
toner frem i tiohsonten. 
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AIT rally 
Den 25. til 31. juli i Vissenbjerg pa 
F y n . 

Som nsvnt i forrige blad har jeg undersogt 
muligheden for et faelles teltomrade for 
turcyklisteme. Efter aftale med de rally 
ansvarlige er dette bragt pa plads og det 
klares rent praktisk pa folgende made. 
Tilmeldings blanketten der folger med dette 
blad masrkes med et tydeligt: 

"Turcyklisteme " , vi v i l derpa ved 
ankomsten fa anvist et fslles areal. Haber 
jeg.!! 
Div. materiale og badges vil blive 
udlevcret ved indskrivningen. 

Faelles transport!! ?? 

Da ingen har meldt sig pa banen med et 
forlseg til en feelles transport gar jeg ud fra 
at alle finder deres egen vej til det Fynske. 
Skulle nogle mangle en partner eller to, er 
det blot at se sig om i vores gruppe, finde et 
egnet offer og derpa kontakte 
vedkommende. Jeg kan ikke forestille mig 
at det skulle volde problemer at finde nogle 
turcyklister med samme intentioner, med 
hensyn til afrejsedag, tempo og rute. 

Rally omrSdet.: 

Alle aktiviteteme koncentrerer sig i omradet 
omkring Vissenbjerghalleme og de 
tilh0rende sportsanlaeg. Der er etableret cafe 
i hallen hvor diverse forfriskninger og 
maltider kan kabes. Da halleme kun ligger 
300 m. fra Vissenbjerg bymidte er 
indk0bsmulighedeme og eventuelle 
spisesteder lige ved handen. 
Badefaciliteteme er de til sportsanla^gget 
tilh0rende og derfor fortrinsvis fasUes 
baderum, delt op i herrer / darner, der er dog 
nogle enkelte separate baderum til radighed. 

Campingpladsen.: 

Pladscn abncr lordag d. 24.-7. kl. 12.00 
og lukker sondag d. 1.-8. kl. 12.00 

Andre muligheder for overnatning.: 

Vissenbjerg Storkro, der befinder sig 500 
m. fra pladsen tilbyder bade db. verelse og 
st0rre soverum med morgenmad. 

Andebelle Ungdoinsliojskole der ligger 5 
km. fra omradet tilbyder db. vaerelse med 
adgang til thek0kken. 
Arup vandrehjem der ligeledes ligger 5 km. 
vask er ogsa en mulighed. 
Oplysninger om de 2 sidstnffivnte 
muligheder kan fas hos rally informationen 
( se vedlagte tilmeldingsblanket). 

Rally turerne.: 

Ferste officielle tur starter sondag den 25. 
juli k l . 12.00. Turen gar til Odense hvor den 
officielle abningsceremoni finder sted. 
Sidste tur finder sted lerdag den 31. jul i . 
Fredag den 30. jul i afvikles den store 
afskedsmiddag med diverse taler og 
underholdning. Denne middag b0r ikke 
udelades da det er et sasrdeles festligt 
punktum for hele arrangementet. 

Jan. 

Rejsefaeller seges! 

Har nogen lyst og mere ferie efter Rallyet i 
Vissenbjerg, planlasgger jeg at fortsastte 

med at cykle ca. en uges tid. 
Fra Rallyet cykler vi over Faborg, 
/€r0/Momark og videre gennem 

Senderjylland til Vojens. 
Yderligere oplysninger fas hos: Jesper 

WangLarsen T l f 28 12 35 59. 
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Debatsiden. 

yecCrorende opfordringen i 
forrige BCacC, om. at komme med 
kommentarer og ideer tiC 
turcykCistemes profiC i det 21. 
drfiundrede. 

Som det fremgSr af denne side vrimler det 
ikke ligefrem med kommentarer og ideer, 
fra de aktive og interesserede medlemmer 
?? !!. Lidt venligt betragtet, kan man vaelge 
at tage dette som bevis pa at de fleste er 
ganske godt tilfredse med klubbens 
aktiviteter og turarrangementer. Det er ogsa 
ganske vist, at udbuddet af ture samt deres 
afvikling, halt afhsnger af dem der stiller 
sig til radighed som turledere og at derfra 
kommende ture folgalig ma vasre 
representative for den mest aktive del af 
klubben. 
Der skal heller ikke herske tvivl om at 
klubben pa ingen made skal opstille 
overordnede mal for medlemmemes 
aktiviteter. Derfor v i l jeg som sa ofte for 
opfordre turcyklister med andre ideer for 
ture og deres afvikling, om at melde sig 
under faneme som turledere. 

Raes eller turcykling? 

