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T U R C Y K L I S T E N er mellemsblad for 
foreningen T U R C Y K L I S T E R N E , der har 
til formal at udbrede og formidle viden om 
og gtede ved ttircykling pa ethvert plan. 
Bladet udkommer 4 gange arligt. 

Redakterer 
L & n c o g p J a w S c u / J e n j e n / . 

Rjadkeelkevej 168 
2600 Glostrup 

T l f 43 45 66 08 

Kooradioator 

Saddelmagerporten 4-539 
2650 Hvidovre 

T l f 22 16 27 30 

FORRETNINGSUDVALGET 

Kasserer 
Jens Spelmann 
Vingekrogen 12 

2730 Herlev 
T l f 44 84 22 19 
Giro: 5 71 38 46 

Bert Due Jensen 
Markskellet 8, 3. Th. 

2720 Vanl0se 
T l f 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
Sandhusvej 7, 1. Tv. 

2500 Valby 
T l f 36 17 49 40 

Finn A. Kristensen 
Saddelmagerporten 4-539 

2650 Hvidovre 
T l f 22 16 27 30 

K L U B L O K A L E 
Voldparken 8 

2700 BranshBJ 
T l f 38 60 80 14 

(2. torsdag i hver maned.) 

Ny redaktion. !! 

Som bekendt skulle der pi aktivmodet den 
13 okt. vslges ny redaktor. Denne stilling 
viste sig, ikke uventet, at vasre sasrdeles 
vanskelig at afsstte og ikke uden grund. 
Det faktum, at bladet gennem de sidste 
redakt0rer, er blevet et flot og velredigeret 
blad med et prof lay aut og at det tillige 
krasver et P.C anlasg med laserprinter 
reducerer personkredsen betragteligt. Det er 
trods alt ikke alle, der selv i vores 
hajteknologiske tidsalder, er i besiddelse af 
PC og endnu fasrre (turcyklister) der har 
lyst til at sidde i timevis bag sksrmen. 
Overmasvnte betasnkeligheder havde Lene 
og jeg ogsa i rigt mal, men da ingen andre 
viste interesse for sagen, har v i i fasllesskab 
taget opgaven pa os. Dette ud fra den tese 
at, en klub uden et regelmsssigt 
udkommende blad er som en krop uden 
rygrad. Forretningsudvalget har i sagens 
interesse anskaffet en nadvendig 
laserprinter, og derved ryddet en hindring af 
vejen. Derfor kasre Turcyklister er bladets 
nye redaktion som det fremstir i spalten 
ved siden a f 

Alle indlasg , undtaget turbeskrivelser, 
sendes til redaktionens adresse. 

ALT I 

CYKELBEKUEDNING 
KVALITET TIL LAVPRIS 

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

43 43 22 39 31 20 88 77 

i 
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Ny koordinator. !! 
Den gamle koordinator Niels C . K . er blevet 
sa trst af OS at han er rejst belt til Ringsted.-
~ Nej sp0g til side, til Ringsted er han rejst, 
men trst er han ingenlunde. Dette lidt 
kryptiske faktum gjorde at vi matte 
shanghaje en ny aktiv person til derme 
vigtige funktion. Hardt presset og nassten 
uden trusler overgav Finn Kristensen sig til 
sidst. 
Finn overtager det utaknemlige job med at 
holde styr pS alle turene, samt sparke de 
turledere i r. . . . der ikke indsender 
turbeskrivelseme til tiden. Desuden 
varetager Finn ogs4 pakning og forsendelse 
af bladet. 
Det bliver svsrt at l0fte arven efter Niels, 
men se Finn er en modig mand. 

Efterfelgende skal alle turbeskrivelser 
sendes til Finn A . Kristensen 

Vedrerende kontingent. 

Det blev pi aktivmadet besluHet at ha;ve 
kontingentet for aktive medlemmer. Ved 
aktive forstSs A L L E . der deltager i vores 
arrangementer. Dette gores pga. at vi flytter 
til andre lokaler og skal betale en fast afgift 
til cykelklubben A B C for brug af faciliteter. 
Derfor kan vi ikke dele kontingentet op for 
Dem der deltager i klubarrangementer og 
Dem der kun deltager p i ture. 
Der vil stadigvjek vaere mulighed for at 
vsre passivt medlem af klubben, og som 
sadan vil man modtage vores blad. Der er 
ogsi indfort et husstandskontingent. 
Kontingentet bliver folgende: 

Passive medlemmer K r . 100 
Aktive medlemmer K r . 250 
Husstand K r . 400 

N Y T K L U B L O K A L E . 

