiildt syn at sidde her og kigge ned gennem 
de snoriige og velplejede vinranker, med deres 
smukt formede blade nuancerende fra det dybgr0n-
ne til den sarteste gulgr0nne farve Nyde synet af 
de store klaser af gronne og bla druer der gemmer 
sig under vinstokkens "arme" og frister en svag 
sjael. Og hvilket arbejde med at passe disse vinmar-
ker, et steb fra morgen til solnedgang, hele aret 
rundt. De fleste vingarde her passes af ejeren den 
nasrmeste familie og lidt fremmed hjaslp til h0sten. 
Og sa kan man k0be en 1 Itr landvin for 10 FFR.( 
1 vinstok giver omkring 1 fl kvalitetsvin ), for-
langte man dansk !0n og arbejdsvilkar, ville prisen 
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for denne heriige drik blive en belt anden. Nyd det 
sS laenge den gamle generation kan endnu. 
Sainte Rosseline myten. 

Pa vinslottet Chateau st. Rosseline ( et af de fine-
ste i Provence ), fa KM fra den flot beliggende by 
Les Arcs, gemmer sig en interessant historic. I 
slottets kapel star en lille glaskiste pa hejst 1.6 m. 
hen ligger en lille balsameret og velbevaret nonne i 
sin hvide dragt 
Hasnder, f0dder og ansigt er heh sort men 
fuldstasndig intakte og meget udtryksfiilde, man 
har en fialelse af, at det er ubiufaerdigt at fotogra-
fere, eller blot se pi, si det er med en vis respekt 
at man gar rundt i kapellet. Rosseline blev f0dt i 
1261 og historien fortaeller, at hun allerede som 
bam tog mad og fom0denheder fra sine rige forael-
dre for at bringe det ud til de fattige. 
Dette ville faren stoppe og historien fortaeller, at 
da han en dag greb hende pa fersk geming med 
kurven og forlangte at se indholdet, sprang der en 
stor buket roser op af kurven. 

Faren lukkede siden 0jnene for Rosselines gemin-
ger. Da Rosseline senere kommer i kloster 
som novice fortaeller historien, at hun en dag, hvor 
hun skulle tilberede maden til nonneme var faldet i 
trance, og da nonneme kom var intet beredt. 
Priorinden blev vred og ville skaelde Rosseline ud, 
da hun si nogle engle bringe maden pi bordet. 

Historieme om mirakler f0lger hende fortsat i hen-
des tid som nonne og siden priorinde pi klostret i 
hendes hjemby Les Ares. 

Rosseline d0r i 1329 og bliver begravet pa klost
ret. Efter 5 ar skal hun helgenkires og graves op, 
her finder man liget helt friskt, med 0Jne der straler 
som ingensinde. 
Ferst nu bliver hun balsameret og 0Jnene tages ud 
og anbringes i et relikvie. ( En besynderlig anord-
ning der stadig stir i kapellet). 

Turcyklisten 1/98 Side 4 

Rosselines 0Jne sidder i dette relikvie og striler, 
helt frem til 1660, hvor Louis den 16 kommer for-
bi pa sin pilgrimsfaerd Ved denne lejlighed under-
s0ges de klare 0jne af en forundret livlaege, der 
ikke, er i stand til at pavise svindel selvom de er 
over 300 ar gamle. I dag er 0Jnene matte, indfaldne 
og ikke spor levende. 

Denne historic er ganske interessant, om den er 
helt autentisk er op til den enkelte at tro pi, MEN 
der var en helt speciel atmosfaere i dette kapel og 
der var en fomemmelse af noget udefinerbart. Det 
siges, at Rosseline den dag i dag ger mirakler. 

Landsbylivet i Provence. 
Livet er et andet her i Provence, arbejdsdagen er 
lang og delt af en pause pa godt 2 timer midt pa 
dagen, i middagsheden. 
Der arbejdes lerdag og S0ndag i forretningerae. 
MEN man giver sig tid, snakker med hinanden 
henover disken, der snakkes indbyrdes i keen og 
der er ingen der bekymrer sig om at vente. 
Middagen indtages, hvis dette er muligt, i familiens 
sk0d, eller pa dem naermeste cafe/bar Her snakkes 
der livligt om dagens forieb, aftenens muligheder 
og verdens ( Frankrigs ) gang, Ordene flyver pi 
tvasrs igennem lokalet, der snakkes med hvemsom-
helst og vajrten kommenterer hejlydt det hele oppe 
fra disken. 
Massif de la Sainte Baume, beliggende ca.25 
KM fra Middelhavet, var en saerdeles smuk og be-
tagende oplevelse med sine vide udsigter, dybe 
klofter og markante klipper der pi skift ibenbare-
de sig langs den smalle bjergvej og afsluttende med 
denne turs mest forrygende, sn0rklede og natur-
sk0nne nedk0rsel 
Her pi denne klippe i 1000 meters h0jde, pa den 
lodrette bjergvsg la den klippehule hvorfra f0lgen-
de myte udsprang. 
Historien tager sit udgangspunkt i ireme efter 

Jesus korsfaestelse, hvor skegen Maria Magdalene 
som Jesus omvendte, formentlig flygtede til Mas-
salia (Marseille) 
Formentlig pi flugt fra de Romerske herrer, havner 
hun i disse uvejsomme bjerge. Det fortaslles at 
Maria M. levede 30 ir i ensomhed og ben i den 
meget store klippehule, der befinder sig her pa det
te bjerg, med udgang til den lodrette bjergside. 
Hulen har siden vaeret et helligt sted, der gennem 
tiden er udbygget med et refugium og indrettet 
som et st0rre kirkerum. 
Der verserer selvfelgelig ogsi historier om at den 
fromme fiue skulle have haft noget afkom med fra 
Pala:stina, et virkeligt interessant perspektiv da det 
unaegteligt mi vaere blevet til en ganske paen 
maengde smi messiaser pi de pafolgende sma 2000 
ar I!. 
Set med nutids0jne kan man diriigt forestille sig at 
nogen kunne leve isoleret i denne uvejsomme klip
pehule, langt fra civilisationen, og si i 30 ar. 
Med mindre, at fruen havde arvet et par af herrens 
overnaturiige evner, ma vi ga ud fra, at der er ad
skillige der har givet en hind med. 
Men pi den anden side er historien god, OG stedet 
er i hvert fald guddommeligt smukt. 

Cassis. 
Havnebyen Cassis, ligger 25 KM sydost for Mar
seille og 25 KM fra ovennaevnte bjergmassiv. Byen 
er en vaskeaegte turistby med aU hvad dertil h0rer 
af myldrende mennesker og myriader af stojende 
k0ret0Jer. 
Det skal siges til byens forsvar, at den ligger ube-
skriveligt smukt med stejie gader og na;nsomt 
restaurerede huse, smukke parkanlaeg, hyggelig 
havn og havnefront, det hele er omkranset af stejie 
graesbakker og bjerge. 
Byen ma vasre en sand perie uden for turistsaeso-
nen. Anderledes forholder det sig med den nasre 
omegn hvor der pi en lige linie op mod Marseille 
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befinder sig 6 Calanques ( klippê orde ) pa stribe. 

Her er der faktisk til at vaere selv i turistsassonen, 
da de 5 mest interessante kun kan nas til fods Dis
se Calanques, 50-100 m. haje klipper nsnsomt 
overstreet med olivengronne vaekster i sma buket-
ter, duftende af vild timian og rosmarin, med deres 
lodrette hvide vaegge der rejser sig op af det kobolt 
bla Middelhav og betragter deres spejibillede. Det 
er en hel tur vaerd. 

Befolkningen i Provence. 

Een provencalsk mennesketype findes ikke - her 
er alle folkeslag, ogsa den nordiske, repraesen-
teret. 
Her synes forskellighederne at vaere den sterste 
lighed Mangfoldigheden skaber et samspil hvor 
forskellighederne flisionerer til en kvalitet, der som 
et kalejdoskop udmunder i et harmonisk billede 
Alle er de provencalere med faelles interesser, det 
er kun hojreorienterede politikeres populistiske 
retorik og de sociale folger af deres forfejlede oko-
nomiske politik der skaber splid imellem folkeslag 
der i arhundreder har levet og blandet sig med hin
anden. 