For mig er turcykling en adspredelse, hvor 
motion og oplevelse af naturen gar op i en 
hojere enhed. 
Turcykling kan vsere kortere ture eller 
ferieture. Hvilken type cykel man vaelger til 
turen er ikke det afgerende, men hvis man 
vi l medfore ret meget mere end en 
madpakke, mj valget nok falde pa 
turcyklen. Om man korer alene eller 
sammen med andre er heller ikke afgorende 
for oplevelsen — Det der teller er derimod 
selve den oplevelse man far pa turen. 
Det er derfor vigtigt at tempoet ikke bliver 
sa hojt, at der ikke er tid til at registrere de 
ting man ser pa vejen. Hvis man er i en flok 
som korer sterkt, presses man let til at ligge 
last pa hinanden for af kunne "ligge pa 
hjul". Da denne teknik rummer faren for 
massestyrt, krsver det at man er 
koncentreret hele tiden, og udbyttet af turen 
vi l derfor indskrasnke sig til den rent fysiske 
trsning — Det man ser pa vejen har man 
ikke tid til at ofre megen opniasrksomhed. 
Det er synd, fordi man den'ed mister den 
halvdel af turen som naturoplevelsen 
repraesenterer. Det er ogsa beklageligt, fordi 
nogle der ellers godt kan klare en lang tur, 
ma fravaslge turen fordi De ikke onsker at 
blive presset over evne. 
Det er min erfaring at de storste oplevelser 
findes pa de lange ture. Alene af den grund 
at man ikke sS tit kommer disse steder. Det 
er derfor synd hvis feks. et flot 
bjerglandskab skal reduceres til et 
sporgsmal om hvem der kommer forst op af 
bakken, som jeg har oplevet flere gange pa 
ferieture. 
Jeg mener derfor ogsh at der ma en kraftig 
holdningsiEndring til blandt medlemmeme 
af Turcyklisteme. De som vil kere raes, kan 
vel fa deres lyst styret andre steder, hvor 
man dyrker den slags. 

Bjarne Lindholdt. 

Jan. 
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I D E O P L i ^ e ? ? 

Det lidt tamme respons fra den fyirige skare 
skal nu ikke afholde mig fra at fremture 
med et nyt emne til denne side. 
Dette skal dog ikke forstSs sadan, at 
redaktion eller forretningsudvalg agter at 
igangsastte nedenstaende aktiviteter, men at 
en tilbagemelding ( t i l bladet ) vedrorende 
interesse for et eller flere af emneme, 
eventuelt kuime inspirere andre turcyklister 
til at igangsajtte noget. 
Disse alternative kullurelle aktiviteter 
kunne passende hentegges til af^ener og 
weekends i den stille ende af 
cykelsaesonen. 
Afemner kunne vcere felgende; 

Musikarrangementer, 
Kunstudstillinger, 
Museumsbesog 
Foredrag. 

Det kunne vajre spa2ndende at hare 
turcyklistemes mening om disse aktiviteters 
mulighed, for at falde ind i fremtidens 
repertoire. Naturligvis kun som et 
supplement til det der altid vi l vsere vores 
primasre formal, nemlig cykling. 
Du behover ikke sidde og skrive side op og 
ned, ring blot din mening ind til 
redaktionen, sS laver vi et lille interesse 
barometer til det nasste blad. 

Jan. 

BANAN I 
SPORT 

Cyklen - der er kaelet for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 

Johh!! 
Rigtigt set, pladsen ku' ha' vaeret 
bedre udnyttet!! 
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Nytarsfrokosten 1999. 

Ca. 40 glade og forventningsfulde 
turcyklister madte op til nytarsfrokosten, 
som denne gang afholdtes i vores nye 
klublokaler hos cykelklubben A B C . 
Dette var vores forste m0de i de nye lokaler 
og det faldt ganske godt ud. 
Nylarsfrokost-udvalget havde som vanligt 
sorget for nogle meget interessante og 
velsmagende retter, s4 hermed en stor tak til 
dem for deres store bidrag til en hyggelig og 
rar dag. 

Mere frokost!! 

Det er belt utroligt hvad 5 nssten belt 
frivillige turcyklister kan fa stablet pa 
benene til denne festlige lejlighed; dette var 
min forste tanke da jeg tradte ind i de 
festkleedte lokaler. Bordene var pyntet op, 
det store anretterbord bugnede af herlige 
retter og at det hele var velsmagende og 
veltillavet gjorde ikke indtrykket ringere. 
De fremmedte og feststemte deltagere faldt 
hurtigt ind i denne muntre og fordragelige 
stemning der altid opstar nar turcyklisteme 
modes. De mange forskelligheder til trods, 
gar snakken altid livligt hen over bordene 
og alle livets mangfoldigheder er til debat, 
naturligvis ikke mindst cyklingen, vores 
faelles bindemiddel. Lokaleme summede af 
livlige stemmer og festudvalget svsvede 
rundt i maengden servicerende de altid 
sultne turcyklister og umasrkeligt var 
eftermiddagen blevet til aften og langsomt 
sivede vi alle ud i den morke stjemeklare 
aften, i samme gode and som vi var 
kommet. 

