
Dilledet oser af nostalgi og lurisl cykling og bringer lankerne hen den foreslAende cykelferie. 
Biliedel er lilsendt redoklionen som poslkorf fro Hans Varner. 
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T U R C Y K L I S T E N er inellemsblad for 
foreningen T U R C Y K L I S T E R N E , der har 
til formSI at iidbrede og formidle viden om 
og glasde ved turcykling pS ethvert plan. 
Bladel udkommer 4 gange Sriigt. 

Redaktorer 

Radkajlkevej 168 
2600 Glostrup 

T l f 43 45 66 08 

Koordinator 

Saddelmagerporten 4-539 
2650 Hvidovre 

T l f 22 16 27 30 

FORRETNINGSUDVALGET 

Kasserer 
Jens Spclniann 
Vingekrogen 12 

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

Bert Due Jensen 
Markskellet 8, 3. T h . 

2720 V a n l 0 s e 
T l f 38 74 68 41 

Gertie Ellcby 
Sandhusvej 7, 1. T v . 

2500 Valby 
T l f 36 17 49 40 

Finn A. Kristenscn 
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 B r 0 n s h 0 j 
T l f 38 60 80 14 

(2. torsdag i liver mined.) 

Alliance 
Internationale 
de Tourisme 

A.I.T Rallyet 

Sidste rettidige indbetaling var den 15 april, 
II men fortvivl ikke det er ikke for sent at 
melde sig, blot bliver det 10 % dyrere. 
Har du ikke meldt dig endnu sS se at 
komme ud af starthullerne, fat pennen og 
ned pk posthuset. 
Har du forlagt tilmeldingen kan du 
rekvirere en ny ved at kontakte redaktionen 
eller rette henvendelse direkte til 
arrangBrerne pS t l f 64 47 24 17. 
Som det vi l fremsta af nedenstSende er 
tilmeldingen af Danskere pS nuvosrende 
tidspunkt alt for ringe, jeg liSber meget at 
alle de Turcyklister der har tid og mulighed 
meldersig I I . 
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Sidste nyt. 

Det 56. A . I . T . rally tegner til at blive en stor 
succes, her knapt 3 mdr. for det hele lober 
af stabelen er der tilmeldt ca. 700 deltagere. 
T i l sammenligning var der p& samme tid 
sidste 4r tilmeldt 30 % fasrre til det 55. 
A . I . T . i Frankrig og her nSede man 
slutteligt op pS 1150 deltagere. Dette fSr 
arrangarerne til at sa;tte nssen op efter 12-
1400 deltagere ( hvis man kan overfare 
tendensen ? ) , men det ville va;re sjovt hvis 
vi nSede derop. 
Fordelingen p5 de forskellige nationaliteter 
var pr, 17/4 falgende: 

Frankrig 242, Danmark 120, Holland 115, 
Polen 87, Tyskland 53, Belgien 34, England 
16, Schweiz 6, 0strig 6, Portugal 6, Norge 
4, Sverige 2, Luxemburg 2 og Tjekkiet 1. 

PS gcnsyn i Visscnbjerg. 

Jan. 

Rejsefaeller sages! 

Har nogen lyst og mere ferie efter Rallyet i 
Vissenbjerg, planliBgger jeg at fortSKtte 

med at cykle ca. en uges tid. 
Fra Rallyet cykler vi over Fiborg, 
i4ir0/MomiTiark og videre gennem 

Sonderjylland til Vojens. 
Yderligere oplysning f is hos: Jesper Wang 

La r senT l f : 28 12 35 59. 

Bade- og Grilltur i forbindelse med 
AIT Rallyet pa Fyn. 

Da jeg har cn del af ct sommcihus pS den 
Nordfynske kyst, ariangcrcr jeg en badc-
og grilltur i forbindelse med A I T rallyet. 
Turen cr Hben for alle Turcyklister, ogsi\ 
de som ikke dcltager i Rallyet. 

Turen forcgSr onsdag d. 29. Juli, der cr 
Rallycts hviledag. 
Programmct bliver som folger: Vi finder 
cn passcnde rutc fra Vissenbjerg til 
JorgensD strand. Den bliver pS 50-60 km. 
V i forventer at vaere fremme midt p& 
eftermiddagen. Her bliver der tid til at gA i 
vandet, ligge pk stranden, eller bare slappe 
a f N4r aflenen naermer sig taender vi op pk 
grillen og g0r klar til aftensmaden, som vi 
selv kommer til at lave, da vi ikke har "vor 
mor" stSende i k0kkenet. Alt under 
forudsiBtning af godt vejr. 
AiTangementet er et sanimenskudsgilde, 
hvor jeg s0rger for indk0b. Jeg vil holde 
udgiftcn pk under en halvtredser pro 
persona ekskl. drikkevarer. A f drikkevarer 
vi l jeg S0rge for lidt 0 I og vand, der kan 
k0bes til indkabspris. Har man specielle 
0nsker mk man selv medbringe, eller 
bestille. 
Om aftenen kan man enten k0re tilbage til 
Vissenbjeg eller overnatte i og omkring 
sommerhuset. Fra Jorgenso Strand er der, 
afliasngig af ruten, ca. 35 km. tilbage til 
Vissenbjerg. Da der kun er 6 sovepladser i 
huset, b0r liggeunderlag og sovepose 
medbringes. Aftal nsrmere med niig n4r 
Rallyet er i gang. 
Tilmelding og yderligere information hos 
mig inden 22. Juli (44 92 22 90) eller pk 
Rally pladsen, dog senest mandag d. 26. 
Juli . (Telefon under Rallyet; 21 67 39 49 ) . 
Hilsen 

Aksel Koplev. 

AIT Cykelrally pa Fyn. 
Undertegnede v i l varme op til Rallyet, ved 
at kore en introduktionstur fra Nyborg 
Vandrehjem til A I T rallyet i Vissenbjerg, 
l0rdag d. 24. Jul i . Turen vi l hovedsagelig 
blive k0rt pk de natursk0nne mindre veje, 
som Fyn er sk rig pk - tengde ca. 70 km. 1 
skrivende stund kendes div. tidspunkter 
ikke, sS ring hvis du er interesscret. T l f : 22 
16 27 30. 
O B S . Evt. opsamling pk Nyborg station. 
V i ses! 
Finn A. Kristensen. , 
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Kalkgftrdcn. 
El sled hvor liden slod slille, hvor c'mden 
var iwrvxrende 
El sled hvor noslalgien var virkelighed og 
omgivel af nalwens skonhed og ophojede 
ro 
Et sled med nogel sa sjwldenl som en 
vairlinde hvis visioner og holdninger rakle 
ud over forrelningen 
Et sled som alle vil savne men ingen vil 
glemme. 