Livet er egentlig spartansk her i Provence, lejlighe-
derne er sma og det meste af livet foregar pa ga-
den eller i gardhaven foran huset og man omgiver 
sig alle vegne med myriader af potteplanter med 
lige sa mange forskellige arter. 

Isgger, for ikke at naevne alle de ressourcer der 
medgar til frembringelsen af disse stinkende og st0-
jende monumenter. 

Og hvad er det sk for noget, disse motorveje ?? En 
rullende parkeringsplads for bilindustriens uaflade-
lige samleband, et intemationalt kerselscirkus for 
det modeme forbmgsvanvid, hvor varer abenbart 
skal produceres sa langt vask fra konsumenten som 
overhovedet muligt. 

Et rullende nervesanatorium hvor Hansen og Jen
sen Ibenbart er vilde med at fyre en god del af den 
kostbare ferietid af Og mon der ikke skulle findes 
en anden losning pa en overvejende del af denne 
buldrende kortege ?? Jeg tror i hvert fald pa det. 

Jan:B. 

CYKELFERIE 
Vi har cykellaskerne, letvsegtsteltet 

og alt det evrige udstyr. 
. . Kigjpd hos 

Frederiksborggade 52 
1360 Kebenhavn K 

TIf. 33 14 51 50 

Den Provencalske iandsbylivsform mmmer en 
afbalanceret ro og en given sig tid, der godt kunne 
mane til eftertanke hos os utalmodige, stressede, 
effektive og materielt forkaelede nordboer 

Motorvejene. 

Ofte pa disse cykelsafarier krydses vore veje, alt 
for ofte Og vores mede gar sjaeldent stille af, de 
larmer og jeg tier heller ikke stille Gud hvor de 
dog grimme og hvilke enorme arealer de beslag-

Osterbrogado 138 • 2100 0 
Til. 31 42 43 44 . Giro 9 12 07 6! 
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Familiecykelforretningen Ryvang Cykler. 

Jeg bes0gte familien Birthe og Peter Simonsen den 
2. december 1997 ved 18-tiden. De sidste kunder 
var ved at forlade butikken. Forretningen ligger i 
Tasingegade pa Osterbro. Udefra fremtraeder for
retningen, indbydende uden at virke prangende. 
Nar man kommer ind i forretningen er det f0rste 
der m0der 0jet, flotte cykler Racercykler og 
Mountain Bikes ( MTB ), samt nogle mere almin-
delige dagligcykler De dyreste cykler haenger op
pe under loftet Kigger jeg lige frem ser jeg ind pi 
afdelingen for cykelsko og beklaedning og hjelme. 
Vinduerne er pyntet op til Jul, med alt hvad en cyk
list kan dr0mme om. Jo jeg er kommet i dromme-
land. Nu skal det ikke forstis sidan, at alt er dyrt 
og man mi n0Jes med at dromme om dette eller 
hint. Nej de ting der vises frem er gode kvalitets 

ting 1 et pnsleje vi alle kan fa rad til. AltsS, hvis det 
er det vi 0nsker os. 
Men jeg vil begynde med starten af cykelforretnin-
gen. 
Birthe fortaeller at forretningen blev startet af hen
des mand: Palle Simonsen i Bagsvaerd omkring 
1955-56. Kort tid efter fandt Palle en ka:lderforret-
ning pa Osterbro. Det er den kaelder, hvori det hele 
startede, der i dag fungerer som vaerksted. 
Palle Simonsen, som desvsrre ikke er mere, var en 
meget initiativrig cykelhandler. Han fandt ud af, at 
knallerten det var fremtiden, si bide knallerter og 
cykler var pa programmet. Nu skal vi lige have i 
erindring, at det er over 40 siden, og at Danmark 
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dengang sa meget anderledes ud, end det giar i dag. 
Palle havde opdaget en niche, som det hedder p4 
nudansk, i - udover at saelge cykler og knallerter -
ogsa i at udleje knallerter. Dengang skulle man 
hverken kore med hjelm eller have et korekort til 
knallerter. Alle der var over 18 ar kunne sastte sig 
op pa cyklen med hjcelpemotor, som betegnelsen 
var for en knallert i loven. 
Knallerterne, som han forhandlede, var maerker 
som: Puch - NSU Kvickly - Monark Hvis der 
skulle vaere nogle, der erindrer disse navne 
Knallerterne kunne lejes for 25 kr. pr. dag erindrer 
Birthe. Det ma vel naesten svare til at leje en Mer
cedes i dag, skulle jeg mene. 
Kvarteret som det hele startede i - Tasingegade 
kvarteret - var dengang en livlig forretningsgade. 
Det kan man nok have sva;rt ved at forestille sig i 
dag, hvor der foruden Ryvang Cykler kun er et par 
kiosker og lignende forretninger. 

Butikken var oprindelig en kebmandsforretning. 
Forretningen som de overtog var i en slem forfat-
ning I kaelderen fandt man bade radne grensager 
og en masse affald 
Birthe og hendes mand havde faet noget af en op-
gave med at fa en praesentabel cykelforretning ud 
af det 
Forretningen blev opdelt i 2 afsnit En til cykler og 
en til knallerter Denne opdeling varede indtil lo
ven om brug af hjelm ved knallertersel kom, hvor-
efter man helt stoppede med knallertsalget. 

Bag forretningen la der en lejlighed, og denne lej
lighed skulle efter datidens boligregler udlejes, 
hvilket betod at Ryvang Cykler matte dele WC og 
kokken med lejerne af lejligheden. 
Det er rigtig mange unge mennesker der i tidens 
l0b har haft deres bolig der, bl. a. Birthes anden 
son Claus. 

Den daglige drift af forretningen star Peter for. 
Peter er uddannet radioekspedient hos Fredgaard 
Radio i Herlev. 

Turcyklisten 1/98 
Pa vaerkstedet er der ansat en dygtig cykelmekani-
ker. Han er belgier og hedder Christophe. 
Christophe taler endnu ikke dansk, men taler en-
gelsk - fransk og flamsk Christophe har i 4 ar ar-
bejdet pk La Santa Sport og har bl. a. bygget hjul 
til Bjame Riis. 

Triatloncykler og udstyr, hvomir startede det? 
Det hele begyndte i 1987, hvor en af AK76's la-
bere: Saren Ortvad, havde fiet interesse for 
triatlon-sporten, og fik Ryvang Cykler overtalt til 
at hjemtage cykler og meget mere til sportskunder-
ne. 
PS det tidspunkt var der ikke andre forretninger i 
Kabenhavn, der kunne levere disse remedier end 
netop Ryvang Cykler og Fabin Cykler. 
Siden er dette sportsomrade vokset og vokset, og 
nu 10 ar efter har naesten alle de starre cykelforret-
ninger disse specialcykler i deres sortiment. 

Hvordan, ville jeg vide, er det sladigt et voksen-
de marked? 
Nej, siger Peter, markedet er stagnerende, der er 
ikke laengere sa stor tilgang til sporten, som der 
har vaeret i de seneste Sr. 
Udviklingen gar mod racercykler - motionscykler 
og MTB cykler, samt almindelige cykler. 

Arsagen til, at sporten nu opiever en stagnation 
skyldes, mener Peter, at man for at vaere en god 
triatlet og for at opna resultater skal praestere en 
traeningsindsats, der raekker langt ud over, hvad et 
menneske kan overkomme i den daglige tilvaerelse. 
Der skal traenes i svamning og svammeteknik Lab 
og labeteknik, samt i cykling og cykelteknik. Samt 
ikke at forglemme den 4 disciplin: Skift af taj og 
udstyr pa den kortest mulige tid og omstilling af 
kroppens muskier til den naeste diciplin. 