Det er min overbevisning at denne altid 
fordragelige atmosfasre der kendetegner 
turcyklisteme, langt hen ad vejen skyldes at 
vi i vores klub har valgt konkurrencen fra 
og udelukkende cykler for fomojelsen, 
sundhedens og naturens skyld. Dette skal vi 

v sme om, ikke mindst p4 baggrund af den 
splid man ofte ser i andre og mere 
konkurrencepraegede klubber. 
Nu skal denne lommefilosoferen ikke fa 
mig til at glemme et meget stort T A K til 
festudvalget og et par supportere, de havde 
medbragt. Tak til festudvalget for et stort 
veludfort arbejde og jeg foler mig 
overbevidst om at jeg godt kan udtrykke det 
pa vegne af samtlige deltagere. 

Jan. 

KOMSOVENDEPA 
CYKEL FERIE I 
SYDEUROPA! 

RubyReiser 
Tlf.86 153599 

CYKELFERIE 
Vi har cykeltaskerne, letvaegtsteltet 

og alt det ovrlge udstyr. 
Kiq ind hos 

miUfTSLANO 
Frederiksborggade 52 

1360 Kobenhavn K 
Tlf. 33 14 51 50 
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Betragtninger fra cykelorienteringslob: 

Turbeskrivelse af cykelorienteringsleb i 
Vestskoven 29. November 1998. 
Se det var en orienteringstur, hvor begge 
hold var lige dumme til at l0se turens 
opgaver, som var sjerdeles variable og 
iderigt lavet- tak til orienteringsledeme: 
Lene og Jan, som souschef havde de Finn 
Kristensen, som for en gangs skyld ikke 
punkterede. 
E n S0ndag i slutningen af november 
samledes en flok p i 11 + 3, som blev delt i 
to hold og s4 gik det ellers over stok og 
bl0dt grus, fastk0rt sne og stier tildskkede 
med blade - men v i holdt os alle psnt pS 
den planlagte sti, selv om v i af og til mStte 
af og checke endnu en gang? , om det var 
rette vej, skulle det vaere Kringeistien eller 
Slettevej - er du nu sikker pS, at det ikke var 
til venstre v i skulle!! Joh, mulighederne var 
mange, og v i st0dte ogs4 ind i en mulepose 
fyldt med - jeg siger ikke hvad, og senere 
undervejs m0dte v i nogle smS "lakridser", 
som fl0d rundt i et fludium.??? 
Led0je Ki rke , som er i to etager, kunne Jess 
ikke forsti hvor 14. S4 hvorfor ikke tefte 
blikket fra det forartorende baghjul nasste 
gang du suser igennem Led0Je. 

Hans Albek kunne ikke holde varmen i 
f0ddeme, sS han mStte tebe ved siden af sin 
cykel - det er ogsS en form for motion, 
erfarede vi - senere hen viste det sig, at han 
var punkteret. 
T i l allersidst lunede vi hinanden ved et bord 
i las ved Herstedh0je med levende lys, 
r0dvin, kaffe/te, laskre sandwiches, klejner 
og brunkager, ligesom Lene Bentzen fik 
massage bide her og der, mens Jens T . bare 
s4 pS. E n munter snak om cykling fik vi 
ogsA - hvordan kan det vserel V i fik ogsS 
talt om rulleski, samt en fidus om at have 
nogle penge til ridighed nSr v i bliver 
faerdige med arbejdsmarkedet p4 den ene 
eller anden mSde, netop nu da vores 
eflerl0nsperiode er asndret. Hvad med at 
k0be et stykke jord i jylland, tilplante det 
med grantraser, og se hvad det kan blive til i 
l0bet af 10-20 4r. Miske kan det saslges 
kontant ved kasse 1, og du har frit "slav" til 
at rejse hvorhen du v i l . El ler du bliver n0d 
til at investere i sav og tovvasrk og fasUe 
hele molevitten - s4 kan det i det mindste 
give varme i s j»l og brsndeovn. SSdan en 
ovn manglede der al ts i i den Ishytte v i 
opholdt OS i . 
Husk til nasste 4r at melde jer i god tid, det 
kvikker virkeligt at komme ud pS denne 
Srstid, hvor den farste sne er faldet. 
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Vintertraeningen 98 - 99. 

Selv om denne herlige sendags-forfrisker, 
ogsS kaldet " S0ndagstra2ningen " ikke pS 
nuvsrende tidspunkt er afsluttet, vil jeg 
godt komme med et par kommentarer 
desangiende. 
Denne vinters ture har ikke trukket det belt 
store publikum, om det skyldes vejret ( der 
slet ikke var s& slemt endda ) eller andre 
mere magelige grunde skal jeg ikke g0re 
mig klog pi. Det var i sasrlig den 
turcyklende og mere moderate del af 
klubben der foretrak hjemmebanen, de 
sSkaldte "racerr0ve "var for det meste pS 
faslgene. Det har selvfizdgelig vasret 
hyggeligt nok, men set fra et helheds 
synspunkt er det ikke tilfredsstillende. Der 
skulle geme m0de et meget mere 
repraesentativt udsnit af turcyklisteme op, 
hvis det ikke skal ende i det rene 
"Traening". Denne dag skulle geme vaere en 
tur i naturen ogsS. Nu skal det ikke forstSs 
sSdan, at det har vasret det rene rass hele 
vinteren - slet ikke--, men som sagt det 
skulle det heller ikke geme ende med, da 
det vil g0re det helt umuligt for de mere 
moderate, overhovedet at taenke pk at m0de 
op. 

