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T U R C Y K L I S T E N er medlemsblad for 
foreningen TURCYKLISTERNE, der 
har til formSl at udbrede og formidle 
viden om og glasde ved turcykling pi 
ethvert plan. 

Bladet udkommer 4 gauge irligt. 

Redaktorer 
RadkElkevej 168 

2600 Glostrup 
Tlf. 43 45 66 08 

Koordinator 

Saddelmagerporten 4-539 
2650 Hvidovre 

Tlf. 22 16 27 30 

FORRETNINGSUDVALGET 

Kasserer 
Jens Spelmann 
Vingekrogen 12 

2730 Herlev 
Tlf. 44 84 22 19 
Giro: 5 71 38 46 

Bert Due Jensen 
Markskellet 8, 3. Th. 

2720 Vanl0se 
Tlf. 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
SkyttegSrdvej 49 st.Th. 

2500 Valby 
Tlf. 36 17 49 40 

Finn A. Kristensen 
Saddelmagerporten 4-539 

2650 Hvidovre 
Tlf. 22 16 27 30 

K L U B L O K A L E 
Voldparken 8 
2700 Bronshaj 

T l f 38 60 80 14 
(2. torsdag i hver mSned.) 

Blad 4 ? ? ? . 

Som den opmasrksomme turcyklist sikkert 
allerede har bemaerket, kom blad nummer 4 
ud i September ?? og forhSbentlig har I ikke 
brugt det sparsomme efterSr pS at lede efter 
et manglende blad, men blot resoneret at det 
sku nok var nummer 3. Dette var ikke et 
udslag af hedeslag og feriekuUer p4 
redaktionen, men et meget beklageligt 
uheld, som vi bestemt ikke er stolte af . 
Godt nok er de aldrene redaktionelle 
medarbejdere afhasngige af stadig stasrkere 
briller - men - s4 gait burde det ikke vasre 
- endnu -. 
Der er naturligvis en vis forklaring pS 
fiEnomenet (ingen undskyldning). P4 grand 
af nogle problemer med at fa forskellige 
programmer til at arbejde sammen om 
bladets overskrift, der er bygget grafisk op, 
fik vi produceret de resterende forsider 
tidligere pi iret (minus billeder). 
Miseren opstSr da jeg ( Jan ) skal klistre 
forside billedet p i og Sbenbart er mere 
opmsrksom pS at fmde den mest perfekte 
kopi end det rigtige nummer - sJdan - . At 
ingen siden laegger maerke til det forkerte 
tal ma henfares til de feromtalte optiske 
problemer. 

Med beklagelse redaktionen. 
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O B S ! O B S ! 

Januar made !! Torsdag den 13. 
kl. 19.20. 

Da klubben pS grand af de forestaende 
jubilseums arrangementer ikke afholder 
nogen nytirsfrokost, blev det pi 
Aktivmedet besluttet at indsaette en 
ekstraordinser mededag i januar. 
Programmet for aflenen vil vsre som 
falger: 
K l . 19.30 vil vi anske hinanden godt nytSr 
og i bruset fra den liflige boblevand, vil vi 
sammen dele erindringeme og skue ind i 
det 21. arhundrede. Der er sikkert ogsa lidt 
S0dt til tanden. 
K l . 20.15 Lysbilledforedrag. 
Herefter byder klubben pa den obligatoriske 
kaffe, og monstro her ikke ogsa skulle vasre 
et stykke S0dt. 

Lysbilleder fra Nepal. 

Lysbilledeme er fra vores trekking-tur til 
Himmalaya-bjergene efterSret 1998. Turen 
gik til omradet Annapurma, der trods sin 
beramthed og turisme, stadig byder pS et 
vasid af oplevelser. Efter billeder af 
indbyggeme, deres landsbyer og ikke 
mindst de imponerende bjergtinder bliver 
der ogsa et kig pa Katmandu's mystik. 
M0d op hvis du har lyst til lidt inspiration 
fra disse fjeme egne, lad os i denne kolde 
periode starte saesonen med et ordentligt 
fremmade !!. 

Thomas og Lars 

Turcyklisterne pa nettet!!. 

Som beskrevet i madereferatet, fra 
Aktivmadet, besluttede forsamlingen at 
etablere en hjemmeside pa intemettet. Dette 
forslag blev bragt pa bane i forbindelse med 
en diskussion vedr0rende tilgang af nye 
medlemmer, og helt i tidsanden er dette 
ogsa et ssrdeles effektivt medie til at nS 
bredt ud med. Den gamle model, med at vi 
alle reklamerer for klubben p i vores vej ude 
i den store virkelighed, har, trods sine 
saerlige kvaliteter, desvasrre ikke lasngere 
den 0nskede effekt. 
Thomas og Lars, der begge har en meget 
stor viden ud i dette emne, indvilgede i at 
bygge hjemmesiden op sa den tager sig 
indbydende og professionelt ud. I farste 
omgang bliver der tale om en kort 
introduktion til turcyklisterne, med nogle 
relevante facts om klubbens formal og 
idegrundlag. Det er derefler meningen at 
vores kommende ture skal lasgges ind pa 
samme vis som de fremstar i bladet, og 
labende opdateres. Hvad der derudover skal 
ind pa denne side ma vi fremover diskutere 
OS til. 
Denne interessante nyskabelse er maske det 
der skal til for at vi i de kommende ar, kan 
fa den medlemstilgang der sikrer klubbens 
dynamik i fremtiden. Foruden de derved ny 
tilkomne tanker og ideer til ture og 
arrangementer, er det mindst lige sa vigtigt 
med nye aktive, til alle de praktiske 
g0remai i vores klub. Vi kan jo lige s i godt 
se i 0jnene at alle de meget flittige 
medlemmer der i dag holder klubben 
karende, nok kan holde ind i det nasste 
artusinde — men ikke alle tusinde ar.!! 