Hvad sker der sa med de iriadeter der holder 
op? Peter fortaeller at det interressante er, at det 
er cyklen der i de fleste tilfaelde fastholder interes-
sen hos disse triatleter til at dyrke sport og motion. 
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Det kan han konstatere, nar de tidligere triatleter 
kommer for at kabe en ny cykel. De dyrker ikke 
laengere det harde race, men skal alligevel have en 
god cykel til race eller til motionskarsel 

Peters pSstar, at "Cyklen er en billig sportsgren"!! 
Nej - tidbrod jeg, del kan da vist ikke have sin 
riglighed. Alle ved jo at en god racercykel 
koster mellem 10 og 25 kilo kroner 
Jo svarede Peter, et par labesko holder kun et 
sted mellem 800 og 1000 KM og et par gode labe
sko koster omkring 700 - 1.000 kr. Og med et 
minimum af hovedregning kan jeg da godt se, at 
med en labeindsats mellem 5-8000 KM om aret 
bliver alene udgiften til skoene en 4.500 -10.000 
kr. om aret. Dertil kommer sa resten af udstyret 

For at kunne servicere triatleteme kraeves det, at 
forretningen ligger med et lager pk minimum 500 
par sko, fortaeller Peter 
FSr man solgt et par "forkerte" labesko, fordi de 
"rigtige" ikke lige er pa lager, og at kunden star og 
skal bruge et par labesko, kan man hurtigt padrage 
sig en muskel- eller fiberskade, som det tager en 2-
3 maneder, at komme sig over 
Det vil man simpelthen ikke risikere, og det er ar
sagen til at denne del af programmet er overladt til 
specialforretningeme 

Hvad j'or nogle specielle krav har I til cykler-
ne? Sparger jeg Birthe og Peter om. 
Peter fortaeller, at man kun vil fare kvalitetsvarer 
og kvalitetsmaerker 
Kommer man ud for, at et cykelmaerke ikke lever 
op til disse krav, skrottes maerket. 
Peter fortaeller, at han for kort tid siden opievede, 
at nogle af de mere almindelige Principia Alu-ram-
mer, produceret i 1996, var behaeftet med en de-
signfejl, der medfarte, at rammeme brad sammen 
efter godt 1 Srs brug Selvfalgelig udenfor garanti-
perioden pa 1 ar Dette ville man ikke risikere 
igen, hvorfor man har droppet dette maerke. 

Der er, fortaeller Peter, andre rammer fra den nord-
jydske fabrik, hvor der ydes en laengere garanti pk, 
{. eks. Gaia rammen, hvor der ydes en 2 ars garan
ti, og Road rammen der har en 5 ars garanti. 

De alu-rammer, fortaeller Peter, de har haft de bed
ste erfaringer med, er Klein rammeme. Birthe 
supplerer med at fortaelle, at de farste Klein ram
mer, de solgte i 1988, fortsat fungerer til cyklister-
nes tilfl-edshed. 
D.v.s. sa er cykelhandleren uden gensalg - men 
Klein - konkluderer Birthe - det er det maerke de 
har haft de bedste erfaringer med. 
Derudover forhandler man maerket TREK i bSde 
stal- og i alu-rammer. Desuden har man i ar fSet et 
spaendende italiensk maerke: Sancinetto. Dette 
maerke har nu vaeret p5 markedet i 3 ar. 
Den lille italienske fabrik er - set i forhold til OL-
MO - Pinarello og de andre store kendte cykelfa-
brikker, en lille fabrik. Cykleme handbygges og 
arsproduktionen ligger pa en ca. 6000 rammer. 
Tidligere kunne man f eks. kabe OLMO rammer i 
"las vaegt". Men, det er slut nu - fabrikken laver 
cykleme helt faerdige inden disse sendes ud pi 
markedet. Derudover har Ryvang Cykler faet et 
nyt spaendende japansk cykelmaerke: Karao Fa
brikken er gmndlagt i 1924, sa der er nok en del 
erfaringer bygget ind i maerket. 
Peter indskyder, at OLMO cykleme er blevet valgt 
til det nye spanske hold: Vitalicio, til Tour de Fra
nce i 1998 
Deradover forhandler man Peugeot - valgt som 
cyklen til det danske Jack & Jones hold. 

Jeg spiirgte om delle franske mmrke stadig 
har afi'igende mdl i krank og i hjidstorrelse? 
Alle malene pa denne franske cykel er nu "norma-
le" i modsaetning til de tidligere franske cyklers 
mal, fortaeller Peter. 

Dertil kommer LOOK cykler og det store LOOK 
- program, samt - Giant - Mussing ( en tysk pen-
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dant til Principia ) udfert i Tange alu-rar, og som 
det seneste i udviklingen, TREK i carbon udforel-
se. 
Hvad med lurcykler? Har I et godt program at 
ttlbyde kimderne? 
Peter fortaeller, at turcykel programmet omfatter 
cykler og udstyr fra: GIANT - TREK - KTM -
BATAVUS. Og at programmet hele tiden vokser. 
Hvad er der sket i 199 7? 
Peter fortaller, at i det foriobne ar, har man faktisk 
solgt en masse kvalitets racercykler, som er bygget 
efter kundemes behov og onsker. Kundeme - for-
tsller Peter - er meget kvalitetsbevidste og ved 
hvad de vil have. 

Fremtiden? ' ' 
Peter mener, at vaegten i salget nok fremover vil 
ligge pa racercykler, samt flere turcykler og 
MTB'er Derudover vil man gare en indsats for at 
fa solgt flere almindelige cykler. Ikke med stalrars 
ramme, men derimod med alu-rars rammer. 

Hvorfor sadan noget Ittksiis til dagligcykler? 
Det er ikke laengere noget luksus. Priseme for alu-
rammer er faldet og nar man farst har oplevet at 
kare pa en alu-ramme, sa er det noget man ikke vil 
undvaere Desuden skal vi ikke glemme, at alu-
rammerne gar din cykel Vi - 1 kilo lettere end en 
tilsvarende ramme i stalrer 

Peter fortaller ogsa at stalrammeme aendrer sig 
over tiden og ved brug. Rarenes stivhed aflases af 
en bladhed. Dette medfarer, at cyklen kan fales 
tung og dad at kare pa blot efter ganske fa ar. En 
alu-ramme derimod beholder dens stivhed 
Peter fortalte, at cykelryttere der karer 25-30000 
KM om aret, godt kan "slide " alu-rammeme op. 
For OS almindelige forbrugere, er spergsmalet nok 
af mere akademisk karakter. 

Superrytteme va;lger i dag naesten altid en Carbon-
ramme Sadan en ramme bevarer sin stivhed og 
sine egenskaber uaendret, og over 50000 KM 
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Vises til metitnscykellib 

Rekvirer broctiure 
Postboks 176 

4600 Kege 

Hvad anser du som det vigtigste pd en cykel? 
Uden taven siger Peter: RAMMEN. 
Rammen er del altafgarende element pa en cykel, 
derefter kommer - hjulene - saddelen - styret. 
Rammen skal vaere ekstremt vridningsstabil - for 
at alt energi kan omsaettes i bevaegelsesenergi 
fremad. 

Cykler I selv meget? Eller hvor far I den er
faring fra, som I i sa rigt mal uddeler af? 
Nej, svarer Peter, hverken min mor eller jeg cykler 
meget, det er der ikke tid til. Intervieweren kan 
for egen regning bevidne, at arbejdsdagen hverken 
slutter klokken 17,30 - 18,00 - 19,00, men et sted 
derefter og dagen starter ved 9-tiden. 

Jo fortaeller Peter, vi lytter til vores kunder og nae
ste gang de kommer i forretningen sa lytter vi til 
deres oplevelser med udstyret. Er der ros er det 
godt - er der ris - sa bliver der taget hand om det. 
Og det er disse erfaringer der bliver givet videre til 
vore kunder. Ligeledes med nyheder f eks. udstyr 
eller nye cykler, der afpraves. Kundemes dom her-
over afgar, i hvor haj grad dette udstyr, skal eller 
ikke skal, indga i det fremtidige sortiment. 

Hvad med lavpris konkurrenterne, frygter I 
ikke at miste kunder til dem? 
Nej, udtaler Peter, de forretninger er baseret pa 
masngden af solgte cykler. Ekspedienten ved at der 
ude pa lageret star 30 rede eller bla modeller ditten 
eller datten. Ekspedienten har derfor kun afsaetnin-
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gen af disse modeller i tankerne som falge af diver
se salgspraemier, der er knyttet til disse cykler og 
ikke til kundemes eksakte behov. 