Fra 1 januar 1999 rykker vi ud af Hvidovre 
cykelklub's lokaler og far nu til huse i 
cykelklubben A B C ' s lokaler i Husum. 
Desvaerre er vi nedt til at skifte mededag 
til d. 2 torsdag i maneden. 
Adressen er Voldparken 8, 2700 Branshaj. 
T l f 38608014. 

T A K ! 

En stor tak til Susarme Rasmussen for 
hendes arbejde i klubaftenudvalget. 
Niels C . K . Pedersen har valgt at flytte til 
Ringsted og har derfor trukket sig ud af 
forretningsudvalget og udsendelse af bladet. 
Niels har vaeret en stor drivkraft i F U og 
andre udvalg. En meget stor tak til Niels for 
det store stykke arbejde . Din arbejdskraft 
vi l blive savnet. Heldigvis fortsaetter Niels 
med Sjaslso Rundt. 
Og sa har vores redaktar Niels Jensbol ogsi 
valgt at stoppe. Niels har ogsa udfart et stort 
stykke arbejde med bladet, som er blevet 
meget flot, han har ogsS serget for lidt debat 
i bladet. Et ligesa stort tak til ham skal lyde 
fra OS alle. 

Forretningsudvalget. 
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V i mi med sorg meddele at vores 
mangearige medlem Gert N . P. Moller er 
dod. 
Gerts hjerte ville ikke mere, og i en alder af 
52 ii sov Gert stille ind den 18. September 
1998. 

Nekrolog. , 

Det er for mig en personlig sorg, at miste 
min meget naere ven Gert. V i har fulgt 
hinanden igennem tykt og tyndt i 38 ix, 
siden vi , som lang og tynd (Gert) og lille og 
tyk (Jan), madtes i folkeskolen. 
Jeg vi l i disse spalter ikke yderligere uddybe 
vores irelange venskab, blot vi l jeg geme 
tegne en profil af mennesket og 
personligheden Gert. 
Gert var i de farste mange ir, siden han i 
1975 blev medlem, meget cykelaktiv og 
deltog i de fleste arrangementer, indenlands 
som udenlands. Sjajlso Rundt som post var 
ogsa en selvfolge for Gert gennem alle 
Srene. Det var forst de senere ir at Gert 
bakkede lidt ud af cyklingen, for at bruge 
mere tid p4 sine andre interesser. Hans alt 
for tidlige dad viste siden at krasfteme 
heller ikke har vasret der. 
Kendte man ikke Gert kunne man fejlagtigt 
fa det indtryk at han var en person der fulgte 
med som det tynde 0 I . Intet var mere 
forkert. Gert havde nogle markante 
standpunkter og en stsrk vilje graensende til 
det staedige. Gert var ogsi et meget venligt, 
imodekommende og samvittighedsfiildt 
menneske der kunne tale med alle og god til 
at lytte. Gert var ikke umidelbart en farverig 
person -men - der var faktisk mange farver 
pi paletten og det var ikke de store 
prangende plakater der blev malet men de 
sm4 fine helheder med de mange detaljer. 
NSr noget fangede Gerts interesse var han 

tillige en aktiv og ops0gende ildsjasl, der 
satte alle sejl til. 
Gennem alle ii var det frimasrkeme som 
havde f0rste prioritet og det blev til 
adskillige fomemme samlinger. Medlem af 
frimasrkeklubber i ind som udland var Gert 
naturligvis ogsS. Lajsehest er det naeste 
prasdikat man kan hasfte pi Gert, der var 
altid en bog i gang. Her var han til stor 
hjaslp for en boglig ut^lmodighed som mig, 
han gennempl0jede geme tykke vaerker af 
faglitteratur, nir der var noget jeg skulle 
bruge. 
Foruden vinkundskab havde billedkunst og 
opera ogsS Gerts store interesse, ogs5 her 
blev det til adskillige klubmedlemskaber og 
han var fast gaest pa Lousiana og til det 
Kongeiige Teaters operaer. 
Noget si forskelligt som et vindm0llelaug 
og et chokoladeselskab blev det ogsS til 
medlemskab a f Og det var ikke 
overfladiskhed der kendetegnede alle disse 
interesser, nae der blev gaet til vasrks med 
en omhu der ville vaere en forsker vaerdig. 
Diverse litteratur pi alle felter blev indkebt 
eller lint og grundig studeret. 
Ikke underligt at Gert de senere ar fravalgte 
cykling, ud over den daglige transport til sit 
arbejde, som han trods store 
helbredsproblemer fastholdt til den sidste 
dag. T i l gengsld er jeg overbevist om at 
Gert nu, som fortjent, er cyklet til et smukt 
og lykkeligt sted, hvor passioneme kan 
dyrkes og traengsleme udelades. 