Selvom der var noget kritik af en 
premieringsordning for nogle &r siden vil 
jeg overveje en gentagelse af denne i den 
kommende saeson, den bevirkede i det 

mindste dengang, at et bredere udsnit af 
klubben modte p i S0ndagsturerne. 
I disse tider hvor man stort set kan vinde et 
eller andet i samtlige radio / T V 
programmer og ugeblade, m i dette middel 
vaere saerdeles hot. 

Ordningen gik kortfattet ud pi, at liver 
mededag gav et point og at et nejere 
fastsat antal af slagsen gav adgang til et 
afsliitnings arrangement. 
Prover vi dette igen, vil de ncermere 
betingelser blive annonceret i blad no. 3. 
Dette krtever ogsli en accept fra 
forretningsudvalget!!. 

Jan. 

ALT I 

CYKELBEKL/EDNING 

KVALITETTILLAVPRIS 

Heino Cykler 
RosklldeveJ 527 / 08terbrogade 158 
26O5Br0ndby 2100 0 
B. Andersen 

43 43 22 39 31 20 88 77 
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Kommende ture: 

Onsdagstrsening. 

Starter: onsdag den M.april 
Slutter: onsdag den 15. September 
M0dested: Risby, ved busstoppestedet 
M0detid: K l . 18.00 
Turguide racerhold ? 
Turguide " turhold " Jan. 

Det har i de forgangne ir vaeret saerdeles 
vanskeligt at fk adskildt de forskellige 
temperamenter, derfor vil jeg i den 
kommende sasson pr0ve en anden 
konstruktion. 
Dette indebasrer at det sikaldte racerhold, 
bliver skildt helt fra og k0rer deres eget l0b. 
Da jeg ikke selv lasngere agter at k0re med i 
denne sammenhasng vil det vasie op til de 
fremm0dte interesserede, selv at sti for 
afviklingen af denne tur. 
" Turholdet " som det andet hold passende 
kan beneevnes, vil blive et hold hvor 
intentioneme er en mere homogen k0rsel i 
et konstant tempo og helt uden div. spurter 
og temposkifl. Undtaget er bakkeme, som 
m i forceres i det tempo der passer en bedst 
og der skal samles op lige efter bakken. 
Nu kan det godt v»re at det lyder meget— 
meget hyggeligt- men - moster Anna p i 
skaerveknuseren, med S0ndagsbager-
trasningen kan godt blive vask, hvis du 
forstir hvad Jeg mener ??. 

Turmten bliver lagt om og er mere bakket 
end den vante rute, den er ogsi noget 
lasngere og vender ikke altid tilbage til 
udgangspunktet. Den er til gengaeld meget 
mere afvekslende. 
Man m i piregne et vasre lidt senere 
hjemme, dog ikke s i sent at der bliver brug 
for lygter. 

Jan. 

Malerklemmen 

S0ndagden 14 marts. 

M0dested: Hj 0met af Roski Idevej / 
Ringvej 111 i Glostrup. 

M0detid: 

Turleder: 
43 99 86 56 

K l . 10.00 

Hans-Verner Neumann Tlf. 

Vejret afgor ud og hjemturen. Der kares i 
vid udstraskning ad smi veje. Madpakken 
fortsres i det fri, med las. I Malerklemmen 
nydes din valgte te/kaffe med 3 aebleskiver ( 
klubben giver de 2. Red.) 
P i stedet er der udsalg af utallige teer, 
krydderier, 0kologisk vin og olie samt div. 
frugtjuice. 
Saesonens begyndelse. Klubbens klassiker. 

NB! Vikarturleder p i denne tur - Jan B. J. 
Tlf: 43 45 66 08 

' Vandretur. 
S0ndagden 28. Marts 1999. 

M0dested: Lyngby Kirke / Lyngby 
Hovedgade 
M0detid: K l . 10.00 H U S K 
sommertid.!! 
Turleder: Susanne Rasmussen Tlf: 35 
35 20 59 
Tilmelding senest 22. Marts af hensyn til 
lagkage/kaffe. 

Ruten: Prinsessestien, Storskov, Store 
Hareskov, Bagsvaerd S0 og Lyngby S0. 
Frokost medbringes og spises ude eller inde 
alt efter vejret. 
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Abningsturen 1999. 
Sendag d. 11. Apr i l 

Det er vel ikke helt korrekt at kalde denne 
tur sSdan, for v i Sbner jo allerede om 
vinteren, men skidt. Her er den s i : 

Madested: Ballerup vandtim p i G l . 
Ridhusvej. 
Madetid: K l . 09.45-10.05 
LKngde: Max. 30 km. 
Turleder: Johan Knudsen 
Tlf . : arb. 33 66 36 75 

priv. 39 67 32 21 
Fart: Gelinde som i 1998 

Frokost: De medbragte klemmer indtages 
i spisestuen i Den Katolske Sankt Pauls 
Ki rke p i Fragi rd Al le i H0Je Tistrup 
ca. k l 13.05 

Udgifter: 01 og vand til frokosten. 
Klubben giver kaffe og kage. 