I den forbindelse fortaeller Peter, at det meget an-
vendte Cyclefitt system er uanvendeligt for os al
mindelige cyklister. Hvorfor? vil jeg geme vide. 
Jo ser du, fordi hverken du eller jeg er en Rolf 
Sarensen eller en Bjame Riis. 
Maleapparatet er konstrueret til sadanne afleter og 
ikke til dig og mig, og det passer slet ikke til en 
kvindes figur.! 
Hvad mener du? Jo, svarer Peter, der er findes 
faktisk ingen racercykler der er tilpasset en kvinde. 
Vores figurer er forskellige - DET er arsagen til, 
at karestillingen for en kvinde ikke kan blive opti
mal 
Det haenger sammen med, at fordelingen af krop
pens vsgt, er forskellig fra mand til kvinde. 
Derfor er disse "standardiserede" malemetoder 
ikke anvendelige for en kvinde eller for den sags 
skyld, for vi maend - hvor liwidden for nogle af os 
i tidens lab har antaget et foraget omfang. 

Til slut kan jeg tilfaje, at skal du have service og 
efterservice sa kan jeg af egen erfaring sige - kom 
og besag mor Birthe og Peter i Tasingegade, og fa 
en god oplevelse ud af det og maske et eller andet 
til brug pa de mange cykelture. 

Artiklen skrevet af Niels F Jensbal 

Rullesk0jter! 
Redaktaren tog ordet i sidste nummer af "Turcykli
sten", og det lykkedes ham at provokere mig til 
genmaele. 

Jeg er absolut ikke enig i, at mlleskajtelab er "en 
gang modegajl". Jeg tror, at netop her i Danmark 
har det en stor fremtid for sig som transportmiddel 
og motionsredskab. 

Vi har rimelig jaevn og god asfalt i byeme, relativ 
begraenset trafik og forholdsvis sma afstande. Der 
er i de seneste 10 - 15 ar opstaet en motionskultur, 
der gar, at det er almindeligt at se folk motionere 
pa gader og veje. Og folk pa rulleskajter bevaeger 
sig med samme tempo som cyklister, fra 10-25 
km/t. Sa selvfalgelig skal man mile pk cykelstien, 
hvor der findes en sadan. 

At revisionen af faerdselsloven ikke abnede denne 
mulighed, er udtryk for et stivnet syn og manglen-
de falelse med virkeligheden. RuUeskajtelab er 
kommet for at blive, og loven burde, som ogsa 
Dansk CykKstforbund gir ind for, vsre aendret. 

Ralf 

KOM 50VENDE PA 
CYKEL EERIE I 
5YDEUROPA! 

RubyRe'iser 
TV. 8 6 1 5 3 5 9 9 
Ming etfer pngrami 

Vises til motionscykeliBb 

Rekvirer brochure 
Postboks 176 

4600 Kege 
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Om vores forening. 

Komnientar til redakterens indlsg i 4/97. 

Turcyklisterne ma da fungere godt. Sadan er det 
gerne, ogsa i politik, nar sma emner som kagetil-
skud optager vaesentlig tid pa et arsmode = aktiv-
modet. 

Det betyder vel, at kager virkelig er vigtige pa cy
kelture som kaloriebomber og etapeopdelinger, 
selv om det set i storre sammenhaeng naesten virker 
forkert. 

Apropos vedtasgter: Dem behaver man ikke, hvis 
tingene glider uden. Jeg tror godt, lokalefomyel-
sesudvalget kan forklare sig uden vedtasgter. Det er 
nok at vise en saesons aktivitetsliste frem. Og des
uden nar vi eksisterer efter 22 ar uden vedtaegter, 
er det ik' sa ringe endda. Hvidovre kommune er 
vore bedste reference. 

I allerfarste blad bragte jeg en artikel med tanker 
om vores klub, som kun de aeldste medlemmer 
sikkert husker. Her er lidt udpluk: "Som en afde-
ling af Hvidovre Cykleklub pataenkes oprettet en 
sakaldt turafdeling, der skal interessere sig for alle 
former for cykelture Det er meningen, at man 
skal kunne mades regelmaessigt til klubaftener, 
hvor man kan hygge sig med alle emner vedr. tur
cykling, f eks. i form af diskussion, lysbilled- eller 
filmforevisning, udveksling af erfaringer .... Plan-
laegning af nye ture. Herudover vil man kunne del-
tage i ture lige fra en halv dags tur til ferieture af 
flere ugers varighed... 

Et middel til at kommunikere er dette blad. 
... Stoffet til bladet forventes at ville komme fra jer 
alle sammen. 
Man skal kunne skrive om alt uden nogen form for 
censur og skal i evrigt ikke sta i nogen som heist 
afliaengighed af nogen eller noget andet end at vsre 
enafdelingafH.C.K.... 
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Medlemmeme ma alle selv praege klubben. ... Vi 
repraesenteres af et underudvalg af H.C.K. pa 3 
personer, som vi foreslar sidder for et ar ad gan-
gen." Slut pk udpluk. 

De oprindelige tanker er stort set fiilgt, og det gli
der stadig derudad. 

Vi er for sma til at pavirke myndighedeme og bar 
koncentrere os om "behagelige" emner. 

Myndighedeme skal pavirkes gennem Dansk Cyk
list Forbund 

Johan Knudsen 

Nyt klublokale? 

Pa aktivmadet i oktober 1997 blev vores lokalesi-
tuation draftet. Der var bred enighed om, at den er 
utilfredsstillende efter, at vi ikke laengere kan rade 
over det store lokale 

Dertil kommer, at prisen til Hvidovre cykelklub for 
vores fa mader om aret er ret haj. Med den opgave 
at finde andre alteraativer blev der nedsat et loka-
leudvalg bestaende af Jens Spelmann, Linda Norup 
og Finn Kristensen. 

Udvalget, der skulle arbejde hurtigt, ville straks 
tage kontakt med Hvidovre kommune, hvor vi jo 
har haft til huse i mange ar, og som derfor forment
lig har en vis forpligtelse overfor os. 

Hvad er der sket indtil nu? Har man faet opstillet 
nogle alternative lasningsmuligheder, og hvad er 
naeste skridt i sagen? 

Ralf 
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Om modegojl og en aktiv organisa
tion 

Tillad mig at reagere pk redakterens indlaeg i Turcy
klisten 4-1997. 
"Dansk Cyklist Forbunds holdning til rulleskajter 
illustrerer", kunne man laese i indlaegget, "at Cyk-
listforbundet synes stivnet i organisation og mode-
gejl"-
Det, der er faldet redakteren for brystet er, at Dansk 
Cyklist Forbund mener, at det ber vaere muligt at 
finde en lesning, sliledes at rulleskajtelebere under 
nsrmere givne betingelser kan fxrdes pi cykelstier-
ne. 
Nir Cyklistforbundet har besluttet sig for at vaere 
positivt stemt for rulieskojtelebere beror det pk en 
afbalancering af flere forskellige synspunkter og en 
bred tolkning af cyklisternes interesser. Der er sHle-
des i det store og hele enighed om, at vi ikke skal 
tolke "cyklisternes interesser" snaevrere, end at det 
giver plads til at tage hensyn til andre svagt stillede 
grupper som f.eks. fodgaengere. 

Og det har i debatten vejet tungt, at rulleskejtelo-
bere pi mange mider minder om cyklister; De bevae
ger sig med egen kraft, og at en ganske stor del af 
rulleskejteleberne anvender skBJterne som et egent-
ligt transportmiddel og ikke blot til motion og forne-
jelse. 
Mange har slledes fundet, at det ville vaere i strid 
med den grundlaeggende ide bag Cyklistforbundet, 
hvis vi nu skulle afvise et nyt og snedigt motions- og 
transportmiddel, blot fordi der ikke er taget hejde 
for det i den nuvaerende trafik. 
Min personlige erfaring er i evrigt den, at rulleskejte-
leberne paent holder ind til siden, nar man ved et 
klemt med klokken giver til kende, at man gerne vil 
overhale dem. Som rulleskejteleberne opferte sig 
sidste sommer i Kobenhavn gav de mig i det store og 
hele kun positive oplevelser. Noget, som jeg desvaer
re ikke kan sige om de evrige trafikantgrupper. 