Ti l Gert. 
Nar lyset slukkes 

star ailing lysende klart 
mulighederne toner frem 

og spergsmalene trmnger sig pa 
men der er inlet svar at fa 

Jan. 
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Debatsiden 

I de kommende numre af Turcyklisten v i l 
redaktionen reservere en side til debat om, 
for turcyklisteme relevante emner. 
Redaktionen v i l som start laegge et emne 
frem til debat og forventer naturligvis en 
respons fra de interesserede medlemmer, 
som si igen kimne afstedkomme nye 
debatemner. 
Farste emne til debat , skal tage sit 
udgangspunkt i artiklen " RacerturAFur pi 
racercykel " fra blad no. 3. Artiklen peger 
pi en markant tendens til at tempoet p i 
vores lange endagsture, er blevet for hojt. 
Der er mSske ogsS for meget vasgt pi selve 
cyklingen og ikke s5 meget pi oplevelser / 
sevaerdigheder??. 
Er der eventuelt interesse for belt nye 
aktiviteter i turcyklistregi. ?? 
I sandhedens interesse skal det na;vnes at 
den kommende sxson ikke rummer s i 
mange racerture som vanligt. 
Men alligevel, lad os nu hore 
medlemmemes bud pa den fremtidige 
profil, der si kan danne idegrundlaget for 
turledere til saesonen ix 2000. 

Jan. 

BANANI 
SPORT 
Cyklen - der er kaelet for 

Vigers levvej 35 Telefon 36 30 04 20 

A K T I V M 0 D E T D E N 13. 
O K T O B E R 1998. 

Punkt 1 - Valg af dirigent! 
Peter Kare blev enstemmigt valgt. 

Punkt 2-Regnskab 1998. 
Jens Spelmann fortalte om regnskabet for 
klubbens drifl fra sidste aktivmode og frem 
til nu. Klubben havde i ii modtaget fsrre 
penge fra Sjaels0 Rundt. Indtasgter og 
udgifter var stort set normale, dog manglede 
der aimonceindtaegter, disse plejer at blive 
opkraevet i forbindelse med blad nr. 3, men 
som f0lge af udsasttelse af bladet er disse 
ikke kommet i kassen endnu. 
Forretningsudvalget foreslSr at henlaegge 
5.000 kr. til 25 4rs jubilaset. 
Hvis likvidbeholdningen fortsat falder, kan 
der blive tale om at stoppe tilskud til ture. 
Peter Kare ville vide hvis der kom flere af 
klubbens medlemmer pi posteme, om det 
ville betyde at der si kom flere penge fra 
Sjaelso Rundt? Jens S.; Nej. 
Finn Kristensen ville vide hvordan det 
forholdt sig med annonceindtasgteme. Jens 
S. fortalte, at regningeme blev udsendt 
sammen med blad nr. 3. I Sr var bladet 
udsendt I maned senere, derfor ikke si 
mange aimonceindtasgter endnu som i 
tidligere Sr. I 0vrigt henviste Jens S. 
sp0rgsm51et til armonceudvalget. 
Punkt 3 - Fremtidigt klublokale. 
Bert Due Jensen: Forretningsudvalget havde 
forh0rt sig hos Cykelklubben A B C , i 
Br0nsh0J. Prisen for leje af lokalet I gang 
om mineden udgjorde 5.000 kr. irligt. 
Hvis vi fortsatte som forening i Hvidovre 
kommune, kunne vi leje lokalet vi sidder i , 
gratis, mod at indgS en rengorings tumus. 
Der er 4 klubber der benytter lokaleme og 
vi skulle si i et kvart &i, sti for rengaring og 
andre udgifter, sSsom elpaerer, wc-papir, 
saebe og lign. 