Navnets oprindcisc og den forstc ejer. 

" KalkgSrden " navnet kommer af at man i 
1100 4rene begyndte at grave og brajnde 
kalksten i omrSdet her. Kalken blev briigt 
til det stigende byggeri i Kobenhavn, 
hvortil der var en lasngere rejse ad bulede 
hjulspor. Senere tog man andre og mere 
l0dige kalk forekomster i briig og stedet 
her table sin betydning, dog navnet haenger 
ved stedet endnu over 800 Ar senere. 
KalkgSrden erbygget omkring 1910, til et 
redaktor par fra Roskilde, der her regnede 
med at have en bolig til deres otium. Det 
gik Imidlertid ikke belt som beregnet, da 
redaktercns kone ikke kunne holde den 
larmende stilhed og ensomlieden ud. Den 
eneste lyd herude var suset fra skoven ni r 
det blasste, en lyd busets frue fandt 
uhyggelig. PS den lid var vejen liertil kun 2 
hjulspor af ringe kvalitet og trafikken var 
hojst 2 hestevogne om dagen s4 det var vel 
heller ikke det mest livlige sted i 
Kabenhavns omegn. Det var vel ikke licit 
uforstSeligt at huset 11913 blev sat til salg. 
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Indlcdning. 

Nedenst4ende lille historic er uddraget af en 
3 timer lang bSndet samtale med fr. Lisbeth 
Jacobsen. Historien er forsogt begrasnset til 
det ainient interessante vedraiende 
Kalkgiirden, dens ejer og stedets kunder og 
altsS slet ikke dcckkende for Fr. Jacobsens 
lange liv og levned p i Kalkgirden. 
Resullatet er det bedst opnSelige da det 
viste sig at flere bJnd var ubnigclige og at 
vi f0lgel igt deraf m&lte lasne os op af et par 
utajtte liukomnielser samt en 
telefonsanitale, for lige at sikie de korrekte 
Srstal. 

Historien om ct traktorstcd og dcts ejer. 

Som iiasvnt i blad no. 1 har fr. Lisbeth 
Jacobsen beslultet ikke liengere at modtage 
gasster pS Kalkgirden. Det er meget 
beklageligt, men i betragtning af at fr. 
Jacobsen i marts niSned rundede de 91 5r 
ikke nogen belt iiforstSelig handling. Dette 
ikke mindst set i lyset af de mange der 
netop i disse 3r, forlader arbejdsmarkedet i 
en alder af " kun " 6o Sr, som fr. Jacobsen 
selv udtrykker det: "det mS vajre fortjent og 
pS tide at trajkke sig tilbage, nSr man har 
passet butikken uafbrudt siden 1927 ". 
Stedet er for fremtiden bestemt som familie 
bosted for Lisbeth Jacobsens brors-barn og 
barnebarn. Dette betyder desva;rre, at stedet 
for altid er tabt som traktarsted, beklageligt 
for OS Turcyklister som for utallige andre 
naturelskere der igeiinem 3renc har haft 
deres gang i dette sk^nne laiidskab. 

Traktorstcdet 

Familien Jacobsen kom til KalkgJrden i 
1913, da fr. Lisbeth Jacobsens far og mor 
solgte deres gSrd i Jylland og drog til 
liovedstaden. Familien havde brug for et 
stort bus da moderen medbragte sine 7 
soskende, der skulle studere / uddannes i 
Kobenhavn. Da Lisbeth Jacobsen havde en 
bror og bedste forasldrene senere flyttede 
ind i Kalkgirden var stedet ikke mere belt 
sk ensomt og stille som p4 i e d a k t 0 r e n s tid. 

S<1 i 1927 var der igen blevet noget plads i 
bygningerne og t iakt0rstedet "KalkgSrden " 
blev abnet med en aflioldsbevilling. Det var 
dengang som nu udelukkende fr. Jacobsen 
der betjente kunderne. I startcn var kun den 
store stue til ridiglied for selvom der ikke 
boede sk mange famiiiemedlemmer mere 
var der nu blevet kollegium for nogle 
skovfoged clever der ogsi skulle bespises. 
Det var hSrdt arbejde under beskedne 
vilkSr, hvor der foruden bespisningcn af 
elcverne og betjeningen af kunderne pS 
traktorstcdet, ogsi skulle tasndes op i 
kakkelovn og komfur. Forst s i sent som i 
1948 blev der lagt el og vand ind, og det er 
faktisk forst i 1998 at fr. Jacobsen fik lagt 
toilet ind til sig selv. 
P i den tid var en tur til Kalkgirden en 
lasngere dags iidflugt, hvor man tog loget 
fra K 0 b e n h a v n til Ryget station i V^rlose, 
herfra vandredc man ad skovstierne, langs 
s 0 e n og Molleien til traktorstcdet ( en 
meget lajngere tur en vores traditionelle ) . 
Her spiste man sin medbragte, kobte 
drikkevarer samt kaffe og asbleskiver for 
medelst 55 ore, hvorcfter turen gik videre til 
Vassingrod station ( p i den gainle 
Slangerup bane ) hvorfra man tog toget 
lijem til Staden. En lang vandretur og en 
naturoplevelse rigeie. Der var blandt 
kunderne en del utilfrcdshed med 
aflioldsbevillingen og efter gentagne 
ansogninger lykkedes det stedet at f i den 
eftertragtede alkohol bevilling. 

Huscts kunder og venncr. 

Fra 1933 og til for ganske f i i r siden bar 
kalkgirden haft et samarbejde med 
skovriddeien, i begyndelsen som pensionat 
for skovfoged elcverne og gennem dc fleste 
i r som kaffested efter den ir l igc jagt. Det 
var i den forbindelse at Kong Frcderik 9. 
( dengang kronprins ) flere gange besogte 
stedet og Kongen kunne ifolge fr. Jacobsen 
sagtens spise 15 ajbleskiver. 
Fr. Jacobsen var i ovrigt meget betaget af 
Kongens ligefremme og behagelige va;sen. 
Forbindelsen til den kendtc kunslner 
familie" Swane" skyldtes ogsi 
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skovridderen da Lars Swane i 1933 kom til 
stedet som skovfoged dev. Lars blev dog 
aldrig skovmand men kunstinaler, som sine 
forjeldre. Gennem alle Srene har Lars 
Swane vajret en na;r ven af Fr. Lisbeth 
Jacobsen og jaevnligt boet pJ KalkgSrden. 
Omrftdet omkring MolIeSen har ogsA va;rct 
motiv for kunstnialeren, der dog i de fleste 
Sr har malet og fundet motiver i det 
nordlige Jylland. Kalkgirden har, .som de 
fleste bekcndt, i alle irene fungeret som 
udstillings og salgssted for Lars Swanes 
skanne litografier. 
Fr. Jacobsens tiaktarsted har gennem irene 
vsret besBgt af alt hvad der kan krybe og 
gS af kunstnere, skuespillerc, 
videnskabsmasnd, politikere og alle os 
andre. Dirch Passer, der engang sad i 
kokkenet og ventede pft en filmoptagelse 
sagde til fr. Jacobsen: "De ligner slet ikke 
en restauratar," hvortil Fr. Jacobsen 
replicerede: "Hvad ligner jeg s i ?" "De 
ligner snarere en pensioneret lasrerinde fra 
en pigcskole" Og manden havde jo ret 
sagde fr. Jacobsen. 
Omridet omkring Malleien blev p i et 
tidspunkt brugt til en del af de Danske 
folkekomedier, da her var fredeligt, 
naturskont og ikke langt fra Kabenhavn 
hvor de fleste af den tids filmskuespillere 
arbejdede og boede. 