Det er rigtigt, at rulleskajter er moderne, men det er 
ikke ensbetydende med, at de bare er noget "mode
gajl". Cyklen viste sig i sin tid, hvor mange havde 
afskrevet den pi samme mide, at vaere ganske leve-
dygtig. MIske rulleskajterne ogsl bliver det, miske 
ikke, men de har i hvert fald nogle positive egenska
ber til faelles med cyklen. 
Bortset fra alt dette har jeg svaert ved at se de af-
gerende argumenter for, at Cyklistforbundet er 
"stivnet". Tvaertimod er Dansk Cyklist Forbund en 
saerdeles aktiv og seger endda - jeg ter naesten ikke 
sige det - at vaere en moderne organisation. 
Tag som eksempel de nye regler for cyklers indret-
ning, som fylder adskillige sider i samme nummer af 
"Turcyklisten", og som redakteren Ibenbart synes 
er ganske vigtige. Reglerne stiller strengere krav pi 
en raekke punkter, men er samtidigt udtryk for en 
tilpasning til mere moderne cykler og cykeltilbeher. 
Jeg naevner reglerne, fordi de er et konkret resultat 
af Cyklistforbundets arbejde. Vi har flet mange 
andre resultater, og er i evrigt Ibne for allehlnde 
forslag og kommentarer af relevans for cyklister. SI 
jeg skal da ikke undlade at henvise til vores adresse 
mv: Dansk Cyklist Forbund, Remersgade 7, 1362 
Kebenhavn K. TIf 33 32 31 21, fax 33 32 76 83, e-
mail dcf@inet.uni2.dk,webhotel. uni2 . dk/dcf. 

ER CYKLEN I VINTERHI? 
/ Friluftsland er vi specialister i 

turlangrend, telemark og vinterfjeldture 
Kig ind tios 

fmmuuiD 
Frederiksborggade 52 

1360 Kabenhavn K 
TIf. 33 14 51 50 
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Svar til adskillelige angaende mit 
Indlseg i blad nr. 4-97 om klubben og 
vedtaegter og DCF. 
Johan Knudsen anferer, at pivirkning af myndighe-
der skal ske gennem Dansk Cyklist Forbund, heri er 
jeg enig, men hvornlr har DCF sidst haft en dialog 
med klubben om de emner der vedrorer turcykling? 
Ja jeg spe'r bare. Alligevel tror jeg pS, at mit lille 
"kick" kan sjette gang i samarbejdet til alles bedste. 
Johan skriver videre, at nu har klubben eksisteret i 
22 ar, uden at have vedtaegter, sa det %kr nok en 22 
Sr (?) endnu, OK, jeg soger ikke formalisme, men 
noget hSndfast til hjxip for klubben i dens bestrae-
belser pj at finde et egnet klublokale, efter vi uden 
noget varsel af betydning, pludselig stSr i en situation 
hvor kommunen har disponeret hen over hovedet pi 
vores medlemmer. 
Dette var mit aerinde. Kaffe og lagkager er ikke 
vaerst - det holder jeg selv meget af - specielt nir Jan 
B. har vaeret krateuren, men spergsmiUet om lokaler 
fandt jeg var sS vxsentligt, at de ovennaevnte er-
naeringsstoffer lissom sad fast i halsen, derfor min 
lille artikel. 
Ralf har taget fat pi problemet: Rulleskajter og me
ner at rulleskajter er en del af motionssamfundet - i 
lighed med lab og cykling. 
Nu kunne man jo fl den ide, at redaktarens kommen
tarer er udtryk for ukendskab til dette motionsred
skab, dette er aldeles ikke tilfaeldet. Jeg fik mine fer-
ste rulleskajter som 7 Irig, det er faktisk 45 Ir siden. 
De var med jernhjul - redt laeder foran og bag og 
passede til et par skistavler eller gummistevler for 
den sags skyld. Dengang var det et legeredskab, man 
kunne kabe nye hjul i legetejsbutikken hvor de var 
kabte og jeg har slidt mange saet hjul op. 
At det nu er blevet til en vare der forhandles i 
sportsforretninger, og ikke i legetajsbutikker er vel 
mere derfor, at spsrgsmalet i dag diskuteres. Man 
kan vel blive enige om, at kommersialismen har holdt 
sit indtog, osse pi dette felt. Alene prisen for ud
styret taler sit tydelige sprog. 
Til Thomas Krag, direkter for DCF skal jeg kun sige 
- tak for indlaegget. At jeg synes at DCF gar et 

stort stykke arbejde for hverdags cyklismens sag 
turde vsere ganske indlysende, efter alle de Ir jeg har 
fornyet medlemsskabet i DCF ogsl som aktiv cyklist, 
har segt at hjaeipe til. 
Det jeg finder man kan frygte er, at de forbedringer 
der er opniet i de seneste Ir skal saettes over styr. 
Kampen for at fl det "offentlige" til at opprioritere 
cykelstier er langt fra vundet, selvom der er sket flot
te fremskridt siden 60'eme, hvor alle en tid troede, 
at cyklen kun havde en fremtid for sig pi National-
museet. 
Jeg kan da sagtens se en fremtid med rulleskajtesti-
er, ved siden af cykelstier, ved siden af fortove, men 
der kommer vel andre eksostiske transportmidler 
frem, f. eks. soldrevne rulleskier. 
Det det drejer sig om er vel at sikre, at alle trafikan-
ter, ung som gammel, kan faerdes trygt i trafikken, 
med si fl muligheder for at komme til skade herved. 
Desvaerre kan jeg ikke tilslutte mig direktarens ople
velser, med de venlige nilleskejtelabere. Det er ikke 
bare sket een gang, at jeg har oplevet agression fra 
disse trafikanter, det er sket jaevniigt ude i samfun-
det, nir jeg faerdes pi cyklen. I den henseende kan vi 
nok ikke blive enige. 
Direktaren omtaler osse de nye regler for cyklens 
indretning som jeg bragte i sidste nummer, her har 
DCF bestemt sat sit tydelige fingeraftryk - og godt 
for det. Jeg bragte reglerne isaer fordi si fl kendte 
til deres eksistens, og med de tilbagemeldinger jeg 
har flet, kan jeg kun sige, at optrykket af disse nye 
regler i artiklen, har gjort sin gavn. 
Konklusionen pi artiklen ml derfor vaere, som Piet 
Hein har skrevet: 

Taev uforknyt las 
il problememe - men 
vser forberedt pi, 
at de taever igen. 

Redakteren. 
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Dansk Cyklist Forbund har videre-
sendt OS en hilsen og en opfordring 
fra Slovenien. 
Opfordringen, der er pa engelsk, er her gengivet i 
oversaettelse. 
Til Dansk Cyklist Forbund. 
I henhold til telefonsamtale med en medarbejder pi 
Jeres kontor. Hjaelp os med at finde en organisation 
eller en forening, som kan vaere vores medhjaelper til 
at organisere "en cykelferie tur gennem Slovenien. 
VI ville gerne invitere en gruppe af danske amater-
cyklister til, at vaere vore gaester. 
Vil I vaere os behjaelpelig med at foresll en organisa
tion eller en person til, at vaere vores partner i et 
sidant program. Vil I sende os deres telefon nummer 
eller fax nummer. 
Tak for venligheden. 
Vil I svare pi fax nr. og adressen: danica Filafi, fax 
nr. 00 386 61 1753120. 
Jeg bringer hermed opfordringen videre til klubbens 
medlemmer samtidig med, at jeg har kvitteret herfor 
til; SLOVENIAN DANISH FRIENDSHIP ASSO
CIATION, Ljubjana, Brilejeva 14, tif. og fax 
1591036. 
Kvitteringen glr ud pi, at opfordringen og invitatio-
nen til en cykelferie gennem Slovenien, vil blive bragt 
i vores medlemsblad nr. 1/98. 
I gir kom der yderligere opiysninger om Slovensk 
Dansk Venskabsforening ( DruStvo Slovensko Dan-
skega Prijateljsta ) - udtalen ter jeg ikke forsege mig 
med. 
"Til Dansk Cykel Union 
som formand for den dansk-slovenske venskabs for
ening, en frivillig og non-profit forening, hvis formll 
det er, at udbrede venskabet mellem vore to lande. 
Foreningen blev dannet for to Ir siden af en gruppe 
af slovenere, venner af Danmark, og nogle fl dan-