Ben fortalte om lokalet i Bronshaj ( A B C ) , 
at det var sterre og m0bleme bedre. Lokalet 
var ogsi bedre egnet til klubfester, f eks. 
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Jubilasumsfesten, samt at lokalet var nylig 
istandsat. 
Peter K . ville vide, om der var nogle 
betingelser til aftalen. Bert Due Jensen 
svarede at aftalen ikke endnu var udformet i 
detaljer, da forretningsudvalget ville here 
forsamlingens stillingtagen til forslaget. Det 
er FU"s indstilling at det er bedst vi flytter. 
Knud Erik Pedersen ville vide, om 
lokaleme f eks. kunne bruges til 
jubilasumsfesten? Hertil svarede Lene 
Jensen, at festen under alle omstasndigheder 
skulle afholdes borte fra det nuvaerende 
klublokale. 
Jens S. spurgte derpS forsamlingen om dens 
stillingtagen til sporgsmSlet. 18 svarede ja 
til at skifte lokale og 3 var imod. Forslaget 
var denned vedtaget. 
Jens S. spurgte derpS forsamlingen om 
hvilken dag i ugen det skulle vaere, mandag 
eller torsdag? Peder Andersen foreslog, at 
lade de aktive brugere bestemme hvilken 
dag. Jens S. foreslog at overlade 
spargsm41et til F U at finde den bedste 
ugedag. Dette forslag blev enstemmigt 
vedtaget. 

Punkt 4 - Budget 1999. 
Jens S. fortalte at han havde lavet et budget 
der balancerede. Udgiften til ture er 
nedsk^et med 2.000 kr., s i budgettet nu 
lyder pa 10.000 kr. Samtidig udtrykte han 
hihet om, at Sjaslso Rundt nasste 4r ville 
give klubben en storre indtaegt end i ir. 
T i l brug for jubilasumsfesten i ir 2000 
havde F U foresliet at hensstte 5.000 kr. 
som sammen med de 5.000 kr. fra sidste ir i 
alt udgjorde et belob pi 10.000 kr. 
Punkt 4.1 - Tilskud: Kaffe-kage tilskuddet 
er budgetteret uforandret til 30 kr. Udgiften 
til gaver er sat lidt op i forhold til 1998 
regnskabet grundet nogle pitsnkte gaver. 
Jens S. patasnkte at lave et halvarsregnskab, 
for at checke om forbruget og budgettet 
svarede til hinanden. 

Jan Bai Jensen foreslog at nedsstte kaffe-
kage tilskuddet til 25 kr. Om regnskabet for 
1998 fortalte Jens S., at vejret var Srsagen 
til, at tilskuddet ikke svarede til budgettet 
for indevasrende Sr. Peter K . foreslog, at 
saette kontingentet op med 50 kr. for at 

imedegi bullet i budgettet. Jess Brink 
Christensen foreslog , at de som bruger- de 
aktive- skal betale mere i kontingent, end 
normal kontingentet. Finn Gormsen 
foreslog brugerbetaling. Linda Norup 
Hansen ville hellere have et lidt hejere 
kontingent, end dyrere ture. Bert D. J . 
bemaerkede, at der skal vaere plads til dem 
der ikke onsker, at deltage p4 flerdages ture. 
De trofaste "poster" onsker at fi kaffe- og 
kagetilskud. Filers ville vi risikere at 
motivationen ville forsvinde. 
DerpS udspandt der sig en diskussion, hvor 
nogle ville have kontingentet op med 25 kr. 
og nogle ville have tilskud til kaffe og 
faerger ned med 5-10 kr. Niels C . K . 
Pedersen foreslog, at kontingentet for de der 
deltager pi ture sasttes op med 150 kr. og de 
"passive" til 100 kr. Hertil bemaerkede Finn 
G. , at si skulle vi til at fore register over 
hvem der deltager pi ture og hvem som 
ikke gor det. 

T i l sidst foreslog Jens S. at sastte 
kontingentet op med 50 kr. til styrkelse af 
budgettet. 
Forslaget blev taget under afstemning og 
vedtaget. 
Punkt 4.2 - Jubilaeum 25 4r: Jens S. 
fremlagde FU ' s forslag om at hensastte 
5.000 kr. til brug for jubilaset. Niels F . 
Jensbol bemasrkede, at belabet i si fald ville 
udg0re 10.000 kr. til festen i marts ir 2000. 
Knud Erik P. omtalte turen til Silkeborg i 
1995, hvor klubben havde holdt en 
vellykket 20-arsfest. 