Jan. 
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Felg med turcyklisterne ud pS 
intemettet. Der vil far du ved af det vaere 
den forste digitate version af 
"Turcyklisten ". 
Felg med pi adressen: 
WWW.TURCYKLISTERNE.DK. 
Vi vender tilbage med mere i nseste 
nummer af den analoge " Turcyklisten ". 

P5 januarmedet vil der vaere en kort 
demonstration og vejledning i brugen af 
hjemmesiden. 

Thomas og Lars. 

Jule ~ Nytarshilsen. 

Glasdelig jul og et rigtig godt og 
lykkebringende nytSr anskes i alle fra 
turcyklistemes lille blad kompagni. 
Lad OS bare g4 let hen over det med julen, 
der bliver vi bare rigtig godt fede af ( av for 
S . . . ) . nash- sS er der straks mere filosofi 
og visioner knyttet til nytSret. Dette ikke 
mindst fordi vi som de farste mennesker 
siden vikingetiden stSr overfor et vaskeajgte 
Srtusinde skifle. !! 
Skulle det s4 vasre sS meget anderledes - ? 
nash sSmasnd ikke det, og s4 alligevel; for 

som altid er netop nytSret, det tidspunkt 
hvor man ser sig tilbage, tasnker, skuer firem 
og danner sig de farste visioner for 
fremtiden. 
Ser man tilbage p5 de sidste tusinde &r er 
det vel ikke for meget sagt at her virkelig er 
sket en teknologisk og materiel revolution.-
- Men - mangier der ikke noget ? m&ske 
skulle vi alle sastte de nasste tusinde 4r af til 
den menneskelige og mere Sndfulde 
revolution. N5 men her i disse spalter skal 
vi udelukkende tage os af turcyklisterne og 
cyklismen i al almindelighed. Med hensyn 
til klubbens fortid i det forlabne kvarte 
arhundrede er der vel ikke grund til at vasre 
utilfredse. Vedrarende klubbens fremtid, 
var der p4 det netop afholdte Aktivmade 
lidt bekymring at spore. Dette ikke mindst 
p4 baggrund af de lave madetal gennem 
sassonen og det manglende indput af nye 
medlemmer. 
Vi fik " kun " 25 4r af det gamle irtusinde 
og hvorfor skulle vi ikke kunne tage en 
endnu starre bid af det kommende ?. 
Vi har lysten.! 
Vi har mulighedeme.! 
Vi har ideerne og visioneme.! 
Vi har frem for alt klubben hvor den 
gode , venlige atmosfaere og natur-
oplevelserne helt overskygger den 
nidkaere egoistiske konkurrence ind, der 
ellers kendetegner denne sportsgren. 
Nu skal vi blot have tilfart noget nyt 
menneske materiale til at hjaslpe os med at 
fare det hele ud i virkelighedens verden. S4 
kan klubben og dens sasrlige ind, ogsS i 
fremtiden bringe naturoplevelser, samvasr, 
glaede og masser af cykelmotion til mange 
fremtidige turcyklist generationer. 
Fremtiden burde tilhare cyklismen; den er 
akonomisk, forureningsfri, stajfri, sund og 
krasver ikke de store resurser. Det er ogsS et 
hurtigt transport middel i hverdagen- og s& 
er det fandme ogsS sjovt tilligemed ! ! - kan 
man forlange meget mere ?. nej vel. 
PA gensyn alle sammen i det 21. 
Arhundrede. 

Lene og Jan. 
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Kommende Arrangementer. 

Dato: 25. februar 2000 
Tid: kl. 17 

Sted: Papillon Vinhandel 
Vesterbrogade 184, kaeideren 

(hjornet af FrydendalsveJ) 
Pris: 90 kr. 

Hvem skulle tro, at der pi den triste 
Vesterbrogade fmdes en hyggelig 
vinkslder, fyldt med spasndende vine. 
Da vi synes, at I skal have mulighed for at 
laere stedet at kende, vil vi arrangere et 
besag i kaslderen. V i skal smage os 
igennem 8 forskellige italienske og franske 
vine. Hvide og rade. 
Vinene ledsages kun af vand og brad, da vi 
hiber pi, at der bagefter er stemning for at 
g5 ud at spise sammen. 
Til smagningen er der tsndt op i 
braendeovnen. Trods det er det en god ide 
med varmt taj i de kalige hvaelvinger. Ellers 
skal man drikke mere for at holde varmen. 
Forhindstraening i at st5 op er en fordel. 

AngSende spisningen bagefter vil vi bestille 
bord et passende sted for dem, der pS 
forhind melder sig til dette. 

Der er kun et begraenset antal pladser, sS 
hurtig tilmelding anbefales. Absolut 
sidste frist er onsdag den 16. februar 
til Berthel og Jytte pS 
4373 5796 ^ 9 

2 5 A R S J U B I L . « U M S F E S T . 