skere bosat i Slovenien, vi har allerede realiseret 
mange projekter i begge retninger. 
Blandt disse kan naevnes sidste Irs tur, den ferste 
slovenske cykehur gennem Danmark ( en gruppe pi 
20 cyklister med start i Arhus, over Fyn, Mra og 
derefter til Kabenhavn. 
PI denne tur besluttede vi, som et af irets projekter, 
at arrangere: "Den ferste danske cykeltur i Sloveni
en". 
Vi har allerede forberedt et nsermere fastlagt pro
gram pi 10 dage gennem de skanneste onirlder i 
Slovenien ( enten i den sidste del af juni eller i den 
sidste del af September ). 
Det vi forsager er, at finde en dansk medhjaelper, 
som vil hjaeipe os med at udbrede kendskabet til den
ne invitation mellem danske ( ferie) turcyklister. 
Vores partner ber vaere en tilsvarende frivillig og 
non-profit partner, en klub engageret i turcykling. 
Tror I der er en mulighed for at sprede budskabet 
om invitationen i nogle cyklistblade, eller aviser? 
Vaer venlig at foresll os, hvem der muligvis kan vaere 
OS behjaelpehg med, at gennemfare denne ide. 
Kan I sende os nogle adresser, eller i det mindste 
foresll nogle adresser til os. 
Tak, 
Igor Gruden 
formand. 
Dansk Cyklist Forbund har, den 16. februar 1998 
sendt felgende svar: 
Kaere Igor Gruden 
Tak for Jeres fax om en cykeltur i Slovenien for dan-
skere. Du sparger om information om hvem der kun
ne vsere Jeres partner i denne opgave. Jeres fax vil 
blive videresendt til en dansk turcyklingsforening, 
der hedder: TURCYKLISTERNE. 
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Du kan forvente at (8 svar fra dem. 
Dansk Cyklist Forbund er en organisation beregnet 
for hverdags cyklister, vi har ingen organiserede 
ferieture. 
Vi kan derfor kun tilbyde dig en artikel om Jeres 
aktiviteter i vores medlemsblad, naeste nummer ud-
kommer i april. 
Endvidere kan vi fortaelle om aktiviteterne i vores 
nyhedsbrev, der udkommer hver mined. 
For at kunne gore dette er det nedvendigt med nogle 
naermere opiysninger om, hvorledes er turene plan-
lagt og organiseret, priser, ruten, indkvarteringen, 
og hvordan kommer man frem til startpunktet, samt 
adressen pa kontaktpersonen. 
Med venlig hilsen 
Poul Jensen 
Redakter i DCF. ' ' 

Vintertrsening 1997-1998 

Start: Sandag den 2. november 1997. 

Slut: Sendag den 15. marts 1998. 

Madested: Herlev Posthus 

Madetid: 010,00 

Turledere: Jan og Lene 

Turen kores i al slags vejr, sa her er ingen und-
skyldning 

Der kares udelukkende i skovomrader og pa grus / 
jordveje og kun meget umuligt fare kan lokke os 
ud pa asfalt. 
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Ruten er af ca. en times varighed og hen over vin-
teren vil den blive lidt laengere. Tempoet lasgges sa 
alle kan deltage. Forudsat at man jaevniigt mader 
op lige fra starten. 

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

Som de foregaende ar vil der vinteren igennem pa 
udvalgte dage vaere et mindre traktement med kaffe 
og kage eller andet mundgodt, derfor mad op hver 
gang, da kun turledeme kender disse "festdage". 

For dem som endnu ikke har frekventeret denne 
ugentlige Vintertrasningsdag vil jeg understrege, at 
disse dage i al slags vejr, er et meget vigtigt ele
ment for at gare sommerturene til en glidende for-
nizFJelse. 

Det vil foravrigt ogsa vaere vanskeligt at finde vejr-
maessige undskyldninger for udeblivelse fra forirs-
og sommerturene. 

Jan og Lene. 

Forirstur til Malerklemmen 

Madested: Hjamet af Roskildevej/Ringvejen i 
Glostrup. 

Madedato/tid: 
Sandag den 22. Marts 1998, 
Okl. 10,00 

Laengde: Ca. 100 KM 

Turleder: Jan Bai Jensen og Lars Bai Jensen 

©®: 42 45 66 08 Jan & 31 35 44 38 Lars 

Om turen: 
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Ruten vil afhsnge af vejret, men vil forlabe ad sma 
veje, gennem et forarsstemt landskab og med pas-
sende hvil. 
Hvis det er muligt spises madpakken i det fri, ikke 
langt fra vores bestemmelsessted. 

Pa Malerklemmen er der mulighed for, at smage op 
til 100 forskellige slags theer, men der er naturlig-
vis ogsa kaffe, til at ledsage de nybagte aebleskiver 

Malerklemmen rummer ogsi et mindre udsalg med 
mange eksotiske specialiteter, samt er udvalg af 
akologisk vin - olie og fi\igtjuice. 
Mad op pa denne farste laengere cykeltur, der 
barer til klubbens klassikere. 

Denne tur er stort set blevet gennemfart i al slags 
vejr. 

Vandretur Melleaen 29. Marts 1998. 

Madested: Krydset Skovbrynet/Kongevejen i 
Lyngby. 

Madetid: 29. Marts kl. 10.15. Husk sommertid. 

Turleder: Susanne Rasmussen, tlf 31 35 20 59. 

Tilmelding: Senest 25. Marts af hensyn til kaffe 
og lagkage 

Medbring: Frokostpakke og drikkelse. 

Vejret: Hvis solen er fremme, og det er tart, 
spises der udendars, ellers rykker vi 
indenfor. Husk varmt taj og drikkel-

Onsdagstraeningen. 

Farste traenings 
dag: Onsdag den 15. april og sidste dag, 

den 16. September 1998. 
Madested: I lUsby ved busstoppestedet. 

Madetid: kl. 18.00 

Turledere: Jan - Lars eller hvem der ellers mader 
op. 

I lighed med de foregaende ar vil jeg bestrasbe mig 
pi at stille op til onsdagsbal for at saette karavanen 
igang. 
Det nye er sa, at jeg ikke pa forhand vil love at der 
kares i samlet flok, eller i 2 hold - men - selvfalge
lig skal vi alle tilstraebe dette. 

Dette kraever si bare at alle Interesserede mader op 
fra farste faerd, og holder ved. Kun derved opnas 
den fomadne respekt fra gruppen, der muliggar 
hensyn. 
Med hensyn til et roligere hold, er dette helt afhaen-
gigt af, at mange flere turcyklister med dette anske 
mader op og tager initiativet. Det er desvaerre ikke 
realistisk at tro, at en eller to dehagere med mo-
derat fartanske kan pavirke 16-20 farthungrende 
fanatikere. 

Med et anske om at rigtig mange af begge fraktio-
ner vil made op og pa gensyn. 

Jan. 
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Abningstur 19. April 1998 

Madested: Ballerup Kirke mod Bydammen 

Madetid: kl. 09.50 Afgang kl. 10.00. 

Laengde: 27,7 km el. lidt kortere. 

Turleder: Johan Knudsen, Tlf (arbejde) 33 66 
36 75. 

Beskrivelse af turen: 

Fart: Ikke for voldsom. 

Frokost: Medbringes og spises enten ved Ny-
bro Kro eller i "Den gamle Have" i 
Frederiksdal ved badudlejningen 

Udgifter: Drikkevarer ud over klubtilskud. 

Rute: Brasndemose, 0sterhaj, Jonstrup, 
Sendersa (afliasngig af faret), Li. 
Vsrlase, Fiskebaek, nord om Furesa, 
Virum og fi-okostsstedet med turslut. 

Underlag: Grus noget af ruten. 
Spec: Enkelte kringlede vejstykker. 

Racertur: Kom fordret i mode! 

Laengde: Ca 120 km. 

Tid: Lardag den 25. April 1998 kl. 9.30. 

Sted: Heriev Posthus 

Turleder: Lars Bai Jensen, tlf 31 35 44 38. 

Husk: Medbring madpakke! Drikkevarer 
kan kabes. 

Beskrivelse: 
Traditionen tro skal der vasre en tidlig forarstur for 
de racerglade. I ar har jeg lagt den lidt senere. Sa 
kan vil gar den lidt laengere. 

Derfor bliver arets tur lidt anderiedes. Vi karer til 
Frederiksdal - Holte - Naddebo - Skaevinge-Jyllin-
ge - Sengelase bg hjem. 