KOMSOVENDEPA 

SYDEUROPAl 

Ruby Reiser 
m 86 153599 
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Punkt 5 - Sjaelso Rundt: 
Niels C. K . P. rettede forst og fremmest en 
tak til de der stod pa post hvert ir. Del er de 
samme mennesker der ar efter ir stir pi 
post, og masrkvaerdigvis ogsa de samme 
mennesker der ar efter ir er optaget netop 
denne dag. Jens S. fortalte at antallet af 
deltagere igermem flere ir var faldet. Aret 
1999 er jubilasumsar for Sjaelso Rundt, 30 
ir. I 1998 deltog ca. 10.000 og i det bedste 
ir deltog 24.000 motionister i turen. 
Lene B . J . ville vide hvad der var sket med 
alle vore gode forslag til styrkelse af Sja;ls0 
Rundt. Kan de ikke bruges til at puste liv i 
l0bet? Jens S. appellerede til at vi pi vores 
arbejdspladser gjorde en indsats for at fi 
aktiveret en masse menneske til at deltage i 
l0bet. 

Peter K . foreslog, at Berlingske Tidende 
gjorde mere ud af annoncer og Tv-spots for 
at promovere lobet. 
Jens S. mente at Berlingske Tidende nok 
havde et storre underskud ved 
arrangementet og at det ville vasre svasrt at 
overtale avisen til yderligere udgifter. 
Punkt 6 - Klubbladet: 
Gertie Elleby takkede redaktoren for et godt 
blad. Jens S. erkendte at der var gjort for 
lidt ud af annoncering og efterlyste nogle 
"ildsjasle" til at lave en indsats herfor. Finn 
K . tilfojede at det gamle annonceudvalg 
aldrig kom til at fijngere rigtigt. Jens S. slog 
fast at det var nodvendigt at en fra F U kom 
med i udvalget. Peter K . foreslog, at lade 
Finn K . va;re fodt formand i udvalget. Det 
blev vedtaget. 

Osterbrogade 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 

Punkt 7 - Det forgangne ars ture: 
Punkt-7.1 - Klubture: Bert D.J . fortalte at 
10 % af Srets ture var blevet aflyst pi grund 
af vejret. At pa halvdelen af turene havde 
der vaeret faene deltagere end p4 tidligere 
irs ture. Resten - 40 % - havde haft det 
sasdvanlige deltagerantal. De hurtige ture 
havde haft de forholdsvis bedste deltager 
antal. Hvad er der sket med de 
langsommere ture? Niels C . K . P . omtalte 
den dSrlige tilslutning til teltturene og pi 
flere langsomme ture havde der kim vasret 3 
deltagere. 
Punkt 7.2 - Ferietur til Frankrig: Gertie E . 
fortalte om irets cykelrally i Frankrig, og 
bemasrkede at der havde deltaget 40 i turen 
trods der ikke blev ydet tilskud og der var 
flere nye med. 
Punkt 8 - Nasste ars ture: 
Punkt 8.1 - Planlasgningsmodet er den 31. 
okt. 1998 hos Lene og Jan Bai Jensen kl . 14 
og der vi l vistnok ogsa i ar blive serveret 
lagkager, adgangskortet er som vanligt: 1 
turforslag. 
Punkt 8.2 - Traeningsture - det samme som 
sidste ir. 
Punkt 8.3 - Ferietur: A I T Rally pi F Y N -
Vissenbjerg, den 25.-31. Juli 1999. Prisen 
for tilmelding er kun 200 kr. 

Punkt 9 Valg: 
Punkt 9.1 - Valg af revisor: Niels F . Jensbol 
valgt uden modkandidat. 
Revisorsuppleant: Steen H. Jensen -
ligeledes uden modkandidat. 
Punkt 9.2 - Redaktor: Der udspandt sig en 
diskussion om hvervet som redaktor. Peter 
K . prevede endnu engang om den gamle 
redaktor kunne overtales. Men beslutningen 
er truffet. DerpS om bladet skulle udsendes 
3 eller 4 gange om iret. Bert D. J . foreslog 
at Lene og Jan Bai Jensen deltes om 
opgaven. Lene og Jan accepterede derpS at 
patage sig opgaven. 
Punkt 9.3 - Udsendelse af bladet: Niels 
C .K .P . onskede ikke at fortsaette. Det blev 
foreslSet at Finn Kristensen pHog sig 
opgaven. Dette blev vedtaget. 
Punkt 9.4 - Sjasls0 Rundt: Jens S. og Niels 
C . K . P . blev genvalgt. 
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Punkt 9.5 - Klubaftener: Jesper Wang 
Larsen og Peder Andersen blev genvalgt, 
som suppleant valgtes Margit Mailer. 
Punkt 9.6 - Arrangementsudvalg: Bade Jess 
Brink Kristensen og Aksel Koplev blev 
genvalgt. 
Punkt 9.7 - Nytarsfrokostudvalg; Lene Boje 
- Else Jensbel - Margit Meller - Erik 
Carlsen og Jesper Wang Larsen. Lene Boje 
skulle vsre "Tovholder" pa udvalget. 
Punkt 9.8 - Forretningsudvalget: Niels 
C .K .P . onskede ikke genvalg. Forslag om at 
Finn Kristensen indtrasder i udvalget. 
Forslaget blev vedtaget. Jens Sp., Bert D. J . 
og Gertie E . blev alle genvalgt. 
Punkt 9.9 - Jubilasumsudvalg: Udvalget 
skulle komme med ideoplasg til 
jubilaeimisfesten. Else og Niels F . J . samt 
Armi Steingrimsdottir og Niels C. K . P. 
blev valgt. 