Dato: Lardag 18. Marts 2000 
Sted: Loen, Pederstrupgird, Pederstrup 

Falg Pederstrupstien ca. 1200 m fra 
Ballerup Station, hvor sivel tog som 
busser har stop. [Kraks 125;h7-e6] 

Tidspunkt: K l . 16.00 
Piklasdning: Festlig - og fri 
Pris: Kr. 250.- pr. pers. som bedes indbetalt 
pS vedlagte girokort senest 10/01-00. 
N.B. Skriv venligst i den dertil indrettede 
rubrik pA eirotalonen antal og "Fest" 

Kasre klubven. 
Du og din partner inviteres hermed i 
anledning af klubbens 25-arige eksistens til 
fomajeligt / festligt samvasr, nSr bagen er 
ved at springe ud igen efter vinteren. 
Festudvalget har besluttet, at de ikke selv 
vil deltage i fremstillingen af fouragen, 
hvorfor vi er nadsaget til at age 
deltagerprisen i forhold til tidligere 
arrangementer. 
Vi vil tilstr»be, at smagslagene bliver pirret 
mindst lige sS meget, som de plejer med: 
Velkomstdrink; 3 retter mad tillige med 
nogle stasnk vin; kaffe af god kvalitet. Det 
hele krydret med sang og taler og hvem 
ved? 
Der spilles op til dans, indtil natmaden 
serveres kl. 01.00 (lokalet skal forlades kl. 
02.00). 



Turcyklisten 4 / 99 Side 5 

BAREN V I L V ^ R E A B E N UNDER 
H E L E ARRANGEMENTET MED 
UDVALGTE V A R E R T I L RIMELIGE 
PRISER. 

Festlige indslag / -forslag modtages hos 
festudvalgsmedlemmeme. 

Vi haber selvfalgelig, at vi ikke har 
strammet skruen for meget? Sidst var vi 84 
- denne gang er der plads til 125, sS vi 
satser pS medlemmernes ssedvanlige sans 
for rekordsffitning. 

f / festudvalget 

Linda 

Jubilasumstur. 
Det p4 Aktivmadet valgte arrangements-
udvalg, bestiende af: Finn, Johan, Knud 
Erik, Carsten, og Flemming, har barslet 
med falgende oplsg til den kommende 
jubilasumstur. 
Arrangementet er for nuvcerende ikke 
planlagt i detaljer men det skulle i store 
trcek blive som folger: 
5 dages tur til Kongskilde Friluftsgard 
fra torsdag den 1. juni ( Kristi 
himmelfartsdag ) til mandag den 5. juni 
(grundlovsdag) 

Kongskilde Friluftsgdrd ligger sydfor Sore 
i det N. V. hjorne af Tystrup so, i et meget 
naturskont og kuperet landskab. 

Sorbymagte 

• Skalskor 

Turens forlab tasnkes gennemfart som 
folger: 
Torsdag den 1. juni. K l . 10.00 cykler 
vi de ca. 90 km. til Kongskilde i samlet 
flok. 
Fredag den 2. juni. cykelture pi 30 -
50 km. og 90- 100 km. 
Lardag den 3. juni. Kano tur og 
festmiddag om aftenen. 
Sandag den 4. juni. Cykelture p4 30 
- 50 km. og 8o - 120 km. 
Der er naturligvis mulighed for at vandre 
ture i det naturskanne omride, hvis dette 
skulle vasre ansket. 
Mandag den 5. juni. Cykler vi mod 
dethjemlige igen. 
Det vil vasre muligt at & sin bagage kart ud 
og hjem. 

OBS. 0nsker man ikke at transportere sig 
frem til Kongskilde ved egen kraft vil der 
naturligvis vasre et andet tilbud, ( ikke 
includeret i prisen ) men dette vil fremsti af 
det endelige materiale. 

Overnatning!. 
Der kan vaslges imellem. at ligge i eget telt 
p4 tilstadende natur lejrplads eller 
overnatning i 3-4 sengs rum med bad og 
toilet p4 gangen ( vandrehjems standard). 
Mod merbctaling er der mulighed for 2 
personers rum i samme standard. 
For de sasrligt kraesne er der tillige nogle 

enkelt og dobbelt vasrelser med eget bad og 
toilet (hotel standard). 
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Der kan kabes morgenmad og aftensmad pa 
stedet, dette er op til den enkelte at 
arrangere og altsa ikke med i 
arrangementet, bortset fra jubilsums-
middagen om lardagen, der er fasUes for 
alle. 

Priser. 
4 ovematninger i 3-4 sengs rum koster ca. 
600 kr. incl. klubtilskud, festmiddag og 
kanotur. 
4 ovematninger i eget telt koster ca. 200 kr. 
incl. klubtilskud, kanotur og festmiddag. 
Overnatning i enkelt eller dobb. vserelse 
bliver noget dyrere alt efter om det skal 
vsere hotel - eller vandrehjemsstandard. 
Aftensmad kr. 85. 
Morgenmad kr. 50. 

Tilmelding. 
Tilmeldingen sker ved at indbetale kr. 200 i 
depositum p4 den medfalgende giro, inden 
den 17. januar. 
Skriv venligst i det girotalonen 
indrettede felt Antal og "jub. tur" 
0nsker man at ligge i eget telt skal dette 
ogs& pSfares kuponen. 
Deltagere der ansker dobbelt eller ene 
vaerelse skal desuden meddele dette til Finn 
p4 tlf 22 16 27 30. Her kan man sa fa 
opiysning om de forskellige muligheder og 
priser. 

ALT I 

CYKELBEKUEDNING 
KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
RoskildeveJ 527 / 0sterbrogade 158 
2605Brendby 2100 0 
B. Andersen 

43 43 22 39 31 20 88 77 

Cykelrally i Frankrig.! 