Traktorstcdet og idcalernc. 

Fr. Lisbeth Jacobsen har altid haft et stort 
engagement i natur, milja og fredning og 
disse emner har altid kunnet fil fruen belt op 
p i barrikaderne. Kalkgirden var da ogsi 
centrum da slaget, om den forhibentlig for 
altid glemte, ringvej B 5 blev udkajmpet 
engang i 70. erne. 
Det meget tidkrasvende og bundne liv p i 
Kalkgirden til trods, bar Lisbeth Jacobsen 
ogsi haft tid til sin store passion, sang. 
Sangkarrieren, som hun startede som 
ganske ung pige, gik over musikskolens 
elite kor og til Kabenhavns kammerkor 
hvor fr. Jacobsen farst sluttede som 68 ir ig . 
Foruden en stor interesse og ka;rlighed for 
malerkunst har Lisbeth Jacobsen ogsi set 
alle de betydeligste forestillinger p i det 
Kongelige Teater gennem irene. 
Fr. Jacobsens belt faste idealer for alkohol 

konsum har vasret urokkelige for samtlige 
kunder i alle disse i r , her var det nemlig 
ikke salonfashig med mere end 2 genstande 
pr. nasse og er det ikke befriende at der 
stadig findes mennesker der setter idealer 
over ussel mammon. Lene og jeg har selv 
ved flere lejiigheder overvasret seancen nir 
kunderne fik test og piskrevet, hvis de 
ytrede anske om mere end de 2 gevarsere, 
bemairkningen: "De skal kare, s i de kan 
ikke ra mere", det var standard her. Der 
vankede nu heller ikke mere hvis man ikke 
karte. 
Nu er det altsi ikke sidan at Fr. Jacobsen er 
afliolds kvinde, nas hun holder skam meget 
af en god beaujolais eller cn stsrk bajer, 
blot med mide. 

Da jeg for ganske nylig lalle i lelefon med 
Lisbeth Jacobsen udlrykte him sin store 
glaide ved ikke mere at voire hundet af at 
gore klar til kunder hver dag. Fr. Jacobsen 
gloidede sig ogsa over at mange afde 
gamle kunder stadig kikkede indenfor til en 
hyggesludder, og gloden i stemmen og 
engagementet er der stadig trods alder og 
det ddrlige bentej. 
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D.ebatsidc ?; 

PS trods af ihaerdlge eftcrlysninger i de 
foregicndc blade, cr redaktionen ikke 
ligcfrcm blevet bestormct med indlaeg og 
nyc idcer. Dette voelgcr vi ikke at opfattc 
som noget ncgativt, men lager det blot 
som udti^k for at turcyklistcrne cr 
tilfrcdsc med at det hcic korcr som det 
altid har gjort, og belt fint med det. Det 
er trods alt cyklingen der er vores 
bovcdformil. 

: cyklmecn ucr 

ALT I 

CYKELBEKUEDNING 
KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
RoskildeveJ 527 / 0sterbrogade 15B 
2605 Brendby 2100 0 
B. Andersen 

43 43 22 39 31 20 88 77 

Redaktionen. 

Nye aktiviteter !? 

Vedrarende oplajgget til nye kulturelle 
aktiviteter i tuicyklislernes regi, er der kun 
kommet tilbagemelding fra 2 personer. De 
tilkendegav at alle aktiviteter vedrarende 
kunst kultur og musik, ville va;rc saerdeles 
velkomne. 
Endnu er der desvaerre ingen der har nicldt 
sig som igangsKltere for ovenstiende 
arrangementer men iret er ikke giet endnu 
og hibet er lysegranl. 
Derfor skal der endnu engang lyde en 
opfordring til medlemmer der bar en god 
ide til et kulturelt indslag i de lange 
vintcraftener, det v » r e sig en tur p i 
danserestaurant eller museum eller ?. 
Send ct op ixg ind til bladct og se hvor 
mange der har lyst til at slutte op !! 

Jan. 
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Anmeldelse af turen til Malerklemmen -
S0ndag d. 14. Marts. 

AltsS Srets forste forSrstur, hvor 9 friske 
Turcyklister under ledelse af Hans Verner. 
Vikarturleder Jan. B . J . kunne sh nyde turen 
p3 anden made. Snakken gik lystigt, der var 
meget der skulle berettes efter en hel vinter. 
s a inden vi s& os om var vi med vinden i 
ryggen - lidt sol i ny og nae, saint en 
temperatur p& 2-4 ° sS taet p i 
Malerklemmen, at vi sammen med Niels 
Krog og Anni, der kom fra Nielses nye 
domicil i Ringsted, kunne kore de sidste 
km. Undertegnede spiste de obligatoriske 3 
asbleskiver, men Knud Hofgart kunne da 
sagtens aede 4 for sa kunne ban kare fra mig 
op af bakkerne p i vejen hjem, sagde ban -
og tro mig, det kunne ban sa - s& bare vent 
til nasste arl Efter at alle havde Ret varmen, 
bl.a. ved at se gladen i det vordende 
brudepar Lene Bentzen og Jens Tborsens 
0jne, gik turen sk hjemad. Pa hjemturen fik 
vi en jaevn vind imod os, sa der skulle 
traedes lidt mere i pedalerne, hvad Lene 
Boje klarede som en mis, ogsa Stefan var 
godt karende, sa formen var i orden til bans 
halvarlige ophold i frankrig- det misundte 
vi ham selvfalgelig ikke-. Lidt far Tune 
karte Tom sk mod Roskilde, og i Tune 
sagde undertegnede paent tak for en god 
dag, og kerte over Greve hjem, fyldt med 
behagelige indtryk, og trast efter en lang dag 
udendars. 