Punkt 10-Eventuelt: 
Jan B . J . foreslog at vi i ar 2000 tog en tur 
til det Franske cykelarrangement Semaine 
Federale De cyklotourisme, der afholdes 
nord for Lyon, med start den 30 ju l i . 
Derefter skulle turen ga videre til Haute 
Provence, hvor der kunne vandres eller 
cykles. Turen skulle vare 14-16 dage. 
Forslaget blev modtaget med interesse. 
Jens S. foreslog, at de der traeder ud af 
udvalgene fik en stor applaus. 
Peter Kare sluttede modet kl . 21,15. 

Referant: Niels F. Jensbol. 

Jule / nytSrshilsen. 

Julen er som bekendt en nassten 2000 ar 
gammel religios hajtid, der skulle bringe det 
bedste frem i os mennesker. Nu er hverken 
det religiose eller det bedste saerligt 

iojnefaldende nar man i denne tid, bevasger 
sig rundt i den pulserende og kommercielle 
tilbudsverden. Lad os derfor springe hastigt 
videre til det med nytSret, der traditionelt er 
tid for at reflektere over det forgangne ar, 
lofte blikket mod den nye horisont og 
afstikke kursen. 
For turcyklister er det noget med et 
tilbageblik pa saesonens turarrangementer, 
var der de muligheder jeg kimne onske, var 
turene for lange, ? eller for korte, ? var det 
den rigtige form ? osv osv. Man kunne ogsS 
vende blikket mod sig selv og sporge,! 
Hvorfor arrangerede jeg ikke en tur sk jeg 
fik lige det jeg finder interessant, til glaede 
for andre naturligvis. A l derme nyttige 
tankevirksomhed kurme passende 
afstedkomme en svs rm af belt nye ideer til 
sassonen 2000—2001, der ogs4 er vores 25 
Srs jubilxumsasson. 
Og sa er der et belt i r til det. 

Jan. 

H U S K !! 
Klubmede den 2. Torsdag i maneden, pa 
den nye adresse. 

VI ses til motionscykelleb 

sMmfacfPHcm 
Postbox 176, DK-4600 Koge 
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Nytarsfrokost.! ! 

Sondagden 17 januar 1999 k l . 13.00 

Prisen for dette overdidige traktement er 
kr. 75.00. 

01 Vand og Snaps kan kobes til rimelige 
priser 

Belobet indbetales p4 medfolgende giro 
inden 10 januar. 

NB! husk det er i det nye klubhus. 

P i mirakulos vis er det igen i i r lykkedes at 
samie et nytirsfrokost-udvalg, der med 
vanlig entusiasme og fantasi, allerede nu er 
gaet i gang med planlaegningen af arets 
forste vigtige begivenhed. Glasd jer til 
modet med hele derme skare af originaler, 
fantaster og cykelfreaks, ogsa kaldet 
Turcyklisteme. Det er ved denne lejlighed 
man traeffer de klubmedlemmer, som ikke 
sa of̂ e ses pa turene. S i slut op om dette 
fest arrangement, grib chancen til et 
inspirerende samvasr hvor nye impulser og 
ideer, sammen med den gode mad, kan 
danne fundamentet til den kommende 
saesons cykeloplevelser. 

Vintertraeningen i gang ! ! 

Sendage hvor ikke andet er annonceret. 
Modested. Herlev Posthus. 
Tid. K l . 10.00. 
Turvejvisere. Lene og Jan. 
Der keres indtil den 21 marts. 

