


TURCYKUSTEN er medlemsblad for 
foreningen TURCYKLISTERNE. der har til 
formal at udbrede og formidle vidcn om og 
glxde ved lurcykling pi ethvert plan. 

Bladet udkommer 4 -6 gange iriigt. 

Eftertryk forbudt uden tilladelse. 

REDAKTION 
Redakt0r 

Niels F. Jensbel 
Kanslergade 14, 3. tv. 
2100 KabenhavnO 

«35 26 42 70&22 17 42 70 
Koordinator 

Niels C. K. Pedersen 
Sopassagen 18, 2. tv. 
2100 Kebenhavn 0 

»35 35 52 96 & 26 15 47 49 

Kasserer 
Jens Spelmann 
Vingekrogen 12, 

2730 Heriev 
T 44 84 22 19 

Giro 5 71 38 46 

Niels C. K. Pedersen 
Sopassagen 18, 2. tv. 

2100 Kobenhavn 0 
" 3 5 35 52 96 4 26 15 47 49 

Bert Due Jensen 
Markskellet 8, 3. th., 

2720 VanlBse 
« 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
Sandhusvej 7, 1. Tv. , 

2500 Valby 
w 36 17 49 40 

KLUBLOKALE 
Avedere Tvaervej 15 

2650 Hvidovre « 31 49 46 70 
(2. tirsdag i hver mined) 

N i E S T E NUMMER V I L I K D E H O L D ^ : 

12. SEPTEMBER-
16. SEPTEMBER -

19. SEPTEMBER-

ll.OKTOBER-
18. OKTOBER-
1. NOVEMBER-
29. NOVEMBER -

JYLLINGETUR 
ONSDAOSTR^NINGEN 
SLUT 
SVERIGESTUR 
LANGSOM 
GANL0SE EGET 
MALERKLEMMEN 
VINTERTR/ENINGEN 
STARTER 
ORIENTERINGSL0B 

KLUBAFTENER: 8.SEPT. 
13. OKTOBER 
10. NOVEMBER 
8. DECEMBER 

Ny redakter! 
Til aktivmodet i oktober seges en ny redaktar, da 
Niels F. Jensbal af helbredsmaessige Jrsager ser sig 
rwdsaget at stoppe med dette arbejde. 

Samtidig S0ges et medem der i samarbejde med den 
nye redaktor, vil sorge for, at bladet bliver trykt og 
udsendt til medlemmeme. 

Venlig hilsen 

FORRETNINGSUDVALGET 
Niels C. K. Pedersen 

C Y K E L F E R I E 
Vi har cykettaskerne, letvaegtsleltet 

og alt det avrige udstyr. 
Kig ind hos 

fmmsm 
Frederiksborggade 52 

1360 Kabenhavn K 
Tit. 33 14 51 50 
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E n s t o r u n d s k y l d n i n g Nyt K L U B L O K A L E ? 

Side! 

Som det nok ikke har kunnet undgfc, at I - klubbens 
medlemmer - har opdaget, %i er bladet meget -
meget forsinket denne gang, og ingen beklager det 
mere end jeg. Etette forSr har for mig og min familie 
vasret et "annus horribilis", men samtidig ogs3 et 
LrVSBEKRvEFTENDE og et godt forjr med 2 nye 
bemebom, 

Jeg fik besked af lasgen om, at saette fartenned, og 
at ii skiftet gear. Det betod bl. a. at jeg skulle 
droppe en del af mine mange aktiviteter, og et af 
valgene faldt pS bladet - desvasrre. 

Imidlertid er det sin sag sSdan at fmde en ny 
redakter, sS derfor lovede jeg "FU", at forsage at 
fortsa;tte, men i mit eget tempo. 

Fremover vil jeg istedet for at sidde og skrive pi 
bladet, sidde pi min cykel og nyde hvor dejlig den 
danske natur egentlig er - og gad vide om det ikke 
osse var p4 tide, at en anden trjdte til? 
S4 ses vi igen, istedet for pi korrespondance!!!!? 

Nu endelig lang om laenge %i at sige, er bladet klart 
til distribution. 