O B S . Det skal ogsa naevnes at Johan 
Knudsen gjorde os sit altid behagelige 
selskab. 

V i ses! 
Finn. A. Kristensen. 

5 iwwooitimnwwcna 

VisestilniotianscyfteliBb 

Reltvirer brochure 
Postbol<s176 
4600 Kege 

DMUon-specittMrn 

HWANG CYKLER og SPOUT APS 
Hnsdrada 3inlsng<gad< 3a 
ZIOOKlCeiiiavne 
n . 3120 n 12' raWuJI 20 M 59 Gnxv. 6 S5 2153 

-kmmtillamrtBGyklisler 

HO SMMU lOMO ONVMIf e t M OMAIN 3 

Aruneldelse af Abningsturcn sandag den 
11-4-99. 

Made ved vandtamet i Ballerup, nemt nok, 
man kan jo se det pa lang afstand, men ikke 
tast pa, sa hvis adressen havde vaeret rigtig 
og man kom fra den rigtige side, sai 11 
Men ad snarklet vej og sti lykkedes det 
alligevel. Op ad spindeltrappen (hajst 3 af 
gangen), for at nyde udsigten - flot, men 
nedturen, hvor man kunne se at der 
manglede mange skruer til gelasnderetl! 
Vel nede korte vi i samlet trop og god 
modvind ud ad stisystemet mod Smarum 
Nedre, hvor jeg tror Turlederen "karte 
rundt" med os i et villakvarter, ud og ind 
blandt folks sma haver. Maske for at fS 
tiden til at passe? Jeg var i hvert fald 
fuldstaendig "vendt forkert" indtil vi naede 
gammelkendte steder fra vores 
trKningsture. 1 Ledaje holdt vi en kort 
pause, hvor vi blev advaret om rutens 
beskaffenhed, sa vi kunne vaslge at kare en 
anden rute, hvis vi var "sarte" Alle valgte at 
falge Turlederen, maske fortrad nogen lidt 
senere, men flot var der og "alternativt". 
Efter megen fotografering, en punktering og 
lidt legnvejr fulgt af kraftig vind, naede vi 
igen asfalt. Dog kun for en kort 
beniasrkning, sk fik vi igen en spaendende 
tur, der gik fra Sengelase til Flang. 
Undervejs var det enkelte hjulspor ved et 
venstresving afmaerket med et "rigtigt" 
bilist s k i l l , da beboerne sikkert var traette a f 
at cyklister karte forkert. 
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Efterhanden begyndte sulten at nage, sa 
mumlen gik om at det dog var den 
naermeste omvej at kare fra Ballerup til 
Haje Tastrup "gennem" Hedehusene. 
Men pludselie sa v i den ret nye katolske 
Sankt Pauls kirke. L y s og venlig \k den og 
gav lae og husly til os vejfarende. I et stort 
flot rum, indtog vi vores medbragte 
kleminer med kniv og gaffel og lys pa 
bordene. Bagefter drak vi kaffe med kager 
til. Saiedes maelte og veltilfredse, kunne vi 
endnu engang sige tusind tak til Johan 
Knudsen for cn virkclig god, spajiidende, 
initiativrig og knoldet tur. (Han fik ingen 
sang, men det var ligefar...) Som gaettet i 
annonceringen opievede alle "belt nye 
strKkninger". 

Lene. B. J. 

Anmeldelse af turen til Kobcnhavns Parker 
og Gronnc Anlecg. 
Sandagden25 april 1999. 

V i blev 6 deltagere pk turen: Annelisc, Finn 
Kristensen, Jesper, Verner, vores lurleder 
Bert og undertegnede. V i kunne sagtens 
have Vffiret dobbelt sk mange eller flere. 
Vej ret var i hvert fald ingen undskyldning 
for at holde sig hjemme, solen skinnede fra 
en skyfri himmel. 
V i startede med at kare rundt om 
Sandennarken, igennem Carlsbergs 
elefantport langs Vestre Kirkegard ud til 
Valbyparken. Hvor vi holdt vores farste 
pause, medens vi studerede et halvt liundrcde 
sejlbJde som traenede pk Kalvebod Strand. 
Herfra karte vi igennem Vigerslevparken, 
langs Damhussaen og Damhusengen over 
Vestvolden til Kagsmosen. Her sargede 
Verner for en kort pause, idet bans meget 
lase kasde faldt a f V i fortsatte pa Vestvolden 
mod Utterslev mose. Kaeden faldt igen af 
efter mindre end 500 meter, Vemer fik 
stranimet kasden op ved at traekke bagbjulet 
sa langt tilbage, at det nassten ikke kunne 
dreje mndt for bagskaemien. Han kunne nu 
ikke falge med os andre, selv om vi kun 
karte 16-17 km i timen. Hjulet blev rykket 
lidt frem igen, og cyklen fiingerede herefter 
uden problemer pa resten af turen. 

Fra Utterslev mose karte vi op til Grundvigs 
Kirken og ned til Lersaparken. V i fortsatte til 
Kildevaelsparken, hvor vi spiste frokost pk 
legepladsen. 
Herfra karte vi igennem Faelledparken og 
Rigshospitalet langs Amorparken. Forbi 
0stre Aniasg ud til Langelinie. Herfra 
igennem Kastellet langs vandet til 
Amaliehaven over Amalienborg Slotsplads. 
Forbi Rosenborg Have ud pa Narre 
Voldgade. 
Her lad der pludselig ct brag, som et skud fra 
Jespers cykel. Faelgen var cksploderet. Et 
metalstykke pa 20-30 cm havde revet sig las 
og blokercde hjulet. Uheldet skete kun fa 
hundrede meter fra Narreport station, sa 
Jesper havde ingen problemer med at komme 
hjem med toget. 
De 5 tilbagevasrende fortsatte til samme 
Konditori, som sidste ar. V i valgte en lille 
lagkage og bad ekspiditricen sksere den ud i 
stykker pk 72 grader. Hun gav op og gav os 
kagen, en kniv og 5 tallerkener, sa vi selv 
kunne more os. Efter kaffen og kagen 
sluttede turen. Tak til Bert for en god tur. 

Flemming Nielsen. 