Det Srlige rally finder sted i dagene 30. juli 
til 6. august Sr 2000. Vasrtsbyen dette ar er 
Bourg en Bresse der ligger 70 km. nord for 
Lyon og 40 km. ast for Macon. 
OmrSdet er tilpas interessant for Tur-
cyklister, med let bakket vin- og agerland 
mod Macon i vest og i ast pasne bjerge op 
til 12oo m. Her er mange sm4 bjergrygge 
der gennemskaeres af floder, slugter og 
masser af smi pittoreske byer med 
mulighed for at frekventere den lokale 
gastronomi og kultur. Bourg en Bresse har 
en starrelse der sikrer os et udbud af savel 
kulturelle som festlige aktiviteter hvis man 
for en aften skulle fmde p4 af slippe grebet i 
styret. 

du 30 Juillet au 6 Aout 

Arrangementet. 
Som vanligt karer vi med Ruby rejser helt 
frem til rally pladsen hvor vi banker vores 
medbragte villaer op. Rally ugen vil s4 
byde p4 4 til 5 daglige cykelruter i alle 
retninger, med forskellig lasngde og 
svasrhedsgrad, godt garneret med alskens 
underholdnings og kultur tilbud. Som det 
efterhinden er de fleste bekendt, vil der i 
rally-centret vaere udstillinger og salg af de 
sidste cykelnyheder samt omrSdets 
specialiteter (ost). 
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Dette arrangement traekker mellem 7.000 og 
12.000 deltagere fra mange europasiske 
lande (dog flest franskmsnd) og er 
organisatorisk det nasrmeste man kan 
komme det perfekte ( kun det fynske A.I.T 
rally har nsrmet sig det). Sd her skulle alle 
0nsker vasre tilgodeset, uanset om man er til 
fest og ballade eller til det helt seriase lang-
distance rass. 

Specifikationer (forelobige). 

Afgang fra Ellebjerg station 
fredag den 28.-7. kl 8.00. 
Ankomst til Bourg en Bresse ^ ^ ^ ^ 
lardag den 29.-7. kl.6.00. TBMt?^ 
Afgang fra Bourg en Bresse / ' T j ^ ^ ^ C " 
lardag den 5.-8. kl.19.00 Kj^y^ \
Ankomst til Ellebjerg station 
sandagden 6.-8. kl. 16.00 
Prisen for rally tilmelding, teltplads og 
transport vil vasre i nabolaget af 21-2500 
kr.( rent skud), for rally ugen. 
Alle tider skal tages med et vist forbehold 
da kareplanen for 5r 2000 ikke er fastlagt 
endeligt. Det er ogs4 en mulighed at vi 
bliver en dag lasngere, s4 vi undgSr at skasre 
den sidste ende af arrangementet. Det vil 
vaere muligt at fortsastte videre p4 egen 
hind, over bjerge eller langs floder, frem til 
Orange med hjemtur f.eks. lardag den 12. 
august. Dette kan, mod en merpris, bringe 
cykelferien op p4 17 dage, med rigtig 
mange muligheder. 

Tilmelding. 

Er du interesseret ?? kan du allerede nu 
og senest 1. februar ringe til redaktionen p4 
tlf 43456608 med en helt uforpligtende 
tilkendegivelse. Dette giver arrangareme 
fomemmelse af interessen og indebasrer 
kun, at man i begyndelsen af marts vil fa 
udfarligt materiale med priser og 
betalingsbetingelser tilsendt. {der er be-
grcenset antal pladser, sd- forst til melle !!) 

Arrangarer. 

Aksel Koplev og Jan Bai Jensen. 

Referat af Aktivmedet 
d. 14.-10.-99. 

Ordstyrer: Linda Norup Hansen. 
Referant: Lene Bai Jensen. 

Jens Spelmann fremlagde midlertidigt 
regnskab da det endnu ikke var kontroUeret 
af revisoren Nogle enkle afklarende 
spergsmil blev stillet. Stigningen i 
indtasgten er et udtryk for at kontingentet er 
steget (til betaling af nye klublokaler). PS 
grund af lille fremmade pS turene er 
udgiften til kaffe-tilskud ikke ret stor. 
Endnu engang er der sat 10.000 kr. af til 
Jubilasumsfonden. 

Forretningsudvalget indstillede til ufor-
andret kontingent p4 250 kr., kaffe-
tilskuddet stadig pi 30 kr. og afsaetning af 
5.000 kr. ekstra til 25 ir 's Jubilasums
fonden. Dette kunne alle tilslutte sig. 
Bert Due Jensen spurgte om der var 
stemning for at holde jubilasumstur med 
indbygget fest eller b5de-og. Der skulle 
vaere bSde fest og tur! 
Niels C.K. Pedersen: Det havde vaeret en 
dram at vaere med til at arrangere Sjaslsa 
Rundt i ar, da der ikke havde vasret pro
blemer med at fS bemandet posteme. S4 
ROS og T A K til alle posteme. B E M ^ R K 
at nasste 4r brydes sasdvane og Sjaslsa 
Rundt kares sandag d. 28. mai 2000. 