Saesonens skovture er for nuvxrende godt i 
gang, det er ikke for sent at komme ud pa 
skovfrsseren endnu!!. 
Mod op og nyd de friske ture gennem 
vinterskovens smukke lyssaetning, folg 
solens gang gennem trastoppene, og op pa 
himlen mod det spirende forar.—Kom nu 
ud af dynens hede favntag, nyd den friske 
luft og f i i tilgift lidt god grundtrasning.—ik 
sa ringe endda. 

Vel modt. Jan. 

C ByVANG CWUB flWANG CYlOfJ* dWANG Crta£fl «yv*«5 OnOZB HWANG CWa£B flYVANG CYKLEB 

Triathlon-specialisten 

RYVANG CYKLER og SPORT APS 
Hesselogade 31 aSsingegade 38 
2lOOKJ!benhavn0 
T». 31 20 73 12 Telefax 20 54 58 Gironr, 6 55 21 53 

- kram til kreesne cyklister 
lOTlO SW>U» O W O SWWAAM e : x O OMVAAII II3T*0 BWAWI laittO aWAMI WWO13NVAM* 
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Kalkgarden. Vandretur langs 
Melleaen. 
Sondag den 21 feb. 

Medested: Hj. af Klokkedybet og 
Frederiksundsvej. 

Modetid: K l . 10.00 altemativt k l . 11.00 
ved bSdudlejningen - Farum S0. 

Laengde: 2 gange 15 km. p4 cykel og 2 
gange 1 times vandring. 

Turguider. Lene og Jan Bai Jensen. 
Husk.: Vandtast fodtoj, hvis der mod 
forventning ikke er sne og solskin. 
Medbring madpakke. 
01 og vand kan kabes og klubben har endnu 
rSd til kaffe/kage 

Den klassiske tur, hvor selv kageme til 
kaffen er uforandrede siden tyveme, 
Kalkgardens historie gar endnu laengere 
tilbage og stemningen pk stedet er uberert 
af tidemes trend og stremninger. Turledeme 
er dog knap s4 gamle. om end de har vaeret 
med fra turens opstart, magter de stadig at 
guide skaren sikkert frem. 
Derme "forSrstur" gir langs den fredelige 
og smukke Farum So. hvor vi kan nyde det 
smukke lys over soen og ind gennem de 
nogne traser. Turen gir videre langs 
molleSen, hvor vi lige hilser p& vandstaeren, 
inden vi begiver os op ad skraningen til 
Kalkgarden. 

V i forventer at vasre tilbage ved 
badudlejningen ca. k l . 15.00. 

Malerklemmen 
Sondag den 14 marts. 

Modested: Hjomet af Roskildevej / 
Ringvej I I I i Glostrup. 

Modetid: K l . 10.00 

Turleder: Hans- Verner Neumann 
Tlf . 43 99 86 56 

Vejret afgor ud og hjemturen. Der kores i 
vid udstraekning ad smk veje. Madpakken 
fortsres i det fri, med las. 1 Malerklemmen 
nydes din valgte te/kaffe med 3 aebleskiver 
( klubben giver de 2. Red.) 
?k stedet er der udsalg af utallige teer, 
krydderier, okologisk vin og olie samt div. 
frugtjuice. 

Sassonens begyndelse. Klubbens klassiker. 

Vandretur. 
Sondag den 28 marts. 

Modested: Lyngby Kirke - Lyngby 
hovedgade. 

Modetid: K l . 10.00 afgangkl. 10.15 

Turleder: Susanne Rasmussen. 

Tilmelding p& t l f 35 35 20 59 senest den 
22 marts af hensyn til kager / kaffe. 

Medbring frokost, der spises ude eller inde, 
efter vejret. Ruten gki ad Prinsessestien, 
storeskov,Store-Hareskov, Li l le Hareskov, 
Bagsvaerd so, lyngby so. 