Ruten: Bestemt ikke den direkte, men dog 
via Smarumnedre, Ledaje, Nyballe, 
Sengelase, Flang og Hedehusene. 
Jeg tror p i at alle v i l opleve visse helt nye 
strsekninger. 
Underlag: Nogle steder grus 

Info: Indenfor medetiden bestiger v i i s m i 
grupper vandtimet for at se reservoiret fra 
en rund gang inde i cylinderen og stikke 
hovedet op over taget og nyde udsigten alle 
360° rundt. Der er ogsi udsigt fra den 
udendars spindeltrappe. 

VI ses til motionscykellab 

'3Jiumsm{>licm 
Postbox 176, DK-4600 Kage 

Kabenhavns Parker og Grenne 
Aniaeg. 
Sandag den 25 april 1999. 

Madested: Roskildevej / Sandermarken 
overfor Frederiksberg Slot. 
M0detid: K l . 10.00 
Lasngde: Ca . 50 km. 
Turleder: Bert Due Jensen 
T l f : 38 74 68 41 

E n tur gennem og omkring Kjabenhavns 
parker og grenne anlasg i et tempo s i alje 
kan falge med. 
Frokosten afholdes i det fri, madpakke og 
drikkevarer bar medbringes. 
Kaffestedet er endnu ikke fundet i 
skrivende stund, s i det vides ikke om 
klubtilskuddet til kaffe/kage daskker. 

Stevnstur 
Fredag den 30. Apri l 1999. 

Madested: Klovtoftekrydset, Taastrup. 
Madetid: K l . 8.30 
Lasngde: 140 - 180 km. Det v i l t i d e n ^ ^ 
vise. 
Turleder: Jess Brink /'T^Si^ 

Hastighed: Karehastighed 28 - 30 km/t. 
Husk nu at "holdet" der mader op ikke er 
hurtigere end langsomste m/k'er. Det 
udelukker ikke en hajere hastighed, men 
formir du en karehastighed p i minimum 28 
km/t i 140 - 180 km. v i l du kimne komme 
med rundt. 

Om turen: Fra Taastrup kares der 
selvfalgelig ad de s m i veje ned mod Li l l e 
Skensved og Kage As . Grusveje kan i 
skrivende stund ikke udelukkes. Herefter 
g i r det videre sydpi mod frokosten i det fri, 
ved Vemmetofte Strand. Vejen hjem gir 
over Stevns Kl in t og Bageskoven, med 
forventet afslutning p i turen i Taastrup 
omkring k l . 17-18. 

Turcyklisten 1 / 99 Side 10 

Frilandsmuseet. 
Sandag den 9 maj 1999. 

En tur for Turcyklister. 
Madested: Utterslev Torv ved kirken. 
Madetid: K l . 9.30 
Lasngde: Ca. 35 km. fra Utterslev Torv 
til Frilandsmuseet. 
Tempo: Efter de fremmadte, men aUe 
kan falge med. 
Turleder; Bert Due Jensen 
T l f : 38 74 68 41 

En tur med udsigt til sa og "hav", skove og 
slotte. 
Madpakken indtages p i Frilandsmuseet, 
hvor drikkevarer kan kabes. Husk fodtaj til 
at g i i , da vi efter frokosten gar en tur rundt 
p i museet. 
Efter kaffen, som ikke indtages pa museet, 
er der fri hjemtur. Interesserede kan falges 
med mig p i en mindre omvej. 
Medbring venligst lidt kontanter til entre og 
kaffe. 

Giv mig et praj inden den 19. april, hvis 1 
v i l med pa turen, sa jeg kan sarge for, at der 
er nok kaffe og lagkage. 
Ps: Jeg v i l holde nogle pauser undervejs, sa 
der er tid til at nyde evt. medbragt kaffe 
eller andet. 

Overnatning pa naturlejrplads i telt. Pris for 
overnatning: 15 kr. pr. nat + 5 kr. for bad. 
Deltageme sarger selv for proviant pa turen 
( ca. 3 km. til indkeb) 

Forslag til ture: Rundt om Tystrup-Bavelse 
saeme, Vikingeborgen Trelleborg, 
Storebaslt og for dem der v i l kare en 
lEcngere tur, en tur rundt om Tissa. 

Ud- og hjemturen v i l blive kart i moderat 
tempo ( max. 23 km. i timen) 

Ved under 4 deltagere vil turen blive aflyst. 

Jaegersborg Hegn. 
Sandagden 16. Maj 1999. 