^ 

CYKELFERIE 
Vi har cykeltaskerne, letvaegtsteltet 

og alt det ovrige udstyr. 
Klq Ind hos 

Frederiksborggatde 52 
1360 Kobenhavn K 

Tlf. 33 14 51 50 
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Det var Finn Kristensen der fortalte mig oni 
denne udstilling, som han pStaenkte at 
bes0ge. Jeg syntes det lod som et udmasrket 
emne for en hyggelig sandagstur og 
samtidig en mulighed for et indlaeg i bladet, 
s J vi aftalte ct mode i I C . 3 toget til Odensc 
sondag den 28. februar. 
Udstillingen, hvis indhold ingen af os vidste 
noget om i forvejen, viste sig at vasre en 
meget generel fremvisning af produkter fra 
forende grossister og lokale cykelhandlere. 
Udover en aftale med folkene bag A . I . T . 
Rallyet i Vissenbjerg havde vi ikke noget 
egentligt fomiJl med turen, s i vi trSdte ind i 
dc "hellige" haller med friskt mod og ibne 
0jne. 

Udstillingen af cykler og div. tilbelwr var 
henlagt til den ene halvdel af centeret; 
resten var udlagt til forskellige aktiviteter 
som, modesbow, mountain bike opvisning, 
rckordkorsel p i ruller og et areal hvor 
interesserede kunne afprave diverse 
opfmdsomheder indenfor cykel 
konstruktioner. P i denne pravebane stadte 
vi i 0vrigt p i Jacob HaugSrd, der formentlig 
trillede rundt for at finde lidt medvind. 

Side 9 

Rundt om Cyklen 
I Odense 

For egentlig turcyklister var der ikke meget 
at hente, det meste henvendte sig til 
racerrove og mountain freaks. Der var 
bestemt mange loskre cykler i disse genrer. 
Det slog mig dog at fantasien, isaer indenfor 
mountain bikes, er ved at lobe af med de 
forskellige fabrikantcr. Har alle disse 
mEcrkvasrdigbeder mon bund i den praktiske 
virkelighed, eller er det design bluff blot for 
at stjaele billedet fra konkurrenterne ?. 
Racercyklerne har sSmasnd ogsi en snert af 
galskaben, og kont er det sandelig ikke. 

Koga-Miyata. Trekking, 27 gear. 

Eneste udstiller der havde turcykler at byde 
p i , var Hollandske Koga Miyata, der havde 
et pasnt udvalg, med et komplet udstyr til 
langfart. Udstyret var sasrdeles omfattendc 
med, letvaegts bagagebasrere, komplet 
dynamo system ( k rank) med greb for 
tilslutning, 2 eller 3 flaskestativer, 
stotteben, l i s og gearsystem med 27 gear. 
Nogle modeller var sigar monteret med 
sidespejl. 
Cyklerne virkede meget robuste og kunne 
fis som ffigte touring, med lettc stilror eller 
i en mountain type med alu. oversize ror. 
De monterede kohorns styr er nok en smags 
sag, men er da til at aendre. Det er ikke 
mange steder man ser fuldt fierdige fabriks 
monterede turcykler, s i skulle der vx re 
nogle der onsker mere detaljcrcde 

I 
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26.-27.-28. Februar. 
Congress Center. 

oplysninger om disse kan der rettes 
henvendelse til nedenstiende firma. 
Koga Miyata Chr. Nielsensvej 3, 8700 
Horscns. T l f 75630320 eller internet. 
http://www.koga.com. 

Et nav gearsystem fra det tyske 
familiefirma Rohloff med hele 14 gear var 
viBrd at bemiErke. Navet vejede kun 1700 
gr., altsi ikke mere end et udvendigt 
system, og det blev pistiet at systemet 
havde lavere friktion. Imponerende at skue, 
som det l i der adskilt p i et bord; det 
mindede om Schweizer ur mekanik. Den 
trovicrdigc fremviser (en rep. fra Teknisk 
skole) pistod at det fremlagte system havde 
tilbagelagt over 30.000 km. p i 3 i r i hirdt 
terrasn. Jeg kunne ikke se den mindste 
slidtage p i delene. Man fortalte at systemet 
blev samlet med pakninger og pifyldt olie, 
som en bil-gearkasse. Med en pris p i 
mellem 5 og 6 tusinde kr. for navet er 
systemet da heller ikke belt tilnasmieligt, 
og m i farst og fremmest vaere tiltasnkt 
proffer og andre perfektionister. 

Side 10 

Et hajst maerkvEerdigt indslag ( for os der 
betragter cyklen som et redskab til motion / 
sundhed ) bestod af en cykel med el 
hJKlpemotor. " Monstrummet " var 
monteret med en lille fiks el motor fra 
Yamaha og et opladeligt batteri, med ca. 40 
km. kapacitet og en opladningstid pi 3,5 
timer. Systemet virkede ved at motoren 
dobler dine krasfter op indtil 15 km./t. 
hvorcfter den tilforte kraft reduceres 
gradvist indtil 25 km./t. hvor man s i selv 
mi tage hele slaebet. Bevares den er da 
langt at foretraekke for de mere stojende og 
osende knallerter hvis krasfterne ikke er til 
mere, men det er et koretoj der har sine 
klare begraensninger og kraever en vis 
opmasrksomhed af sin ejer. Motoren skulle i 
ovrigt vEere ret stasrk og robust. 

Jan. 

De i hjornerne placerede cykler kan Ijene 
som eksempler pa "marketing design ". 
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BANAN I 
SPORT 

CyWen - der er kffl/et for 

VIgerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 

Priser - trafikpolitik og D.S.B. 

Begejstringen var til at overse da jeg 
eriagde kr. 327 for en retur billet, Glostrup 
- Odense. Bevares det er virkelig 
behageligt at suse igennem landskabet i de 
bekvemme og stejsvage IC.3 tog. 
Servicen er da ogsi i orden med kaffe 
"dagens " kage og det hele, dog, begrebet 
dagens kage muntrede jeg mig lidt over da 
jeg falte mig aldeles overbevist om at denne 
vel emballerede sag havde vaeret hele ugens 
kage ( kagen var nu god nok) . 
Tilbage til prisen, set ud fra et trafik politisk 
synspunkt er denne belt i skoven selvom jeg 
ikke vi l afvise at den rent drift-akonomisk 
er ganske korrekt. Drejer det sig om at 
lokke hr. og fru. Bil l is t med afkom ud af 
blikdJsen, stiller sagen sig efter min bedste 
overbevisning ganske anderledes. Man skal 
ikke vasre meget over 2 personer far det 
ikke kan betale sig med toget. Her skal man 
desuden tage i betragtning at med bil gSr 
transporten lige fra gadedaren til 
bestemmelsesstedet, uden yderligere 
transfer ( der ogsi koster kassen ) . 
Det er beklageligt at der ikke flyttes Here 
resurser til en trafikform som alle eksperter 
er enige om er den mindst rcsursekracvende, 
den mindst stajende og den mindst 
forurenende men politikerne tar ikke tage 
upopulasre beslutningcr og sastter sig ogs5 i 
denne sag imellem de berpmte 2 stole, 
hvorved de hSber ikke at have trSdt for 
mange over taserne. 