For de ture der er k0rt og til de der har fungeret som 
turledere og medlemmeme idet hele taget, undskyld 
nok en gang - jeg har ikke siddet og redigeret ture 
eller lignende ud af bladet - i samme takt som 
tiden skred frem, derfor er de oprindelige artikler 
og ture i den raskkefolge de var "monteret" bladet 
i, bibeholdt. 

Med mange venlige hilsner 

P4 aktivmodet i oktober 1997 blev vores 
lokalesimation draftet. Der var bred enighed om, at 
den er utilfredsstillende efter, at vi ikke lasngere kan 
rMe over det store lokale. Dertil kommer, at prisen 
til Hvidovre Cykelklubfor vores ii mader om Sret 
er ret haj. Med den opgave at finde andre 
altemativer blev der nedsat et lokaleudvalg 
bestSende af Jens Spelmann, Linda Norup og Finn 
Kristensen. Udvalget, der skulb arbejde hurtigt, ville 
straks tage kontakt med Hvidovre kommune, hvor vi 
jo har haft til huse i mange ii, og som derfor 
formentlig har en vis forpligtelse overfor os. 

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

Ralf 

BANANI 
SPORT 

Cyklen - der er kselet for 

YigerslewBJ 35 Telefon 36 30 04 20 

Niels 
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I s e ^ o r d s t u r e n 1998 

Modested: Farum S-togs station 

0 07,45 den6.juni 1998 Madetid: 

Laengde: 

Turleder: 

® arbejde; 

Hastighed: 

Udgifter: 

196 KM, hvis der sluttes i Damhus 
Tivoli 
Johan Knudsen 

33 66 36 75 

Paent hurtigt, men ikke race. 

Formiddagspause i 01sted kiosk 10-
15 kr. 
Fserge ca. 35 kr. 
Drikkevarer til frokost 10-15 kr. + 
Supplement til eftermiddagspause 
kaffe/kage ca. 10 kr. 
Det ses, at enten krasves udsigt til 
god arv eller ogs4 udbytte fra 
investering for at deltage p4 turen. 

Turbeskrivelse: 

God grusvej lidt efter Horve, pS en 
ca. 1,5 KM. 
Startsted - Hundested 50 KM -
R 0 r v i g - H0jby (frokost) 12 KM-
H0jby - Holbffik est ( eftermiddags 
pause ) 69 KM - Holbak ost -
Damhus Tivoli 65 KM. 

Efter afgang k0res til 01sted til det blode bred og 
mSske the / kaffe afhajngig af kioskens indstilling. 
Fra Rarvig g& det til Hajby supermarked og den 
medhragte eller indkabte frokost, der indtages 
udenfor. Der er ikke toilet. 

Vi tager sS gennem Ellinge Mark og ad asfalteret 
cykelvej i Trundhdm Mose mod Jyderup. Vi runder 
derpa Jyderup skov og genser Veddinge Bakker ad 
stejl indfaldsvej, for der kares forbi Dragsholm til 
Vallekilde og Horve. 

Sk nassten stik ast gennem Gislinge og Hagested, 
samt Holbask til pausen ast for Hdbask pS restaurant 

Vadestedet. ^ 
Herpd fortsaettes over Munlcholmbroen til Kirke 
S3by. Derp4 bestiges Normemes Dale pS den 
euforiske skanne munkevej til Abbetved med 
afslapning i Gevninge. Men dog skal Gl. Lejre, 
Lejre og 0M geimemkares far hjemfart syd om 
Roskilde. 

Tyst rup B a v e l s e s o e m e rundt 

Madested: Ringvejskrydset i Glostrup. 

Madedato: Lardag den 13. Juni 1998 

Madetid: Kl. 07.30. 

Turlsngde: 200 - 220 KM. 
Turleder: Thomas L. Dyrving, ®. 36415313. 

Beskrivelse: Denne lardag gSr turen gennem det 
smukke landskab ved Tystrup Bavelse Saeme. Der 
kares kun p4 gode veje, hvor tempoet vil vaere 
omkring de 3o KM/t. (dog lidt lavere opad 
bakkeme). 
Den medbragte frokost indtages p4 et udvalgt sted, 
med udsigt til saeme - drikkevarene finder vi under-
vejs. 
Traditionen tro vil kaffe/lagkage pausen fmde sted 
hos mine foraeldre. 