Der var tilfredshed med bladet, isasr stSr 
trykket meget fint. Lene B. Jensen gav ros 
for de mange turreferater der strammer ind 
til redaktionen. Ved en misforstdelse var 
der en fejl i et turreferat skrevet af Linda 
(manglende billed), Redaktionen beklager! 
Dette affadte spargsmSlet om hvor meget 
redaktionen redigerer? Der rettes s4 lidt 
som muligt, s i det skrevne stadig har 
forfatterens Snd over sig, kun slSfejl el.Iign. 
rettes. 
Det skal her nasvnes at vi igen modtager 
disketter. 

Om irets ture bemasrkede Bert at der havde 
vasret utroligt dirlig deltagelse. Aksel 
Koplev troede p4 en snebold effekt, s i det 
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gjaldt om at f i stoppet den. Johan Knudsen 
mente vi var blevet sldre og mastte. Finn A. 
Kristensen foreslog nye ture med noget at 
se pi. Jan B . Jensen mente at nye 
medlemmer ville friske op. Niels C.K.P. 
nasvnte muligheden for at tage toget og se 
nye egne. Birte Saltoft fremhasvede at der 
var ret stor forskel p i lasngden af korte og 
lange ture. Bert, miske god ide med en 
altemativ dag? Peder Andersen naevnte at 
man skulle tage sig i agt for sammenfald 
med andre arrangementer. Johan naevnte at 
en del ses udenfor klubregi og derfor ikke 
havde behov for kontakten (mastte). Linda 
harte altid om der kom andre piger med, for 
ikke at blive sat af, p i lange ture. Lars Bai 
Jensen udtrykte at vej ret i foriret var dirligt 
til racerture og efter asndring af opdelingen 
pi onsdagstrsningen gav dette dirligt 
racer-fremmade(deltagelse). Aksel nasvnte 
at det halvhurtige hold til onsdagstrasningen 
havde pasn tilslutning. Peder mente ikke der 
var ordentlige referater. Hertil sagde Bert at 
der isaer i i r var mange referater. Finn 
foreslog at man slog sig sammen to og to 
med planlffigning af ture, og miske hente 
ny inspiration der. Linda nasvnte at mange 
ved museumsbesag geme vil have hele 
dagen. Bert mente man sagtens kunne najes 
med tiden fra middag til hen pi 
eftermiddagen. 

Alt dette var lidt tanker og baggrund til de 
kommende turplanlaeggere der medes hos 
Lene og Jan med gode ideer og turforslag! 

Efter en kort pause orienterede Aksel om 
planeme for nsste ir 's FFCT Rally der 
laber af stabelen i Burg en Bresse i frankrig 
i uge 31. Se andet steds i bladet. 
Jan skriver ogsi noget om nasste sassons 
traeningsture. 

Da Finn ikke anskede genvalg til 
Forretningsudvalget, (ansker mere gang i 
den), lykkedes det med lidt overtalelse at 
engagere Aksel. Jens fortsaetter som 
kasserer. 
Vores udmasrkede revisor Niels F. Jensbal 
og revisorsupleant Steen Hommelhof 
forts astter. 
Klubbladets redaktarer (Lene og Jan) 
fortsaetter ogsi deruuudad og Firm traskker 
fortsat det store Iss med at modtage post, 
rykke for Turbeskrivelser, sarge for at 
bladet gir i trykken og ikke mindst bliver 
sendt ud. 
Kontakten til Sjaslsa Rundt sarger Niels 
C.K. og Jens fortsat for. 
Peder og Jesper Wang sarger fortsat for at 
vi kan komme ind og hygge os i 
klublokaleme med kaffe, kage og the til de 
fi udvalgte. Jess Brink og Aksel praver 
fortsat ind imellem at hygge om os med 
filmarrangementer, foredrag eller andre 
aktiviteter p i klubafteneme. 
Til arrangementsudvalg til jubilasumsturen 
meldte Johan, Finn, Carsten Schmidt, Knud 
Erik Pedersen og Flemming Nielsen sig. 
Til arrangement af festen meldte Linda, 
Bert, Johan, Lene Baje og Elise Weng sig. 

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

Aksel orienterede om at der mod sasdvane 
er klubmade d. 13. januar. hvor Thomas 
Dyrving og Lars viser billeder fra Deres 
vandretur i Nepal. 
Jens og flere med ham, havde puslet med 
tanken om at Turcylkisteme kom pi 
intemettet med vores egen hjemmeside med 
lidt om klubben og turene. Forslaget fandt 
bred gehar. Birte spurgte om bladet ikke 
kunne komme pi hjemmesiden? Ti l dette 
svarede redaktareme at bladet var skrevet 
til medlemmeme og derfor ikke egnede sig 
til at blive serveret for vildt fremmede. 
Peder bemasrkede at ved interesse kunne 
man f i tilsendt bladet. At have en 
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hjemmeside kraever at den labende bliver 
opdateret. Dette lovede Jens at tage sig af, 
hvis andre ville bruge tid pS at kreere 
hjemmesiden. Thomas og Lars laver 
rammeme. Alt dette skulle geme ske inden 
irsskiftet. 
Linda fortalte at der var et dame- og et 
herrehold blandt klubbens medlemmer der 
havde deltaget i 5 km.-DHL stafetlab i 
Fslledparken. Det kunne vaere sjovt at 
deltage med et blandet hold ogsi, sS 
interesserede kan tilmelde sig pS en 
klubaften. Knud Erik fortalte at det bedste 
var hyggen efter turen. Linda vil skrive om 
det i bladet selv om det ikke har med 
cykling at gare. 

Madet sluttede med opfordring til at tage en 
gammel tradition op igen, hvor forskellige 
af klubbens medlemmer jasvnligt 
medbringer en hjemmebagt kage til 
klubmademe. 