De trafik politiske lasninger raekker til 
gengaeld heller ikke lasngere end til en 
enkelt valgperiode, men det er mdske heller 
ikke tanken. 

Jan. 

S*> S'e) S<f) i4i*i ( ^ g ) 

Kommende ture: 

Onsdagstraeningen. 

Madested: Risby ved busstoppestedet. 
Madetid: K l . 18.00 

Turguider p& "cafe-holdet: " Jan / Lene 
Turguide pS racerholdet: Jens Thorsen 

Efter en stej start, fungerer det efterbSnden 
med at stable to hold p& benene. V i hSber 
tilslutningen bliver endnu bedre nSr varmen 
efterhSnden trasnger sig pS, og ser frem til 
endnu flere glade ansigter i det smukke 
afvekslende landskab. 
Da vi ikke mere blander de 2 hold, kan de 
"raes interesserede" regne med at tempoet er 
hajt hver gang. Hvis man er "racerrav" og 
interesscret i god traening er der ikke mere 
grund til at finde andre graesgange. 
Bemaerk ogs5 at p& turboldet er der cn ny 
rute hver gang, sk vi rigtig (kr set 
landskabet fra alle vinkler. 
Vi holder pA indtil den 15 September. 
Vel modt. 

Kysten Rundt, 
Lardagd. 12. Juni 1999 

Madested: Hjamet af Tuborgvej/ 
Strandvejen 
Madetid: K l . 8.30 
Laengde: 150-175 km. 
Turleder: Peter Kare 
T l f 36 49 2152 

I 
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Om turen: 
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 sk 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! 

Cykeltur p a Kage A stien. 
Lardagden 26. Juni 1999. 

Sporvejsmuseet 
Ved SkjoldenaEsliolm. 
Sandag den 20 juni 1999. 

Madested: Ringvejskrydset i Glostrup 
(RoskildeveJ / Ring I I I ) 
Madetid: Sandag d. 20-6-99 k l . 9.00 
Lasngde: Ca. 120 km. 
Turleder: Beret Due Jensen 
Tl f . : 38 74 68 41 

Om turen: V i karer i Turcvklisttempo 
gennem det forholdsvis flade og 5bne 
0stsjaellandske landskab, hvorcfter vi 
svinge ind imod det mere balgede og 
skovklasdte landskab ved Skjoldenaesholm. 
Medbring madpakke og kontanter til entre 
og eventuelle forfriskninger pk 
Sporvejsmuseet, hvor der er mulighed for at 
kabe drjkkevarer, is og kaffe samt en tur i 
skoven med sporvogn. 
Kaffen indtages ^ pk hjemvejen efter 
museumsbesaget.^ 

Madested: 
Bodega. 
Madetid: 
Lasngde: 
Turleder: 
Tl f : 

Roskilde station ved Georgs 

K l . 9.30, afgang 9.45. 
Ca. 70 km. 
Anni Steingrimsdottir. 
46 37 31 24. 

Turen kares i moderat tempo. V i karer ad 
de smS (asfalt) veje, ned til Dyndet, 
thehuset nasr Malerklemmen. Dercfter er 
der grus pk selve Kage A stien. Ved Ejby 
kommer vi igen pk asfalt veje. Medbring 
madpakke og evt. drikkevarer. Hvis der er 
stemning for det, kan vi indtage kaffe/kage i 
Malerklemmen. ' • ' ' 
Ved rcgn aflyses turen.,i' 

Blovstrod Kro. 
Sandag den 27. Juni 1999. 

Madested: 
Madetid: 
Laengde: 
Turleder: 
T l f : 

Damhuskroen. 
K l . 10.00 
Ca. 50 km. 
Verner Kristiansen. 
38 74 49 02 

Om turen: 
Turen kares i jaevnt tempo langs 
Vestvolden til Kagsmosen ad stisystemet. 
Smarmosen, Narreskov, Farum, Ravnsholt 
til Blovstrad Kro. Her spiser v i kroens gode 
og billigc mad. 
Klubben giver tilskud til kaffe og 
pandekager. 
Tilmelding: inden den 23. Juni 1999. 
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Rotur pa Farum Se. 
Sondag den 4. Jul i 1999. 

Madested: Herlev Posthus / Farum S0, 
bSdudlejning. 

Madetid: K l . 10.00/11.00 
Laengde: 5 Samil . 
Turleder: Peder Andersen 
Tl f : 36 75 38 42. 

Pris: Ca. 50 kr. 
Tempo: Som vanligt mellem 3 og 15 

knob. 

V i gSr i bSdene k l . 11.00. Efter ca. 1 times 
sejlads, strander vi ved FarumgSrd, for 
enden af savej. Her kan vi kabe kager til 
kaffen og anden skibsproviant. 
Mange strabadser senere, v i l vi kaste anker 
i Karsa, hvor v i indtager vores medbragte 
inad, og sover til middag^ 
Over Karsa s k i n n e r ' . © - altid! 

Nordsjselland Rundt. 
Lardagden lO.juli 1999. 

Madested: 
Madetid: 
Laengde: 
Tempo: 
Turleder: 

Herlev Posthus. 
K l . 8.00 
ca. 160 km. 
28-30 km/t. 
Jess Brink 

Fra Herlev Posthus karer vi nordpS via 
Farum, Lynge, Nr. Herlev, syd om Hillerad, 
Karlebo og dercfter op langs Esrum Sa pS 
den astlige side. 
Fra Esrum Sa karer vi over Villingerad til 
Nordkysten, hvor vi spiser den medbragte 
mad pi kystomrSdet i nasrheden af 
Gilleleje. Drikkevarer kaber vi undervejs. 

Fra Gilleleje karer vi ad smi veje ned mod 
Arresa, Annisse Nord, Skasvinge og 
Slangerup hvor vi vi l indtage kaffe og kage. 
Herfra gSr turen hjem mod Herlev. 

Ryget Skov. 
Sandag den 11. Juli 1999. 

Madested: 
Madetid: 
Lasngde: 
Turledere: 
Tl f : 

T l f : 

Jyllingevej/rarnvej. 
K l . 10.00 
Ca. 50 km. 
Jesper Wang Larsen 
28 12 35 59 
Flemming Nielsen. 
43 64 49 03 

Om turen: 
V i karer over Smar- og Fedtmosen 
igennem Hareskoven til Ryget Skov, ved 
Farum Sa. Her spiser vi frokost ved en af 
bSl pladserne (Husk madpakke og 
drikkevarer.) Herefter gSr turen over Kirke 
Vaerlase langs med Sandersa. Kaffepausen 
vi l blive holdt i Restaurant Skovlyst i 
Hareskoven. Hjemturen g4r igennem 
Ballerup til Vestskoven og forbi Herstcd 
haje. Tempoet vi l blive si alle kan falge 
med. 