Turen kares kun, hvis det ikke regner. 

Triathfon-speciaJisisn 

flW/WG CiKLER og SPORT APS 
™.31 20 73 12 Tel«iax3l205458 Gcronc.6 55 21 53 I 

-kramtilkrdesnecyklister 9 
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S jae l s0 Rundt d e n 14. j u n i 1998 

Sjaelse Rundt kontrollanter. 

Du skulle pS nuvaerende tidspunkt have fSet besked 
fra Berlingske Tidende. Hvis dette ikke er tilfasldet, 
sS kontakt venligst en af nedenstSende: 

Reserver. 

Hvis du har mulighed for at st5 post den 14. juni 
1998, barer vi geme fra dig, idet vi mangier nogen 
som vi med kort varsel kan ringe til, i tilfaslde af 
sygdom eller lignende forfald. 

Venlig hilsen 

Jens Spelmann* 42 84 22 19 eller 
arb. 138 11 27 64 
Niels C. K. Pedersen x 31 35 52 96 
eller 122 14 47 48 

S t e v n s - r a c e r t u r . 
Lasngde: ca. 210KM. 
Tid: Lardag den 27. Juni 1998 kl. 7.30 
Sted: Ringvejskrydset Ring 3/Roskildevej 

i Glostrup. 
Turleder: Las Bai Jensen, ©31354438 
Husk: Madpakke og god form! 
Beskrivelse: Lad os genopdage dette gamle 
rutemSl. Da vi jo efterhSnden eri stand til at langt pS 
en dag, isasr p4 denne Srstid, kan vi jo ligesS godt 
kare til Stevns. Udturen vil gi ad smS veje som 
muligt mod Kage og videre mod Stevns. Her vil vi 
klare frokosten i det fri. Hjemturen vil gS lidt 
lamgere inde i landet,men naturligt valg af kaffested 
i Farslev. Herfra den kanneste nte hjemad. Let's go! 
Tempo ca. 30 KM/t i gennemsnit, n3r der kares. 
God tid til pauser. Va;r i god form og stil op med 
pumpet racercykel. 

DBS - Starten pJ den lange tur er asndret til ® 
6,00, s3 vi kan sove en time laengere den dag ©. 

F a l k o n ^ r g d r d e n • F r e d e n s b o r g 
l e r d a g d e n 2 0 . j u n i 1998 

Madested: 

Madetid: 

Turlaengde: 

Turleder: 

Jyllingevej / TJmvej 

e 09,00 
Ca. 80 KM 

Peder Andersen 

36 75 38 42 
Vifaarer ad stisystememe til St. Dyrehave, Hillerad 
hvor vi spiser vores medbragte mad vedKarens Bag. 
Derpd gSr turen videre ad smi landeveje, i et flot 
landskab til Falkonerĝ rden, hvor vi skal vasre-
senest©. 13,40. 
Efter at vi har beset rovfuglene, karer vi til 
kaffestedet: Prinsessen i Fredensborg. 
Husk at medbringe penge til FalkonergSrden 50 kr. 
+ lidt ekstra til kaffe og kage. 

B l o v s t r e d iCro s e n d a g d e n 2 8 . 
J u n i 1998 . 

Madested: Damhuskroen 

Madetid: © 10,00 sandag 

Laengde: Ca, 50 KM 

Turleder: Vemer Kristiansen 

Tlf. « 3874 4902 
Om turen: 

Turen kares i et jaevnt tempo langs Vestvolden til 
Kagsmosen, ad stisystemet Smarmosen, Narreskov, 
Farum, Ravnsholt til Blovstrad Kro. 
Her spiser vi kroens gode og billige mad. 
Klubben giver tilskud til kaffe og pandekager. 
Tilmelding - inden den 24. juni 1998!!!!! 

Med venlig hilsen 

Vemer. 
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S k a e l s k 0 r t u r e n - m e d t e l t - 4 . 
j u l i 1998 

Madested: Krydset Ringvejen 
/ Roskildevej i Glostrup. 

Madetid: Lardag den 4. juli 1998 
© 10,00 

Turlasngde: 2 x 110 KM i moderat 
tempo. 