Madested: 
Madetid: 
Lasngde: 
Turledere: 
T l f : 

T l f : 

Jyllingevej / T imvej 
K l . 10.00 
Ca. 50 km. 
Jesper Wang Larsen 
28 12 35 59 

Flemming Nilsen 
43 64 49 03 

Telttur til Slots-Bjegby ved 
Slagelse. (Kr . Himmelfartsferien) 
Den 13./16. Maj 1999. 

Madested: Roskilde Station 
Madetid: k l . 9.30 Praecis 
Lsngde: ca. 2 gange 90 km. 
Turleder; Niels C. Krog Pedersen 
Tlf; 57 61 52 86 
Tilmelding senest mandag d. 10. Maj. 

V i karer via Smarmosen til Frederiksdal i et 
moderat tempo, s i alle kan falge med. V i 
falger Malleaen fra Sorgenfri til Radvad. 
Der er grusvej langs Malleaen. 
Frokosten spises oppe ved BoUemosen. 
Husk at medbringe madpakke og 
drikkevarer. Kaffen drikkes pa Restaurant 
Tvedehus, der ligger ved strandvejen ud for 
Eremitsageslottet. 
Hjemturen gar via Dyrehaven og forbi 
Gentofte. Det bliver en flot tur gennem den 
nyudsprungne bageskov. 

Ruten er pa nuvasrende tidspunkt ikke 
fastlagt, men jeg v i l straebe efter at finde 
mindre veje med ringe trafik. 
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Tystrup Bavelse seerne rundt. 
Lerdag d. 22. maj 1999 

Madested: Ringvejskrydset i Glostrup 
Madetid: K l . 07.30 
Laengde: 200-220 kni. 's= 
Turleder: Thomas L . D>Tving 
Tlf. : 21 22 38 10 

Traditionen tro, vi l der igen i ar vaere en tur 
rundt om Thystrup Bavelse Saeme. 
Den medbragte frokost indtages pa et 
udvalgt sted, med udsigt over soeme -
drikkevareme finder vi undervejs. 
Som de tidligere gange turen er kart, vil 
kaffe/lagkage pausen finde sted hos mine,, 
foraeldre. / ' ^ ' " 
Turen kares kun, hvis det ikke regner. 

H^lkerup Melle, 3 dages pinsetur 
til Odsherred. 
Lardag til mandag, 22-24. Maj 1999. 

Madested: Bjerrelund 86, Brandby 
Strand 
Madetid: K l . 9.30 lardag morgen. 
Turledere: Berthel Semma og Jytte 
Bieber Nielsen 
Tilmelding: 43 73 57 96 (begraenset 
deltagerantal) 
Deltagerbetaling: 250 kr. (afhaenger af de 
faktiske fasllesudgifter til fortasring) 
Drikkevarer: 01 , vin og vand kan kabes pa 
stedet. 

Opholdet er fortrinsvis baseret pS telte, men 
der er nogle muligheder for indendars 
ovematning pa madrasser, hvis man ikke 
behaver enevaerelse. 

Husk: teltgrej, badetaj, kikkert m.m., samt 
mad og drikke til udturen, som vil vsre pa 
ca. 100 km. Der kares primaert ad smukke, 
mindre veje i et moderat til frisk tempo. 

Sandag karer vi ad den gamle Tingsti 
gennem skov og bondeland via Nykebing, 
Hov Vig fuglereservat og langs Isefjorden 
til Rarvig. Mandag karer vi after hjem ad 
mindre veje. Begge dage smarer vi 
madpakke efter morgenmaden. 1 det omfang 
klubregleme gaslder, v i l der vaere kaffe/kage 
pa ud/hjemtur. 

Lidt om HalkeruD Malle og omegn.: 
Det er en vindmalle fra 1872, beliggende i 
Odsherred, 1 'A km. fra Kongsare Skov og 2 
'A km. fra badestrand. Der er fri udsigt over 
markeme mod 2 fjorde. Egnen er smuk og 
rig pa oldtidsminder. Mallen bmges nu 
som fritidsbolig. Den ejes af tre par i 
faellesskab. 

Lidt om opholdet i avrigt: 
Aflisengigt af vejret er det tanken at 
aftensmaden tilberedes ved bSlpladsen.Vi 
regner med at det praktiske ordnes i 
faellesskab. E r der stemning for det, har vi 
balsange parat, og der er mulighed for 
nattevandring, nattergaletur og/eller 
badetur. 

0sterbrogade 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 
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Ejby Adal 
Sandag d. 30. Maj 1999 

NB! Datoen er 2Endret i forhold til 
Turkalendercn ! 
Madested: Roskilde St. ved Georgs 
Bodega. 
Madetid: K l . 9.30, afgang 9.45 
Laengde: ca. 85 km. 
Turleder: Anni Steingrimsdottir. 
T l f : 46 37 31 24 eller 22 93 00 58 

En forarstur til den smukke adal taet ved 
Ejby Havn 
Turen kares i moderat tempo, vi kan evt. se 
pS Tadre Malle undervejs. Der kares pa 
asfalt, med undtagelse af ca. 6 km. gmsvej. 
Medbring frokost og penge til evt. 
kaffe/kage pa hjemturen. V i passerer en 
kabmand for at proviantere efter behov. 