KOMSOVENDEPA 
SYDEUROPA! 

Ruby Reiser 
11f.86153599 

I 
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Dragsholm Slot. 
Lardag den 17. j u l i 1999. 

Madested: 
Madetid: 
Laengde: 

Turledere: 

T l f : 

Stoppestedet i Risby ' '((| 
K l . 8.00 
200-250 km. (afliajnger af 
vind/vejr samt turledernes 
humar og dagsform) 
Lene Bentzen og Jens A . 
Thorsen. 
36 70 36 07 

Hurtig hyggetur p3 racercykler til det 
nordvestlige Sjaslland. Nadvendig 
hastighed: 25-30 km/t, n5r der kares. 
Formen skal vasre i orden for at deltage p5 
denne tur. V i v i l dog bestr^be os p5 at 
holde et jasvnt tempo. 

Turen vi l fare os ad smS, hyggelige veje, 
hvor der vi l vasre dejlige udsigter over bav, 
sa og land. 
Frokost indtages et egnet sted i det fri, 
medens te/kaffe/lagkage indtages p& 
Dragsholm slot. 

NBI Turen kores kun i absplut godt vejr! 
Ring ved tvivl. \

Falkonergarden. 
Lardag den 7. August 1999. 

Madested: 
Madetid: 
Lasngde: 
Turleder: 
Tl f : 
Tilmelding: 
Tempo: 

Jyllingevej/TSrnvej. 
K l . 12.00 
Ca. 80 km. 
Peder Andersen. 
36 75 38 42 
Senest 5. august 
Al le kan deltage! 

V i karer ad stisystemer over Allerad, 
gennem Store Dyrebave til Fredensborg. 
FalkonergSrden abnerkl. 16.40. 
Kaffe og kage nydes hos Prinsessen, 
hvorcfter vi finder et flot landskab til 
hjemturen. 

Weekend tur til Hallandsasen og 
Bastad. 
Lardag /sandag den 14. og 15. August 
1999. 

Madested: 

Madetid: 

Laengde: 
Turledere: 
Koplev. 
T l f : 

Rade port til Dyrehavsbakken 
ved Klampenborg station. 
K l . 8.00. (Mulighed for 
opsamling ved Herlev Posthus 
k l . 7.00 og i Helsingar kl . 
9.45.) 
2x 120- 130 km. 
Susanne Rasinussen og Aksel 

31 35 20 59 S.R. eller 
44 92 22 90 A . K . 

Bindcnde tilmelding af hensyn til 
vandrchjcmmct senest onsdag 28. j un i til 
Akse l (vi har forhSnds reserveret 12 piadser 
p5 vandrehjemmet, sS farst til malle. . .) 
Beskrivelse: 
Der kares langs Kystbanen til Helsingar. V i 
tager med Scanlines til Helsingborg. Fra 
Helsingborg kares ad smS veje og stier til 
Angelholm, hvor vi spiser frokost. Det 
meste af vejen cr asfalt; men der er 5 - 10 
km. grusvej. 
Efter frokost kares den sidste del op over 
Hallandsisen og ned til BSstad. 
Her overnattes pi BSstad vandrehjem. I 
BSstad spiser vi aftensmad pfi restaurant. 
Om sandagen kares igen op over 
HallandsSsen og ned igen. Turen fortsastter 
forbi Vastersjon/RossjOn og over Munka-
Lungby og tilbage til Helsingborg. V I 
finder et sted til frokosten undervejs. 
Fra Helsingar kares hjem langs Kystbanen. 
Medbring: Penge til fasrge, vandrehjem 
med iTiorgenmad og aftensmad lardag. Ca. 
350 kr. i svenske penge.(klubtilskud efter 
gzeldende regler) 
Madpakke til frokost lardag og sandag. 
Lagenpose. 

Tempo: 
Turen kares i moderat tempo; men vi skal 
dog nh frem i rimelig tid. 
Man kan spare sig for ca. 35 km ved at 
slutte sig til i Helsingar. 
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Bognses Storskov 
Sandag den 22. August 1999 

Madested: 
Madedato: 
La;ngde: 
Turledere: 

Tlf: 

Jyllingevcj/Tirnvcj 
K l . 10.00 
Ca. 85 km 
Jesper Wang Larsen 
Flemming Nielsen 
28123559 (J W) 
43644903 (F N) 

Om turen: 
V i starter med at cykle igennem Vestskoven, 
forbi Herstedtoje og Olc Ramcr Muscct. 
Igemiem Vridslascmagle, Sengelase, Vadsby 
og Soderup. Uden oni Fang, igennem 
Marbjerg og belt boastavelict igennem 
Roskilde Universitetscenter. (Det er en ret 
speciel opievclse at kare pS cn cykclsti, hvor 
der bJdc cr bygninger til begge sider og over 
hovedet p& cyklislen). 
Turens farste pause er i Roskilde Havn, hvor 
der er tid til at spise en is og sc Harald 
Blitand lasgge til kaj. 
V i fortsajlter nordpS ad Roskilde Fjords 
vestside pS stisystemet ind pil Sankt Hans 
Hospitals omrSde. Umiddelbart efter 
Hospitals omrSdet forlades kares pS en 
meget snial sti tvaers over en mark ind i 
Boserup Skov. V i karer igennem denne 
skov og ud i Bognass Storskov, hvor der 
spises frokost i en bugt i vandkanten ud til 
Kattinge Vig . 
Herefter fortsajttes til skovcns astligste 
punkt, hvor der cr en meget stor 
skarvkoloni. Kolonicn indeholder 250-300 
skarvreder og imellem dem ogs5 25-30 
fiskehejrcreder. Turledernc havde en meget 
spajndende pravetur 3 april, hvor alle 
rederne var "bemandet". 
Herefter kares tilbage til Roskilde, hvor 
Konditorict p4 Skomagergade 40 sselger ct 
stor udvalg af kager, der holder sig inden for 
budgettet. 
Fra Flang kares igennem Ny Flang til 
Hedehusene station, og der' fortsiettes p& 
stisystemet langs banen. Haje Taaslrup 

Stien farer os til Taaslrup station. Efter 
Jernbane Alle kommer vi til stisystemet i 
Albertslund Kommune. V i karer ind i 
Vestskoven og slutter turen pS toppen af 
Herstedhaje 

Hersholm. 
Sandag den 29. August 1999. 