Turleder: Susanne Sindberg 

Tilmelding: Til Susanne inden 1. juli 
1998 pa I 36 70 02 54 eller 
mobil telefon: 
«40 91 77 01 

Weekendtur til sommerhus ved Skaslskar. 
Cykelturen gSr over Kage - Bjasverskov - Faerslev -
Glumsa - og Fuglebjerg. Frokost i det granne 
imdervejs, husk at medtage fi-okost. 

Der kan ovemattes p4 min graesplasne i Eggeslev 
Magle - Stenmaglebjergvej 78. 

Om aftenen afholder vi en havefest - jeg giver 
maden, men tag selv drikkevarer med. 
Hjemtur om sandagpn, efter en lille tur til stranden -
husk at tage badetaj med. 

Med venlig hilsen og p4 gensyn 

Susanne 

K u l l e n - S o d e r d s e n - i e r d a g df^n 
1 1 . j u l i 1998 

Madetid: © ca. 07,30 
Turlasngde: Ca. 200 KM 

Pris: Ca. 70 kr. til faergen 
Hjemkomst: Havnegade 

Startsted: Er i skrivende stund ikke 
muligt, at opgive. 
Meningen er, at vi skal med 
en fasrge fra Gilleleje, som 
rygteme vil vide skal starte i 
denne sommer. 

Tilmelding: Tihnelding er derfor 
nadvendig og kan ske p4 
telefon 43 45 66 08, i tiden 
mellem6. og 10. juli 1998. 

Turleder: Jan Bai Jensen 

Ruten 

Den najagtige rute pS Sjaelland er selvsagt ikke 
fastlagt. Det ligger ej heller fast med ruten i det 
svenske, men frokosten indtages pS toppen af 
Kullen og kaffen nydes hos "Lotta p4 Asen ". 
Den resterende rute vil vaere afhaengig af 
tidsforbruget pS turen til Kullen. Vi er bundet af en 
fasrgeafgang fra omkring © 19,00 fra Landskrona. 

Vises 01 modonscykelim 
Rekvirer brochure 

Postboks 176 
4600 Kegs 

0s te rb rogade 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 
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, Ro tu r pit F a r u m S e 

Madested: Herlev Posthus / Farum Sa 
BSdudlejning 

Madedato / tid: Sandag den 12. juH 1998, © 
10,00/ 11,00 

Laengde: 

Turleder: 

5 semil 

Peder 

36 75 38 42 
Tilmelding: Senest fredag den 10. juli 

1998 

Om tiuen: 

Vi gSr i b4dene kl. 11,00. Efter ca. 1 times sejUads 
strander vi p& Farumglrd. 

En ekspedition bliver udsendt efter kager til vores 
medbragte kaffe. 
Madpakken spises i Karse, hvor der altid er ©©©© 
vejr.!! 

Pris: Ca. 40 kr. 

D R A G S H O L M S L O T d e n 18. j u l i 
1998 

Madested: Stoppestedet i Risby. 
Madetid: 08,00. 
Lasngde; 200 - 250 KM ( aftiaengig af 

vind og vejr, samt 
turlederens humar og 
dagsform ). 

Turledere; Lene Bentzen og Jens A. 
Thorsen. 

«; 36 70 36 07. 

Hurtig hyggetur pi racercykler til det nordvestlige 
Sjaelland. Nadvendig hastighed25 - 30 KM/t nil der 

kares, si formen skal vasre i orden for at deltage pi 
denne tur. 

Vi vil dog i lighed med sidste ii, bestrsebe os p̂  at 
holder et jasvnt tempo. 
Turen vil fare osad smi hyggelige veje, hvor der vil 
vaere dejlige udsigter over hav og land. 

Frokost indtages et egnet sted i det fri, medens the 
/ kaffe / lagkage indtages pi Dragshohn slot. 

NB: Turen kares kun i absolut godt vejr. Ring ved 
tvivl. 

Med venlig hilsen 

Jens og Lene 

R y g e t S k o v 19. j u l i 1998 

Madested: 

Madetid: 

Laengde: 

Turledere: 

Om turen: 

Jyllingevej / Tamvej 

© 10.00 

Ca. 50 KM 
Jesper Wang « 40 32 64 83 
Flemming Nielsen 
143 64 49 03 

Vi karer over Smar- og Fedtmosen, igennem 
Hareskoven til Ryget Skov, ved Farum Sa. Her 
spiser vi frokost (Husk madpakke og drikkevarer). 