Frokosten vil vi finde et godt sted i det fii, mens 
kaffen vil blive indtaget, hvor turiederen kan finde 
en god kage. 

Tempoet vil vsre omkring de 3o KM/t, nar der 
kares. Vi karer ikke i regnvejr, da vi jo geme skul
le kare pa racercykler. 

Kobenhavns parker og gronne aniseg 

Madested: Roskildevej i Sandermarken lige 
overfor Frederiksberg Slot. 

Madetid: 6 kl. 10,00 sandag den 26, april 
1998. 

Laengde: Ca. 50 KM 

Turleder: Bert Due Jensen 

® 38 74 68 41 

Om turen: 
En tur gennem og omkring Kabenhavns parker og 
granne aniseg, i et tempo sa alle kan falge med. 
Frokosten afholdes i det fii, madpakke og drikke
varer bar medbringes. 
Kaffestedet er endnu ikke, i skrivende stund, fun
det - sa det vides ikke om klubtilskuddet til kaffe 
og lagkage daskker hele udgiflen. 

>08S 085 • TUREN TIL EJ8Y AOAL • 0€M 3. MAJ 1998 €R — AfLyST!!!^ 
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Denne tur erstatter den annoncerede tur til 01lin-
gegSrd. 

Oroden 9. Maj 1998 

Madested: Klokkedybet I Frederikssundvej 
Madetid: © 9,00 den 9 maj 1998 
Tempo: Vi venter pa alle, men farten vil hgge 

pa en Ca. 20 KM/t. 
Lsngde: 120 KM 
Tlf 36 17 49 40 mobil: 20 62 17 94-

tilmelding ikke nadvendig. 

Pris: 40 kr.. retur til faergen - tur til og fra 
Ora, inci cyklen. 

Turieder: Gertie Elleby 

Om turen: 
Vi starter med at kare forbi Sandersa og derpa 
Bure Sa og til Frederikssund. Derefter fortsaettes 
til 0ster faerge og til Ora. 
Frokosten holdes i det fii, sa madpakke skal med
bringes. Vi gar dog holdt undervejs - sa der kan 
kabes drikkevarer. 
Fra Ora sejler vi til Holbaek og derfra cykler vi 
videre ad Munkholmbroen. Derefter skal vi nok 
finde et kaffested. 
Vi cykler derfra videre gennem Svogerslev - Ros-
kilde - Hedehusene og retur mod Damhuskroen. 

Fynshav, Als - Sundeved, 8 . - 1 0 . 
maj 1998 

Advokat 

ANN-US BUCHHORN 
Mederet for Hajesteret 

Amagertorv 25- 1160 Kebenhavn K 
Telefon 33 11 98 11 

Madested: 
Madetid: 
Laengde: 

Turleder: 

Ovematning 

Tilmelding: 

Om turen: 
Fredag: 

Lardag: 

Sandag: 

Klovtoftekrydset i Tastrup 
© 05,56, St. Bededag - fredag den 
8 maj 1998. 
Fredag 167 KM. Lardag 92 KM. 
Sandag 173 KM. 
Hans-Vemer Neumann. 
43 99 86 56 

Fynshav naturiejrplads, nr. 458 i 
1995/96 kataloget 
Tilmelding til turleder, skal ske se
nest den 3. maj. 
Husk - at sendag den 14. juni 
er sidste dag med Storebcelts-
fcergeme. 

Kirke Syv, Kirke Hvalsa, Vielsted, 
Munke Bjergby, Svenstrup, Hals-
skov, faergen til Knudshoved. Derfra 
videre mod Frarup, Ellerup, Kvaem-
drup (kaffe / the sted ), Diemaes, 
Bajden. Fsrgen mod Fynshav. Ind 
og hilse pa Karen og Gunnar. 

Blommeskobbel, Lysabild, Vibaek 
Mailer, Dybbal, Sandbjerg. Ballebro 
skib, Hardeshaj ( kaffe / the sted ), 
Nordborg, Narreskoven, Fynshav. 

Farste fsrge 6 10,00 til Bajden, 
Brahetrolleborg, Lykkesholm, Lille-
malle, Knudshoved, faergen til Hals-
skov. Slots Bjergby, Alsted, Broby 
Gl. Skole (kaffe / the sted ), Vetter-
slev, Pravegard, Malerklemmen, 0r-
ninge og Tastmp. 
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Turen cykles med jsvn fart derudad, med pauser. 
Du medbringer sovelagen / sengetej, mad og va;d-
ske til udfarten Karen og Gunnar har plads til 6 
personer. Forplejning morgen og aftensmad. Fro
kost klarer vi selv. 

Pris: Max 380 kr med fi-adrafaf klubtil
skud til 6 fsergeture. Dog excl. Drik
kevarer og frokost. 

Godt hjul - vi ses 

Hans-Verner. 

Modested: 
jen. 
Madedato: 
Madetid: 
Hastighed: 
Lfengde: 
OBS OBS: 
Turleder: 

Om turen: 

Kysten rundt! 

Hjamet af Tuborgvej og Strandve-

Lardag den 16 Maj 1998 
kl. 08.00 
Paent tempo 27-30 km i timen. 
ca. 150-175 km. 
Turen kares kun i godt vejr. 
Peter Kare, tlf 36 49 21 52. 

Turen er for nuvaerende ikke pravekert (19 Janu-
ar det regner og er koldt), men vil vaere afpravet 
til selve dagen. 
Vi karer op langs Strandvejen og nyder morgen-
stemningen (ikke Griegs) mod Helsingar, bag om 
byen mod Hombaek og sa videre med vandet pa 
hajre side resten af vejen via Frederiksva:rk, Fre
derikssund og Roskilde. 
Lige far Roskilde til venstre af de sma veje til Ka
benhavn. 
Frokost og kafFepause er naturligvis inklusiv pa 
dette, dagens tilbud, som man ikke kan sidde over-
harig. 

Vel madt. 

Frilandsmuseet, sondag den 17. maj 
1998 

Madested: Utterslev Torv ved kirken. 
Madetid: 0 09,30 

Lsngde: Ca 3 5 KM fra Utterslev Torv til 
Frilandsmuseet. 

Tempo: Efter de fi-emmadte, men aUe kan 
falge med. 

Turleder: Bert Due Jensen, n 3 8 74 68 41. 

En tur med udsigt til sa og "hav", skove og slotte. 
Madpakken indtages pS Frilandsmuseet, hvor drik-
ke varer kan kabes. 
Husk fodtaj til at ga i, da vi efter frokosten gar en 
tur mndt pa museet. 

Efter kaffen, som ikke indtages pS museeet, er der 
fn hjemtur. Interesserede kan falges med mig pS 
en mindre omvej. 
Medbring venligst lidt kontanter til entre og kaffe. 
Giv mig et praj inden den 15. maj, hvis i vil med pS 
turen, sa jeg kan sarge for, at der er nok kaffe og 
lagkage 
PS: Jeg vil holde nogle pauser undervejs, 

sa der er tid til at nyde evt. Medbragt 
kaffe eller andet. 

Bert. 

BANANI 
SPORT 

Cyklen - der er kselat for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 
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Telttur til Lolland den 21.-24. Maj 
(Kr. HImmelfart) 

Madested: Kage S-station 

Madetid: kl. 09.00 praecis. 

Laengde: ca. 2 gange 115 km. 

Turieder: Niels C Krog Pedersen, 
tlf 31 35 52 96 og tlf 22 14 47 48 

Om turen: 

Vi falger den nationale cykelrute nr 9 fra Kage til 
Maribo. Fra Maribo karer vi de sidste 10 km af 
smaveje til overaatningsstedet 
Forslag til ture pa Lolland: Rundt om saeme 
ved Maribo, en tur til det nordtyske der er 9 km til 
Radby Faerge (husk pas), besag pa Middelalder-
centret i Nykabing F. 
Ovematning er gratis - et bad koster 10 kr. 

Tilmelding: Senest 18. Maj til turiederen. 

Vi karer via Smarmosen til Frederiksdal i et mo-
derat tempo, sa alle kan falge med. Vi falger Mal-
leaen fra Sorgenfri til RSdvad. Der er grusvej langs 
Malleaen. 