« 
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Allerede nu, her pa isrsklen til det nye 4r. 
vil det vasre pa sin plads at naevne A I T 
rallyet p i fyn. Dette arrangement afvikles i 
Vissenbjerg fra sondag den 25. ju l i til 
l0rdagden3l . ju l i 1999. 
Tilmeldingsfristen er sat til den 15. april, 
dog er senere tilmelding mulig mod 10 % 
ekstra tilla;g. 
Prisen for dette arrangement er kr. 200 for 
voksne og kr. 100 for bom u. 12 i r , og 
inkluderer div. materiale samt 
campingafgift. 
De nasrmere detaljer kan oplyses ved 
henvendelse til Dansk Cyklistforbund, der 
ogsi har tilmeldingsblanketter og 
introduktions materiale. Oplysninger kan 
ogsi soges p i intemettet pa w w w : 
cykelfyn. Dk. 
Reserver allerede nu tid til dette spaendende 
arrangement. 
Da Vissenbjerg ligger i bekvem 
cykelafstand for de fleste turcyklister, 
arrangerer klubben ikke nogen faelles 
transport hertil. Skulle man ikke have lyst / 
tid til at cykle hele vejen er D S B sikkert 
behjslpelig med et lift, mod betaling 
forstis. 
Maerk jeres tilmelding med " Turcyklisten" 
s i vi l vi her p i redaktionen tage kontakt til 
arrangoreme og gore dem opmasrksom p i , 
at disse tilmeldinger geme vil placeres p i 
samme camping omride. 

Er der nogle blandt turcyklisteme der kunne 
onske sig folgeskab pa turen til Fyn, er det 
bare at indsende et oplaeg med turens 
konditioner her til redaktionen sa bliver det 
publiceret ud til alle medlemmeme. Man 
skal selvfolgelig i den forbindelse, vasre 
opmsrksom p i at det kan give en del 
respons. ^ ^ ^ ^ 

Alliance 
Internationale 
de Tourisme 

SidelO 

A . L T . : 

For de af vores medlemmer der ikke har 
kendskab til denne organisations 
arrangementer, kan jeg give folgende korte 
beskrivelse. 
A . I .T . rallyet afholdes hvert i r i et eller 
andet land, i princippet i hele verden, men i 
praksis fortrinsvis i Europa. Der kommer 
deltagere fra rigtig mange nationer, og da de 
flittigste arrangorer er England, Frankrig og 
Holland er det ogsi disse nationer der er 
bedst repraesenteret. Arrangementet har 
vaeret i Danmark 2 gange for, sidst i 
Roskildei 1984. 
Foruden det meget Internationale sociale 
samvasrd, gar det i alt sin enkelthed ud p i at 
kore ud pa de planlagte ruter, ad smi 
naturskonne veje, der naturligvis gir forbi 
s i mange sevasrdigheder som muligt. Der er 
selvfialgelig ogsi nogle traditioner, med 
ibnings-hBJtidelighed, afskedsmiddag og 
lidt underholdning, forbundet med dette 
arrangement. Ruteme er som regel 
afmaerkede og der udleveres kortmateriale, 
s i alle kan finde mndt uden problemer. P i 
nogle rally er der ogsi guidede 
arrangementer, men det er belt op til de 
pigasldende arrangorer. 

Jan. 

Etterlysning.!I 

Turbeskrivelser og allehinde indlaeg 
sages. 

Henvendelse til redaktionen. 

II' 
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Sidet'l 

Januar: 

K L U B M 0 D E R 

Ikke noget mode. 

Februar: Torsdag d. 11. 
Som omtalt andet steds har vi fiet nye 
lokaler hos A B C i Husum. 
V i har fSet en reprassentant fra A B C til at 
fortasUe lidt om klubben og dens historie. 

Marts: Torsdag d. 11. 
Vi far igen i ir bes0g af Heino Cykler, der 
vi l vise og fortaelle lidt om forirets nyheder. 

H U S K NY A D R E S S E og MODED.AG!! 

Indeks 

Ny redaktion 1 
Ny koordnator 2 
N Y T K L U B L O K A L E 2 
Vedrorende kontingent 2 
Nekrolog 3 
Debatsiden 4 
Referat fra Aktivmodet 4 
Jule/nytirshilsen 7 
Klubmodedag 7 
NytSrsfrokost 8 
Vintertrasning 8 
Kommende ture 9 
Rally 1999 10 
Efterlysning 10 
Klubmoder I I 
Deadline naeste nr 11/^ ^ 

A N G A E N D E A . L T / F V N 

vil redaktionen vende tilbage til emnet i 
•'Turcyklisten " 1 - 99. 

ER CYKLEN I VINTERHI? 
I Friluttsland er vi spedalister i 

turlangrend, lelemark og vinterljeldture 
Kig ind tios 

mmsm 
Frederiksborggade 52 

1360 Kebenhavn K 
Tlf. 33 14 51 50 

Deadline for naeste nummer er 26-1-99. 

Forvenlet udkomst uge 10 i marts mined. 