Hjemturen gSr over Kirke Vaerlase, langs med 
SandersB, igennem Ballerup til Vestskoven og 
forbi Herstedhaje. 

Kaffepausen vil blive holdt et lille hyggeligt sted 
undervejs. 

Tempoet vil blive si alle kan falge med. 



Side 7 Turcyklisten 2/98 
Nords jae l land - d e n 2 5 . j u l i 1998 

Madested: 
Madetid: 
Turlaengde: 
Turleder: 
Vejret: 

Herlev Posthus 

008,00 

160 KM 

Jess Brink 

Regn = >aJL TUR 
Fra Herlev Posthus, hvor vi starter, korer vi mod 
Nordsjaslland via Farum, Lynge, Narre Herlev, syd 
om Hillerad, Ka-lebo og op langs Esrum Sa, pi den 
astlige side. 

Fra Esrum Sa karer vi over Villingerad til 
Nordkysten, hvor vi spiser den medbragte mad pS 
kystomrSdet i nasrheden af Gilleleje. Drikkevarer 
kaber vi undervejs. 

Fra Gilleleje karer vi ad de sm4 veje ned mod 
Arresa, Annisse Nord, Skaevinge, Garlase, Lynge, 
Kirke Vserlase, Harreskov By, for til sidst at ende 
ved startstedet i Herlev. 

Kaffe og the + kage vil blive indtaget, hvor 
rurlederen kan finde en "god kage". 

L o u i s i a n a - s o n d a g d e n 16. 
a u g u s t 1998 . 

Farste madested: Jyllingevej / Tamvej 

Madetid: 09,00 

Turlasngde: Ca. 90 KM - via Vestvolden 
og Utterslev Mose 

Andet madested: Strandvejen / Tuborgvej 
Madetid: 009,45 

Turlasngde: Ca. 70 KM 

Turledere: Jesper Wang « 40 32 64 83 

Om turen: 
Cykelturen starter langs 0resund ad Strandvejen. 
Fra Klampenborg til Niv3 falger vi det saerlige 
cykelsti net gennem skoven, fredelige villaveje og 
ibne landskaber. Vi holder frokost i skoven ved 
Humlebaek ( husk madpakke og drikke varer ). 

Louisiana fejrer i august 1998 sit 40 Srs jubilaeum. 
I den anledning er der jubilaeumsudstilling af egne 
samlinger i hele museet. 

Kaffepausen vil blive holdt far afgang fra 
Louisiana. 

Tilbageturen vil foregS ad stisystememe. Efter 
Vedbask tager vi Grisestien til Stampen (ved 
MalleSen ) og videre geimem Dyrehaven. 

Husk penge til entre til museet ca. 40 kr. 

Tempo vil blive si alle kan falge med. 

Ud i d e t blA ( m id ts jae l l and ) -
l o rdag d e n 15 . a u g u s t 1998 

Madested: 

Madetid: 

Turlaengde: 

Turleder: 

Om turen 

Haje TSstrup station 

©09,00 

Ca. 150 KM 
Tom Kristiansen 
« 22 92 72 38 

Tempoet vil vaere tilpasset vejret - laengden og 
turlederens form! 

Resten af turbeskrivelsen er "hemmelig" -
selvfalgelig, ellers var det jo ikke ud i det bli 

Med venlig hilsen 

TOM 

Flemming Nielsen » 43 64 49 03 
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, H o r s h o l m - l o rdag d e n 2 2 . 
a u g u s t 1998 

Madested: Jyllingevej / T5mvej 
Madetid: © 10,00 
Turlasngde: Ca. 75 KM 

Turleder: Peder* 36 75 38 42 

Tilmelding: Senest onsdag den 19. 
august. 

Om turen 

Vi karer over Eremitage Sletten til stien langs med 
Nordbanen, videre til Folehave og Harsholm. 
Her spiser vi vores medbragte mad og sover til 
middag ©. 

Herefter karer vi til Jaegerhytten ved Sjaelsa, hvor vi 
kan kabe kaffe/the+ ? 

Husk at tage lidt penge med. 