Inspiration = Opfordring. 

1 label af sassonen 1999 har undertegnede 
m.fl. med stor glasde og iver udfordret ikke 
skasbnen, men hinanden ved at deltage i 
arrangementer, som ikke lige sker pa 
cykelen. 
Allerede i foriret meldte en gruppe kvinder 
sig til Alt for Damernes Kvindeleb, hvor 
enkelte af os deltog tillige i den gratis 
labetraeriine, som "Sparta-kvinder" udbyder 

til nye og garvede labere op til overmaevnte 
lab. Det var rigtig udbytterigt, fordi man 
lasrte at fmde et passende tempo, sk man 
undgir "labedaden" - det er, hvad jeg 
kalder gSperioder midt i et lab. 
I august deltog 4 kvinder i Katjes 
kvindetriatlon, hvor disciplineme svarer til 
1/10 af den gasngse triatlon. Uden den store 
fortrasning startede vi ud med svamning, 
efterfulgt at cykling og til sidst lab i 
Brandby - Jens S. og Niels C.K. 
opmuntrede alle fire kvinder, nSr man var i 
nasrheden. Det virker forbavsende positivt 
p4 indsatsen, at opmuntringeme kommer 
fra kendte stemmer! Vi besluttede, at vi til 
nasste Sr vil deltage i flere af den slags 
arrangementer, fordi det var sS sjovt. 
1 September var det s4 tid for DHL stafetten, 
hvor hvert hold laber 5*5 km. Vi deltog 
med to klubhold - et af hver kan. Knud-
Erik har lavet en flot baldakin med 
turcyklistp4skrift. Den bevirker: at vi kan 
finde hinanden; at andre turcyklister kan 
kigge forbi(hvad de ogsS gar); at vi er lidt 
beskyttet mod vind og vejr. Der kom flere 
hyggespredere, som ikke skulle labe - det 
var skant. 

Efter alle ovennasvnte begivenheder har vi 
hygget nogle timer bagefter med mad og 
drikke, inden vi cyklede hjem igen. 

Kik i turkalenderen - og meld dig til. Vi vil 
gerne udfordre ogsd dit talent! 

Linda 

4 gseve sylfider, i fin form indhenter de briigte kalorier!!! Ser de ikke lidt brugte ud?? 
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Turreferater 

Turen til Bognses storskov den 22. 
August 1999. 

K l . 8 tasndte min radio som bestilt. Et kig 
ud af vinduet gav et uldent markegrSt ind-
tryk - et pient stykke fra det lovede vejr i 
DR-TV. Tanken om Jespers gammel dansk 
og samvasret med cykelvenneme afgjorde 
sagen. 
Efter de forberedende seancer gik det i fiild 
fart mod Jyllingevej, der netop blev nSet, da 
de 6 andre var sadlet op. Af sted gik det i 
god fart igennem Vestskoven forbi 
Herstedhaje og Ole Ramer museet. Her 
blev der nedlagt en protest over den haje 
fart. Protesten blev taget til falge, og gl. 
dansk uddelt som ventet pi dette strategisk 
rette tidspimkt. 
Turen fortsatte i hajt humar gennem 
vestegnens landsbyer og RUC. I Roskilde -
som i ir fylder 1000 it- gjorde vi holdt ved 
havnen, hvor vi nad en is og iagttog 
folkelivet, idet mange familier gik tur i det 
efterhSnden flotte vejr. Jeg lagde ogsS 
masrke til udvidelsen af vikingeskibsmuseet 
og de tilharende nye havneanlasg med 
skibe. 
Turen gik videre ad laskre smi grusveje via 
Skt. Hans og Boserup skov til Bognass 
Storskov. Frokosten blev indtaget ved 
Kattinge vig med udsigt til fugleliv og vand 
med en del bSde. Efter endnu en gammel 
dansk fortsattes til skarv- og hejre kolonien, 
som imidlertid var forladt. 
Hjemturen foregik ad naesten samme vej til 
Roskilde med turens absolutte hajdepunkt: 
kaffe/kage. Det blev Hotel Prinsen i 
Algade, der nad godt af vort besag. 
Traktementet vil jeg bedamme til 5 
karakterer ( pi en skala til 10 ). 
Videre hjemad gik det via Flang, 
Hedehusene, TSstrup mm. til, som lovet, 
Herstedhaje med en flot udsigt. BI . a. kan 
man akkurat se den nye bro over Oresund. 
Dermed afsluttedes atter en dejiig - ca. 90 
km. lang cykeltur. 

Hersholmturen. August 1999. 

Der var madt 6 turcyklister til turen, Bert, 
Berthel, Finn, Linda, Jesper samt Flemming 
som var vores nye turleder i stedet for 
Peder. V i startede turen med at kare over 
Vestvolden , Utterslev mose, Gentofte sa 
og Dyrehaven , hvor vi havde en pause ved 
Eremitagen og nad en gl. dansk. 
Derfra karte vi ad stien langs banen op mod 
Vedbask, hvor vi drejede ind i landet mod 
Folehave som vi kerte igennem pi vej til 
Harsholm. Der spiste vi den medbragte 
frokost. 
Derfra over Isterad til Jasgerhytten hvor vi 
fik kaffe og lagkage. 
Efter Jasgerhytten karte vi igennem Rude 
skov, og ud til gl. Holte, videre til Virum 
forbi Geels skov. Fra Virum ad 
Frederiksdalsvej over Frederiksdal, hvor vi 
drejede ind i storskoven og frem til 
Frederiksborgvej. Derfra frem til Smar- og 
Fedtmosen hvor vi fulgte stisystemet hjem. 