Frokosten spises oppe ved Ballemosen. Husk at 
tage madpakke og drikkevarer med. Kaffe drikkes 
pa Skodsborg Strandkiosk. 

Hjemturen via Dyrehaven og forbi Gentofte. 

Det plejer at vaere en flot tur gennem en nyud-
sprunget bageskov. 

Arrese rundt den 30. maj 1998 

Start: Krydset Roskildevej / Ringvejen i 
Glostrup 

Madetid: 0 8,00, lardag den 30. maj 1998 

Jsegersborg Hegn 

Madested: Jyllingevej/Tamvej 

Madedato/-tid: 
Sandag den 24. Maj 1998 
kl. 10.00 

Laengde: Ca 50 KM 

Turiedere: Jesper Wang, 
tlf 40 32 64 83 

Laengde: 150 KM 
Ruten: Omkring Arresa og Nordkysten. 

Mad og drikke kabes i Vejby Strand. 
Lagkage og kaffe i Olsted eller Jar-
lunde. 

Tempo: 26 - 30 KM/t 

Hjemkomst: 0 16,00 i Risby 

Turieder: Allan Pedersen X 43 64 51 28 

Om turen: 

Flemming Nielsen, 
tlf 43 64 49 03 

0stertH-ogade 13S • 2100 O 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 
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5. juni 1998 

Det sker 
kun denne 
ene gang, 
men jeg er 
sikker pa 
at - naesten 
sikker -
pa, at alle 
turcykli
ster er be-
kendt 
med: 

D E T S T O R E B R O L 0 B . 

Der er tale om bide et 'A-marathonlob og et cykel-
lab. Cykellabet finder sted den 30. maj 1998 og 
Vz-maraton lobet den 6. juni 1998. 
Pris for deltagelse i cykellabet pa 120 KM er 250 
kr. - for disse penge far du forplejning og en T-
shirt. 

Arrangorer af labene er: Danmarks Idrasts-For-
bund, Dansk Rade Kors og Nykredit. 
Ved tilmelding inden I. marts garanteres du en 
startplads, du kan indbetale pengene p4 posthuset 
pa en girokonto 1 24 32 186, Danmarks Idrasts-
Forbund, Idraettens Hus, 2605 Brandby Strand. 

Fra Turcyklistemes side, er der ikke lavet et faslle-
sarrangement, men mon ikke mange alligevel har 
lyst til at prove denne store landsdelssammenbin-
dendebegivenhed. 

Pa gensyn . -

Redaktaren. 

Isefjordsturen 1998 
Madested: Farum S-togs station 
Madetid: 0 07,45 den 6. juni 1998 
Laengde: 196 KM, hvis der sluttes i Damhus 

Tivoli 
TurlederJohan Knudsen® arbejde: 336636 75 
Hastighed: Pient hurtigt, men ikke race. 
Udgifter: Formiddagspause i 01sted kiosk 10-

15 kr. 
Fsrge ca. 35 kr. 
Drikkevarer til frokost 10-15 kr. + 
Supplement til eftermiddagspause 
kaffe/kage ca. 10 kr. 

Det ses, at enten kraeves udsigt til god arv eller 
ogsa udbytte fra investering for at deltage pa turen. 
Turbeskrivelse: 
God grusvej lidt efter Harve, pa en ca. 1,5 KM. 
Startsted - Hundested 50 KM - Rarvig - Hajby ( 
frokost) 12 KM - Hajby - Holbaek ast ( eftermid-
dags pause ) 69 KM - Holbaek ast - Damhus Tivoli 
65 KM. Efter afgang kares til 01sted til det blade 
brad og maske the / kaffe afhasngig af kioskens 
indstilling. 

Fra Rarvig gar det til Hajby supermarked og den 
medbragte eller indkabte fi-okost, der indtages 
udenfor. Der er ikke toilet. 
Vi tager s4 germem Ellinge Mark og ad asfalteret 
cykelvej i Trundholm Mose mod Jyderup. Vi Hin
der derpa Jyderup skov og genser Veddinge Bak-
ker ad stejl indfaldsvej, far der kares forbi Drags-
holm til Vallekilde og Harve. 

Si naesten stik ast gennem Gislinge og Hagested, 
samt Holbaek til pausen ast for Holbaek pi restau
rant Vadestedet. 
Herpa fortssttes over Munkholmbroen til Kirke 
Saby. Derpa bestiges Nonnemes Dale pd den eu-
foriske skanne mimkevej til Abbetved med afslap-
ning i Gevninge. Men dog skal Gl. Lejre, Lejre og 
0M gennemkares far hjemfart syd om Roskilde. 
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Tystrup Bavelse soerne rundt 

Madested: Ringvejskrydset i Glostrup. 

Madedato: Lardag den 13 Juni 1998 

Madetid: Kl. 07.30. 

Turlaengde: 200 - 220 km. 

Turleder: Thomas L. Dyrving, tlf 36 41 53 13. 

Beskrivelse: Denne lardag gar turen gennem det 
smukke landskab ved Tystrup Bavelse Saeme. Der 
kares kun pa gode veje, hvor tempoet vil vaere om
kring de 3o km/t. (dog lidt lavere opad bakkeme). 
Den medbragte frokost indtages pa et udvalgt sted, 
med udsigt til saeme - drikkevarerne finder vi 
undervejs. 
Traditionen tro vil kaffe/lagkage pausen finde sted 
hos mine foraeldre. 
Turen kares kun, hvis det ikke regner. 

S J ; E L S 0 R U N D T I Q S S - D E N 14 . 
JUNI 1998 

Hvis du ikke har meldt dig som official til Sjaelsa 
Rundt, kan du stadig na det. 

Meld dig mundtligt til Jens Spelmann eller Niels C. 
K. Pedersen Har du deltaget far vil du automatisk 
komme til at sta pi samme sted som sidste Ir. 

Hvis du har andre ansker - sa sig til. Tilmelder du 
dig mundligt vil du farst fa brev fra Berlingeren i 
maj mined. 
Husk vi har ogsa brug for reserver 

Jens Spelmann 42 84 22 19 arb. 38 11 27 64 
Niels CK 31 35 52 96 & 22 14 47 48 

Stevns-racertur. 

Laengde: ca. 210 km. 

Tid: Lardag den 27. Juni 1998 kl. 7.30 

Sted: Ringvejskrydset Ring 3 / Roskildevej 
i Glostmp. 

Turleder: Las Bai Jensen, tlf 31 35 44 38 

Husk: Madpakke og god form! 
Beskrivelse: Lad os genopdage dette gamle rute-
mll. Da vi jo efterhlnden er i stand til at nl langt 
pi en dag, isaer pi denne arstid, kan vi jo ligesi 
godt kare til Stevns. Udturen vil gl ad smI veje 
som muligt mod Kage og videre mod Stevns. Her 
vil vi klare fi-okosten i det fii. Hjemturen vil ga lidt 
laengere inde i landet, men naturligt valg af kaffe
sted i Farslev. Herfra den kanneste rute hjemad. 
Let's go! 

Tempo ca 30 km/t i gennemsnit, nIr der kares. 
God tid til pauser. Vaer i god form og stil op med 
pumpet racercykel. 

ANNONCE 

Else's Centurion racercykel saelges, 
bortset fra stellet er alt stort set 
ubrugt. 
Cyklen er udstyret med fladt racer-
styr og skiftegreb i styrendeme. 
Pris: 1 .500 kr. 
Henvendelse: 

Bse Jensbel, 
Kanslergade 14 , 3 . tv. 2 1 0 0 0 

® 3 5 2 6 4 2 7 0 
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KLUBM0DER 

10. marts 1998 
ForSrets nyheder 

Vi regner med at fa en repraesentant for Heino Cykler, 
samt Jess K. Til at komme og fortaelle os lidt om for-
arets nyheder indenfor cykler og dele hertil. 

14. april 1998 
Aim. Klubmede 

12. maj 1998 
Om Ardenneme 

Pa denne affen vil vi lave en orientering om omridet 
hvortil arets sommertur gar.Vâ en vil vacre pa kultur 
og historic. 

9. juni 1998 
Dette arrangement er nar dette skrives (januar 98 ) 
ikke endeligt fastlagt Det star dog fast at vi vil finde 
en foredragsholder udefra, som kan bcrettc og/eller 
visebillederqmenanderlê ^̂  
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