W e e k e n d t u r t i l R o m e l e S s e n 2 9 . 
og 3 0 . a u g u s t 1998 

Madetid: © 08.30, fasrgen sejler © 
09.00 ( hjemkomst til Dragar 
ca.© 17.00) 

Madested: Dragar Fasrgehavn 

Turledere: Jan og Lene Bai Jensen 

Turlaengde: 2 x 50 KM, samt 1'A times 
vandretur. 

Tempo: JEgte familiehygge tempo. 
Eventuelle racerreve 
anbefales, at indtage 
beroligende midler inden 
afgang. 

Pris: 280 SEK - (pSbudt!!) - der 
djekker overnatning, 
aftensmad og morgenmad. 

Demdover koster fasrgen 50 
DKK. 

Tihnelding: Pi telefon 43 45 66 08 inden 
den 14. august. Begrasnset 
deltagerantal. 

Husk!! Lagenpose / sovepose, 
madpakke ud som hjem og 
i k k e m i n d s t 
VANDRERFODT0J. 

Husk ogsS: At medbragte drikkevarer 
ikke kan benyttes ved 
spisningen, men der kan 
kabes al, vand og vin. 

Ruten: Der krydses geimem 
Malma's forstaeder og lige 
inden byen forlades gares et 
provianterings holdt. 
Herefter karer vi ad smS 
snoede stier gennem det 
smukke og kuperede skinske 
landskab til Torup Slot. De 
sidste 4 KM inden slottet gSr 
ruten ad grusvej, langs 
stubmark og skovhegn. 
Vi gar holdt for en god lang 
frokostpause, inden vi triller 
ud pi landevejen igen. 
Ruten frem til Hackeberga 
saen snor sig foraajeligt 
gennem et afvekslende og 
smSbakket landskab igen her 
er der et stykke med grus og 
jordvej pi ca. 3 KM. P4 
denne straskning mades vi 
altid med den radeglente. En 
stor og elegant rovfugl. 

Ved Hackeberga saen gares 
et mindre ophold, hvor 
turledeme som altid vil 
spejde efter de "rigtige" 
rovfugle. Dette omrSde 
rummer nemlig muligheden 
for at se Kongeam og 
Havam, det krsver et held 
ud over det saedvanlige, men 
disse fugle er set. 



Side 9 
Den sidste del af turen g3r 
gennem Genarp, derefter 
drejes ind pS endnu et stykke 
med skov, rS natur og mindst 
ligesi ri vejbelasgning. 
Herefter er der kim den 
sidste opstigning til den 170 
m hoje top, hvorpS vores logi 
"Romelestugan" befinder sig. 

Arrangementet. 
NSr alle bar rigget jemhestene af og fundet deres 
k0je, er der mulighed for at deltage i den 
traditionelle vandretur til Romeleklint. Vandreturen 
bugter sig op og ned gennem det meget smukke og 
karakteristiske landskab, der pS trods af ringe 
afstand til det hjemlige, er meget anderledes. Ruten 
er meget ujasvn og ofte plaret nogle steder, men 
omrMet oser af fred og ro. 
Desvserre en luksus for os storkabenhavnske 
borgere. 

Efter turen er der middag i pejsestuen. Hvis vejret 
tillader det og bSlpladsen er ledig, arrangeres der 
bSlhygge efter maden. Her kan der synges og 
snakkes under den kulsorte stjemehimmel. NSr 
kaligheden ssenker sig og natten bliver for r5, vil vi 
famle os gennem market, tilbage til den lune 
pejsestue - hvor traditionen byder, at der kaffe og 
kager. 
Den falgende morgen kan demorgenduelige ® ca. 
7.30 slutte sig til en moigenvandring. Morgenmaden 
er klar fra © 09.00 og efter endt oprydning pS 
stueme er det tid for afgang, ca. © 11.00. 
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Sa/ELS0 RUNDT 1998 

SJ blev Sjadsa Rundt afviklet for 29. gang, og vi vil 
gerae takke de medlemmer der trofast, 3r for 4r stSr 
pj post. En sasrlig tak til de medlemmer der stillede 
sig tilrSdighed i sidste ajeblik og p4 den m3de laste 
de problemer vi havde med, at skaffe folk nok til 
posteme. 