V E D R E G N A F L Y S E S T U R E N ! 
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Medbring madpakke, der spises i 
Svinninge, hvor der ogsi kan kabes 
drikkevarer hos den lokale kabmand. 
Ruten gar fra Farum over Frederikssund, 
via Landerslev og Venslev til Vellerup. 
Herefter kares over Munkholmbroen, syd 
om Holbaek og gennem Gislinge til 
Svinninge. Videre ad ny mte gennem et 
smukt fredet omrade v. Saltbaek Vig , over 
Sveballe og Markav frem Ul vores gode 
gamle kaffested ved Maglesa. Den videre 
tur hjem, er den gammel kendte. 

Belaegning. Der skulle ikke vaere gms i ar. 
Trafik. Hovedvej kan ikke helt 
undgas. 
Vejr. Da det plaskede en del i 98, 
bar det blive tart i Sr.!! 

>Isefjorden« 
Lordag den 5. juni J 999. 

Madested: Farum Station 
Madetid: k l . 7.55 afgang k l . 8.00 
La;ngde: Ca. 200 km. 
Fart: Sa vi er hjemme k l . 20.00 
senest. 
Turleder: Johan Knudsen t l f (arb) 33 66 
36 75 

Overskriften er i anferselstegn, fordi vi slet 
ikke kommer rundt om fjorden - 0v, bav .-

Som den maske eneste gang kares " down 
under ". Karelaengden bliver den samme, 
men vi far ikke faergehvil. T i l gengsld 
satses der p i et idyllisk formiddags ophold i 
iskagehuset ved Vellerup Vig. 

Kysten Rundt 
Lardag d. 12. Juni 1999 

Madested: Hjamet af Tuborgvej/ 
Strandvejen 
Madetid: K l . 8.30 
Lsengde; 150-175 km. 
Turleder: Peter Kare 
T l f 36 49 21 52 

Turen kares ikke i regnvejr ( men ring ved 
t v i v l ) Den foregar i paent tempo 27-30 km. 
i timen op ad Strandvejen, udenom 
Helsingar og s i ellers derud af og ikke 
nadvendigvis langs kysten. Frokost indtages 
i det fri, med udsigt over vandet. 
Kaffe-stedet er endnu ikke fastsat, men det 
bliver billigere end sidste gang. 
Vel madt! 
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Kalkgardsturen . 
Sandag den 21. februar. 

Denne traditionsrige tur fik et uventet 
forlab i ar. 
Det startede med at jeg, desvErre lidt sent, 
ringede til Kalkgarden for at aftale det 
vanlige arrangement. Fr. Jacobsen der 
efterhanden er en asldre dame pa 91 ar, 
kunne desvasrre ikke mere holde 
forretningen aben, da benene ikke kunne 
baere mere og krasfteme heller ikke var hvad 
de har vsret. Fr. Jacobsen var meget ked af 
at hun ikke laengere kunne vsre sammen 
med alle de dejlige mennesker der igennem 
arene bar frekventeret kaffehuset, og hun 
beklagede meget at matte afvise os. Men 
som hun sagde:"Efter 73 ar som vaertinde er 
det maske pk tide at ga pa pension." 
Selvfalgelig var jeg godt klar over at selv en 
jemlady ikke er uopslidelig, men man 
habede da i det mindste. 
Nu var gode rad dyre og om lardagen den 
20. februar matte jeg pa cyklen, ud pk jagt 
efter et altemativ. Flere steder var lukket 
og nogle ville ikke have medbragt mad, 
men efter noget turen rundt, med en defekt 
krank i avrigt, fandt jeg et lille vasrtshus i 
den gamle by i Farum. 
Den meget venlige vs r t sagde uden taven j a 
til et arrangement med kaffe og kage, og det 
var ved gud ikke lige det der normalt blev 
serveret her. Skulle man have en vand 
skulle den hentes ude bag i , hvis I forstar 
hvad jeg mener. 

Det hele fiingerede dog til alles tilfredshed 
og med til historien barer ogsa at jeg selv 
matte fastsaette prisen for arrangementet. 
Vaerten selv mente at en 
hundredekroneseddel var helt fint, hvilket 
jeg dog protesterede imod, sk med mit gode 
kendskab til branchen fastsatte jeg en pris 
som vaerten virkede saerdeles tilfreds med, 
jeg med i avrigt. 
Tilbage til turen. 
Lene og jeg var en smule forsinket da vi 
ankom til medestedet, hvor der kun madte 
en op. Na men vi trampede derudaf i et 
herrens vejr, med erindringen om at der i 
det mindste var en mere der havde anmeldt 
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sin ankomst ved badudlejningen. T i l vores 
store lettelse var der flere der havde benyttet 
altemativ befordring frem til madestedet. 
E n enkelt var kommet til tiden pk 
madestedet og var kart afsted i hast i den 
tro at vi var kart. Sa vi var pludselig blevet 
en flok pa 11 glade vandrere der begav os af 
sted i det efterhanden ganske gode vejr. 
V i vandrede den saedvanlige tur til 
Kalkgarden, vendte der og vandrede tilbage 
til vores vaertshus i Farum, hvor vi var 
fremme kl 13.30 for at afslutte turen her 
med madknuder og kaffe/kage. 