T A K FOR EN GOD TUR ! 

Jesper Wang 

KOMSOVENDEPA 
CYKELFERIEI 
5YDEUROPAI 

Berthel Semma. 
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Vandretur langs Melleaen. 
September 1999. 

Vi var en ti stykker som modtes sandag 
formiddag pk hjarnet af Jyllingevej og 
tSrnvej. Et udmasrket sted at starte fra; men 
ikke et af byens mere interessante steder. I 
mageligt tempo farte turledeme Gertie og 
Peder os til Lyngby, hvorfra traveturen 
skulle begynde. Her kom nye til sk vi i alt 
var omkring tyve personer og en farehund, 
pk resten af turen. 
Vi startede med at gk igennem Sorgenfri 
Slotspark. De forskellige mindesten blev 
naje studeret, udvalget var stort: kvindesags 
forkasmpere, digtere og det tabte 
Sydslesvig. Videre gik turen forbi Fuglevad 
til Brede og 0rholm til det Danske Schveiz. 
Undervejs var vi nogle stykker som tog 
ordet vandretur bogstaveligt, s4 vi kom et 
stykke foran turledeme. Dette skyldtes dog 
ikke vores hurtige tempo; men derimod at 
Gertie og Peder, som er meget fugle 
interesserede, ofte standsede op for at nyde 
synet af en eller anden fugl. 
Frokosten blev indtaget liajt hasvet over 4en 
pi en bakketop. Her viste den medbragte 
farehund sine talenter i sankning af brsnde, 
desvasrre har ejeren ikke nogen brasndeovn, 
sk hunden mStte efterlade det meste pk 
stedet. 
Efter frokost gik vi et stykke videre langs 
ken, hvorefter vi vendte og gSende pk den 
modsatte bred travede mod turens 
hajdepunkt: kaffe og kage i Brede 
Spisehus.. Eneste minus: prisen er omtrent 
det dobbelte af de sasdvanlige 30 kroner. 
Efter vel overstSet kaffe vendte vi tilbage til 
Lyngby. Det var en god efterSrsdag langs 
MalleSen. Gentages turen nasste kr kan den 
anbefales. 

Aksel. 

Ganlese Eged. 
Sandag den 17. oktober. 

Vi var ni og klokken var ti da cykleme, 
strSlende solskin, satte sig i bevasgelse mod 
den efterdrs klasdte skov. Ved Hareskoven 

sluttede en tiende deltager sig til den 
rauntre flok. Et rigtig paent fremmade og 
mSske et svar til de klagende raster fra 
torsdagens Aktiv made. Vejrgudeme var i 
Deres bedste lune denne dag, nassten som 
ville de gare Deres til at denne saeson ikke 
skulle slutte i det rene deltager forfald. 
Ruten gik igeimem det smukkeste efterSrs 
landskab, pk skovveje stier og usynlige 
skovspor (turlederen pSstod at han godt 
kuime se dem). Nu ved jeg ikke hvordan 
han nkede at se dem for denne fomajelige 
turcyklist var ajensynlig i sit livs 
efterirsform og fast besluttet pk at det 
skulle vi nok osse blive. Foruden bemeldte 
turleders kraftfulde antrit, bestod 
underholdningen tillige af et righoldigt 
udvalg af snaskede stier og regulsre 
mudderhuller aflast af straskninger med sten 
og "giftige" grene ( der rag vist et par 
skasrme ). Men det var vist noget med at 
holdt man blot tempoet oppe, sk opdagede 
man slet ikke noget. Nu var det ikke sidan 
at vi ikke fik frokostpause -nej - nej- blot 
skulle vi lige kare et par trsningsomgange 
(eller var det een) pk en skasrvebane . Vej ret 
var om muligt endnu bedre da vi atter drog 
videre ud i den festklasdte skov. Undervejs 
kom vi til en idyllisk lille sa, hvor en af de 
plagede sk sig nadsaget til at vaske sine 
sko, sk han kunne fremsti nogenlunde sober 
ved den nasrt forestSende kaffepause. 
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Nu gled det rigtig godt, med solen i ansigtet 
og asfalt under dskkene (turlederen kunne 
ikke finde flere skserver), frem mod 
Ganlase Kro. PS hjemturen mllede det 
rigtig godt deradaf pk den kuperede 
landevej med solen lavt hasngende over de 
radmende trstoppe. Nu fandt turlederen 
dog en ekstra testbane til at mnde turen af 
med og der var ogsS lige et fugletSm der 
skulle bestiges ~ For at besigtige 3 varmluft 
balloner ? ? - nk jah sk var vi da ogsi lidt 
tasttere pi. 
Denne tur blev med et langt ord en,-
smuktvejrmudderhulspindeknaskkeskErme-
skasrvestistur - . 
Nej spag til side, det var selvfalgelig en 
rigtig herlig tur. Tak til Bert for en rigtig 
turcyklist efterirsttir. 

Jan., 

Levfaldsturen . 
Sandag den 3. oktober 1999. 