Til si4t en opfordring til de medlemmer, der endnu 
ikke har meldt sig under faneme, reserver denne 
dag og meld JER til, til nasste 5r. Tilmelding skal ske 
til en af nedenstSende, s4 vi hamogle reserver vi kan 
ringe til, ved afbud gr. sygdom og lignende forfald. 

Det er kun denne ene dag om Sret, klubben beder 
om Jeres assistance til, at fS skaffet penge til 
klubben, s5 vi her igennem stadigvask kan ik lidt 
tilskud til vores ture. 
Husk det gamle ordsprog: 

"VIL MAN NYDE MA MAN YDE". 

Vi skal overbrirge en tak fra Niels Jargen Lieberoth 
( formand for D.B.C.T. ) til de af vore medlemmer, 
der udviste stor flecibilitet og forstSelse for, at flytte 
til en anden post, fordi vi mitte rokere lidt rundt pS 
posteme, for at ik kabalen til at g& op. 

SJJELS0 RUNDT AFVIKLES11999 -
SONDAG DEN 13. JUNI 

Med venlig hilsen 
Jens Spehnann Niels C. K. Pedersen 
©44 84 22 19 35 35 52 96 & 

26 15 47 49 

PS: Vi fik i kr 16.400 kr. fi-a Berlingske Tidende 

A L T I 

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

K V A L I T E T T I L L A V P R I S 

Heino Cykler 
Roskildevej 527 / 0sterbrogade 158 
2605 Brondby 2100 0 
B. Andersen 

43 43 22 39 31 20 88 77 

KOMSOVENDEPA 
- CYKELFERIE I 

SYDEUROPAI 
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^ f t e r d r s t u r u d i det g r e n n e ! 

Madested: Herlev Posthus 

Madetid; 

Turlaengde; 

Hastighed: 

Turleder: 

Om turen: 

Lardag den 12. September 
1998 ©10,00 
Ca. 60 - 75 KM 

Moderat 20 - 25 KM/t -
MAX 
Peter Kare 1 3 6 4 9 21 52 

Turen vil si vidt muligt blive kart i det "granne" 
omride og p4 stier og lignende. 
Frokosten bliver i det fri og kaffen indtages som 
afslutting pk turen. 

Husk at medtage 5 - 10 kr. pi lommen - VEL 
M0DT. 

Peter Kare 

en tur til Torup, hvor vi holder en lasngere pause for 
at spise og besage Statarmuseet. 
Fra Tomp karer vi over Husie tilbage til Limhamn, 
hvor vi skal med faergen til Dragar © 16.00 

Turen kares i et moderat tempo, ca. 20 KM i timen. 

Pris for turen 150 kr. til fsergebilletter. Hvis vi bliver 
over 10 deltagere kan vi kabe rabatbilletter, si turen 
derved bliver noget billigere. 

Husk svenske penge til is og lignende. 

Der ydes ingen klubtilskud til turen, da den kares 
sammen med Dansk Cyklist Forbund og 
Cykelframjandets Malmokrets. 

Tihnelding senest den 16. September p4 
© 35 35 52 96 

Vel madt 

Niels C. K. Pedersen 

S V E R I G E L 0 R D A G DEN 19. 
S E P T E M B E R 1998 R E F E R A T A F J Y L L I N G E T U R E N 

1998 

Madested: 

Madetid: 

Lsengde: 

Turledere: 

Dragar ved faergen til 
Limhamn 

©08.30 

Ca. 55 KM 

Niels C. K. Pedersen 
©35 35 52 96 
Karin Soderberg 
©65 30 19 94 
Hans Nilsson 
©0046-40 49 11 61 

Om turen 
1 Limhamn mades vi med medlemmer af 
Cykelframjandets Malmokrets, som har arrangeret 

1. afdeling - det saedvanlige! 
Turen satte rekord med 3 deltagere. De to andre var 
Hans Albekog hans gode ven Poul. Det var lige far 
de gutter heller ikke var kommet. Vi fik alle 
gennemvide fadcfcr, far regnen standsede lige inden 
Hundested, sk medens Hans og Poul lavede saer pi 
gulvet i venterummet ved billetkontoret, kabte jeg 
tykke sokker til alle oppe i byen, far faergen til 
Rarvig afgik. 