Madested: 
Madetid: 
Licngdc: 
Turleder: 
Tl f : 
Tempo: 

Jyllingevcj/ TArnvej. 
K l . 10.00 
Ca. 80 km. + MOMS 
Peder Andersen 
36 75 38 42 
Alle kan deltage! 

V i karer gennem Eremitagen, via stien 
langs med Nordbanen til Folehave og 
Harsholm. D6r spises frokost og vi sover til 
middag. 
Dercfter gSr turen til Jaegerhytten ved 
Sjaelsa hvor vi drikker kaffe/te. 
Husk at tage lidt penge med. 
V i karer gennem Rude skov, 01 . Holte 
Gade, Attemosevcj, Frederiksdalvej, 
Bagsvierd Sa og Kagsmosen hjem. 

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

I 

I 
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T o u r Dc Natur. 
Lardag den I I . September 1999. 

Madested: Herlev Posthus 
Madetid: K l . 10.00 
Lasngde: 60-70 km. Max. 
Turleder: Erik Carlsen (vikar for Peter 

Kare.) 
T l f : 36 49 35 07 
Tempo: Hyggetempo, " E j Racer" 

Turen kares fortrinsvis ad granne stier og 
skove (ligesom sidste 5r), og madpakken vil 
blive spist med udsigt over vandet. 
Kaffen indtages samme sted som sidst 
(billigt).-Vcl madt. 

H J E R T E U Q T I L L V K K E 

Disketter ? 
Da vi nu gentagne gange har vasret tide for 
problemer med samkaring af disketter og 
vores beskedne udstyr, dog windows 97, 
opgiver vi lige for tiden at modtage 
materiale p5 disketter. 

Redaktionen. 

M E D B R V L L U P P E T 

Lardag den 29.-5.-99. blev Lene og Jens 
Thorsen gift p5 Radovre Ridhus. Det er 
ikke hver dag at 2 Turcyklister bliver gift 
med hinanden. Da dc faktisk ogsS bar madt 
hinanden ved Turcyklist arrangementer, 
syncs redaktionen at de skal have en hyldest 
her i bladet. 
Endnu engang rigtig l i jcrtclig t i l lykkc og 
p5 gcnsyn pS landevejene. 

Turbeskrivelscr! 

Skriv gernc s i udfarlig og fyldigt som 
muligt, det giver stof til bladet og god 
information til Issernc. 

Redaktionen. 
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Ferie ide ?. 

Camping med faelles spisning i 
syd Frankrig. 

Redaktionen har fAct tilsendt cn 
brochure fra et Dansk / Fransk aegtcpar, 
bosiddcnde p& cn giird i dcpardcmcntct 
Tarn. 
Da det egentlig lyder meget hyggeligt vi l vi 
gerne fremfore tilbuddct her i bladet denne 
ene gang. 
Tor resten manglede vi ogsi lidt stof til de 
sidste sider, S5S.. . 

Der tilbydcs overnatning i eget telt samt 
morgenniad og aftensmad. Den gamle 
vinkasldcr er indreltct til opholds- og 
spiscrum, der forefmdes ogsi musik og 
turistmateriale fra egnen i lokalet. 
Der servcres relter fra det sydfranskc 
landkakken og ravarcrne cr af egen avl og 
fra de lokale gSrdc. Til maden bydes der p& 
den lokale landvin. 

Der tilbydcs ogsS kogekurser i "Det franske 
landkakken". 
Der er plads til 15 personer i alt. Er man 
ikke til telt kan der skaffes ferielcjlighcder 
p5 et par af naboejendommene. 
/^igtcparret tilbydcr ogsS at organisere 
togbooking og karsel belt frem til gSrdcn. 
Cykler kan lejes. 
Ejendommen ligger ved landsbyen 
Monesties nordvest for byen Albi , et 
omrfide med floder og smJbjcrge. 

Prisen for camping, morgenmad, aftensmad 
og vin er 1500 kr. pr. uge. 

Oplysninger og booking. 
Inge og Bruno Laroche 

"Lichardic-Basse" 
81640 Monesties 

Frankrig. 
T l f og fax. 00333563766437 
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Juni: 

K l u b m 0 d e r . 

Torsdag d. 10. 
Almindeligt made. 

Jul i : Intet made. 

August: Torsdag d. 12. 
Almindeligt made, evt. med de farste 
billeder fra Rallyet. 

September: Torsdag d. 9. 
Billedaflcn, med medlcmmernes 
feriebilledcr. 

Klubben s\bncr dorcnc ca. kl. 19. 
Herefter kan man sA nyde kaffe og kage 
medens snakken gAr. 

H U S K NY A D R E S S E og M 0 D E D A G ! ! 

Ture i nasste blad: 

11 -9-99 Tour De Natur 
26-9-99 MalleAen, vandre 
10-10-99 Lavfaldstur i ravnens rige 
17-10-99 GanlascEgcd 
24-10-99 Malerklemmen. 

Bmdline for nasste nununer er 27-7-99. 

Forventet udkomst uge 36 i September. 

Bemasrk at der er klubmede i August 
selvom der i Turkalenderen star intet 
1n0de.ll 

HUSK!! 
Alle turbeskrivelscr sondes til Finn A. 
Kristenscn. 
0vrigc indlaeg sondes til redaktionen. 

ALT I 

CYKELBEKUEDNING 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Rosklldeve) 527 I 08torbrogade 158 
2605 Brendby 2100 0 
B. Andersen 

4 3 4 3 2 2 3 9 3 1 2 0 8 8 7 7 
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H U S K ! 

Aktivmadet den 14. Oktober. 
Taenk allercde nu over gode forslag og 

idcer. 

Indeks 

A I T rally 1 
Arrangementer i forb. med Rallyet 2 
Kalkgirden 3 
Debatside 6 
Anmeldelscr 7+8 
Rundt om cykclen 9 
Kommende ture: 11 

Kysten Rundt 11 
Sporvejsmuseet 12 
KageSst ien 12 
Blovstrad Kro 12 
Rotur, Farum sa 13 
Nordsjaelland Rundt 13 
Ryget Skov 13 
Dragsholm slot 14 
FalkonergSrden 14 
BSstad 14 
Bognaes Storskov 15 
Harsholm 15 
Tour de Natur 16 

Bryllup 16 
Ferie ide 1^ 
Klubmeder 18 
Ture i nxsle blad 18 
Husk! 18 
Deadline 18. 

B A N A N I 
S P O R T 
Cyklen - der er kaalet lor 

VIgerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 