Mere om kalkgarden. 

Da dette var den definitive afsked med 
Kalkgarden som kaffested og fr. Jacobsen 
som vaertinde, v i l redaktionen vende tilbage 
med et historisk oprids af stedets historic og 
hvis muligt med et interviev med stedets 
altid meget levende og engagerede 
vaertinde. 

Jan 

TAK! 

Tak for de mange rosende ord og gaven i 
anledning af min fratraeden fra 

Forretningsudvalget og Bladudvalget. 
E n stor tak til det gamle Forretningsudvalg 

og Niels Jensbal for godt samarbejde. 
Venlig hilsen 

Niels C. Krog Pedersen 

.1 
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K L U B M 0 D E R 

Marts: Torsdag d. 11. 
V i f i r igen i kr besag af Heino Cykler, der 
v i l vise og fortasUe lidt om forarets nyheder. 

April: Torsdag d. 8. 
Her i april mined kommer endelig en 
reprssentant fra A B C og fortaeller om 
klubben, hvor vi nu holder vores 
klubmader. A B C er en af landets asldste 
cykelklubber, sa de har en lang og 
spsndende historic. 

M A J : Torsdag d. 6. 
Dette er ikke 2. Torsdag i inaneden 

P i dette made bliver der to aktiviteter. 
Linda har lovet, at komme og fortsUe om 
og vise lidt billeder fra sin tur til den granne 
a Irland i den forgangne sommer. Turen var 
mest en vandretur. 
Der udover v i l vi holde stumpemarked. 
Kom med dine overskydende stumper og 
saeig dem billigt til en klubkaramerat, sa 
han eller hun ogsi bliver glad. Rent praktisk 
bar man msrke sine ting med navn sa de 
ikke bliver forbyttet. 

Juni: Torsdag d. 10. 
Almindeligt made. 

Juli: Intet made. 

H U S K NY A D R E S S E og M 0 D E D A G ! ! 
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Klubmodet den 11. marts ! 

Fremvisning af nye cykler og de hotteste 
cykeldele. 

Der skal herfra lyde en meget stor 
opfordring til at made op til dette 
efterhanden arligt tilbagevendende 
arrangement. 
Heino Cykler logger et meget stort arbejde 
i dette arrangement, hvortil den halve 
forretning er medbragt. Benyt derfor 
lejiigheden til at fa en snak med ekspertisen 
fra forretningen og f i tingene i hinden for 
en vurdering. 
Og sa er der jo almindeligt socialt samvasr, 
tillige med kaffe og kage. 

Redaktionen. 

H U S K ! ! 
Alle turbeskrivelser sendes til Finn A. 
Kristensen. 
0vrige indlaeg sendes til redaktionen. 
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Ture i naeste blad : 

Indeks 

A I T rally 2 
Rejsefasller sages 2 
Debatsiden 3 
Ide opteg 4 
Nylarsfrokosten 5 
Betragtninger fra cykelorienteeringslob... 6 
Vintertraening 7 
Kommende ture: 8 

Onsdagstrasning 8 
Malerklemmen 8 
Vandretur 8 
Abningstur 9 

Kbh.Parker 9 
Stevnstur 9 
Frilandsmuseet 10 
Slots-Bjergby 10 
Jasgersborg Hegn 10 
Tystrup Bavelse 11 
Heflkerup Mdle 11 
Ejby Adal 12 
Isefjorden 12 
Kysten Rundt 12 

Kalkgardsturen 13 
Tak! 13 
Klubmader 14 
Husk! 14 
Kommende ture 15 
Deadline nESte nr 15 

20-06-
26- 06-
27- 06-
04-07-
10- 07-
11- 07-
17-07-
25/31-
07-08-
14/15-
22-08-
29-08-
11-09 

-99 
-99 
•99 
-99 
•99 
-99 
•99 
07- 99 
•99 
08- 99 
•99 
•99 
•99 

SkjoldnEsholm 
Kage A-stien 
Blovstrad kro 
Rotur 
Nordsjaelland Rundt 
Ryget Skov 
Dragsholm 
A I T Rally 
Falkonergarden 
Bistad 
Bognass Storskov 
Harsholm 
Tour de Natur. 

liMMon-specMltM 

RWANG Cm.ER og SPORT APS 
llmingjli 31/rbfigigM 3> 
T«.3t207312 W l t e f l » 5 4 5 « Gra.65521S! 

-kramthkrxsnecyldister 

Deadline for nsste nummer er 27-4-99. 

Forventet udkomst uge 23 i juni mined. 