Vi kunne maerke at vi kun va: fre personer til at tage 
slasbet i modvinden fra frokoststedet i Hajby og 
hjem. Som en gang tidligere, kom der farst lidt sol 
ved eftermiddagskaffen i restaurant Valestedet, efter 
de obligatoriske 4 punkteringer 



Side 11 
2. afdeling: "Kagehistorien" - Det er rent 
kagemand 
Jeg havde for et par mSneder siden ringet til 
Vadestedet og fortalt, at vi, hvis det blev godt vejr, 
nok max. Ville vasre 20 personer. 2 dage for tm-en 
ringede jeg igen, for at minde om aftalen. 
I Hove ringede jeg s4 pa turen og fortalte ca. 
ankomsttidspunktet, samt om antallet. 
Svaret var, at vi skulle betale for 20 personer!!! 
Mit modsvar var, at vi mStte tale om det ved 
ankomsten. Naturhgvis kunnevi 3 bare have valgt et 
andet sted, men naturhgvis vidste man ogsi i 
Vadestedet, at vi var fra TURCYKLISTERNE i 
Hvidovre. Jeg ville ikke miskreditere klubben. AltsS 
moder vi frem. Jeg brklarede, at de 20 personer var 
et mundtligt skonnet max. Antal, samt at jeg ville fa 
vanskeligt ved at forklare min kasserer den store 
udgift. 
Inspektoren siger, at hun har tebt kager til 20 og mS 
have udgifterne daskket, og at jeg tydeligere skulle 
have fortalt, at vi kunneblive ganske fS. Men vi fik 
lov at spise alle kageme og shppe fa at betale kaffen 
for de 17 andre. 

Vi spiste VA hver - de var noget torre - og fik resten 
med. Poul tog en del med hjem. Overskuddet rogi 
affaldsposen et diskret sted, ca. 2 KM lasngere 
fremme. 

3. afdeling - konklusion 
Man skulle tro, at tilsvarende kunne undgSs ved 
forhSndstilmelding, mo den kaber jeg ikke. For ved 
d̂ rligt vejr, eller Oresundsbrolab ( var det ikke 
Storcbxit ? Sic: redakteren ) tasller andre ting. 
Desuden er tilmelding generelt besvasrligt. 

Derfor mi turledere sikre sig p3 forhind- muligvis 
skriftligt - om, hvad konditioneme er ved et mindre 
fremmade, dler vi kan kare videre som nu og regne 
med, at situationen kun sjaeldent vil indtraeffe. 

JOHAN 
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Ny redaktor I 
En slor undskyldning 2 
Nyt KLUBLOKALE 2 
Isefjordsluren 1998 3 
Tystrup Bavelse soeme rundt 3 
Sja;ls» Rundt den 14. juni 1998 4 
FalkoncrgSrden - 4 
Stevns-racertiu" 4 
Blovstrod Kro 4 
Skaslskar turen 5 
Kullen - SodcrSsen 5 
Rotur pS Fanun Se 6 
DRAGSHOLM SLOT den 18. juli 1998 6 
Ryget Skov 19. juli 1998 6 
NordsjxUand - den 25. juli 1998 7 
Louisiana 7 

sandag den 16. august 1998 7 
Ud i det bia 7 

15. august 1998 7 
Haisholm 8 

22. august 1998 8 
Weekend tur 8 

Romeleasen 29. og 30. august 1998 8 SJ/ELS0 RUNDT 1998 9 SĴ LSO RUNDT AFVIKLES I 1999 - S0NDAG DEN 13. JUNI 9 
Efterdrstur ud i det grroine 10 SVERIGE ID LORDAG DEN 19. SEPTEMBER 1998 10 
REFERAT AF JYLLINGETUREN 1998 10 

Det er rent kagemand 11 K l u b m e d e r 

11. Aug. 1998 -

8. September 1998 Billedaften fra sommerens 
ferier, specielt Semanine Federale i Frankrig 

13. oktober 1998 AKTIVMODE 

DEADLINE N^STE NUMMER: 14. JULI 1998 
DET ER SNART - MEGET SNART - SA FAT 
PENNENE ETC. 