Jeg falte trang til igen at komme ud at rare 
benene efter 8 dages vandretur i det sydlige, 
og sandagens turforslag lad interessant: 
Lavfaldstur til ravnens rige og efterirslav 
med mange traesorter i Bidstrup skovene. 
Hertil sved pi panden og luft i ansigtet! Det 
skulle vise sig, at det sidste kom til at holde 
stik i rigt mil. 
Vi var 3 friske turcyklister, der klaede p i 
det bedste vi havde Isrt. Der var bird 
modvind hele vejen til Bidstrup, og det blev 
ikke til mange pauser undervejs. Vi var 
glade for solens selskab og gen-
nemsnitsfarten var omkring 26 km/ t. som 
turleder Linda klogt sagde: "det er den 
langsomste der bestemmer farten!" 
Vi passerede mange interessante og 
hyggelige landsbyer p i ruten via 
Hedehusene, Tune og Viby. Og flotte 
landskaber! nasrmest idyller. En skam at 
den stride blaest adelagde en del af 
fomajelsen. Vejrliget indbad absolut ikke 
til udsigtsfortabelser. 
Frokosten nad vi i Bidstmp skovene i lae 
ved skovbrynet. Et pragtfiildt sted. Et »gte 

postkort motiv. Flot hajlandskvaeg og 
mange grasssende fir. 
Efter tre kvarter bred vi op og karte til 
Kirke-Hvalsa, hvor kroen sargede for den 
obligatoriske kaffe-kage seance. 
Hjemturen gik i bogstaveligste forstand 
strygende i en nassten lige linie til Glostrup, 
som vi niede r/2 time senere d.v.s. kl. 
16.45. Dagens officielle distance blev milt 
til 93 km. 
Ravne og efterirslav s i vi ikke. Det har vi 
til gode til en anden gang. 

Berthel Semma. 

Historisk malerklemmetur. 

Gmnden til overskriften er, at det er den 
eneste af den slags ture, der blev kart 24. 
okt. 99, samt at det er den sidste af 
klubbens traditionsture i dette irtusinde. 
Ellers var det en punkteringstur med 8 af 
slagsen, heraf de 5 pi den ene af 2 blinde 
tandems, de 2 hos mig og en hos Peter 
Kare. 
Det var ogsi en besagstur, idet Aimi og 
Niels C.K kom "fra Landet" og deltog i 
samvasret indendars, hvor vi manstrede 16 
personer. 
Roligt vejr, lettere tige, men behagelige + 
10,5 gr. Celsius herskede denne sandag. To 
af punkteringeme skyldtes lapper, der gled 
lase, hvilket miske skyldtes luftens haje 
fugtindhold. Det var nok ikke p.g.a. Finn 
Kristensens solulapmobning, (mobning af 
en person, der lapper med solution, medens 
personen udfarer denne handling) som var 
uden gennemslagskraft. Det var til gengasld 
bans og Peters fingerkrasfter, nir et dask 
skulle skubbes pi plads uden daekjem efter 
lapningen. 
Kort far frokosten p i en skowej, hvor fro-
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kosten blev indtaget sivel stSende som 
siddende, forsvandt Peter. En ekspedition 
blev sendt ud for at S0ge, men var selv 
bange for at blive meldt savnet og 
returnerede slukarede. Bagefter kom Peter. 
Da han ikke havde hSndteret en cykel i 6 
uger, var bans styreevne svskket, da han 
blev kart agterud, og da intuitionen 
manglede, gik det gait. Aret forinden var 
jeg kart forkert samme sted og gensi farst 
gruppen i Malerklemmen. Men jeg havde 
ogs4 sovet dirligt natten forinden og valgt 
forkerte cykelbukser. 
I avrigt fik Peter, af turleder Hans Verner, 
tilladelse til at "stikke ", da ca. af ruten 
var kart, s i han forsvandt i tigen i stor fart. 
Vi var lidt bekymrede for, hvor han ville 
havne, hvis styreevnen fortsat var svaskket. 
Denne artikels referent overraskede ved 
med snedig overtalelse at fare Champagne-
Lene i skjul om bag en hask lige far afgang 
fra Malerklemmen, og det endda helt uden 
modstand fra C.L. S i resten af selskabet 
incl. Jens Thorsen cyklede intetanende 
derudaf Kun fordi et basigt stk. kvindfolk 
sagde, at bun ikke ville tolerere parkerede 
cykler p i hendes matrikel, skete der intet 
videre. 
Turleder Hans Verner overraskede ligeledes 
ved at afsti fra at gennemkare en " Hans 
Vemervej " med den begrundelse, at han 
var bekymret for, om vi og vores materiel 
holdt. Har jeg forstiet det ret, var det en 
sagt tmdskyldning, som mi daekke over 
noget andet, men hvad ? 

BANAN I 
S P O R T 
Cyklen - der er kaelet for 

Vigerslewoj 35 Telefon 36 30 04 20 

Hans Verner har ogsi evnen til at holde folk 
i spaendt venten. Han startede en sand 
Arhus-historie p i Gl. Kage Landevej og 
sluttede den farst ved Reerslev. 
Desforuden kimne H.V. afslare at 
Malerklemmen nu er et A/S med 
tidssvarende priser, d.v.s. kun en asbleskive 
med kaffe/ the til 30 kr. 
Havde denne tur vasret kart dagen efter ville 
Stefan nok have kunnet deltage idet han 
farst kom hjem samme sandag eftermiddag 
fra Frankrig efter ca. V2 ir som 
udlandsdansker. Velkommen; 

Johan. 

Kommende ture 

Vintertraeningen 1999 - 2000. 

Medested: Herlev posthus. 
Madetid: K l , 10.00. 
Distance: Ca. 1 'A time og lidt lasngere 

hen imod foriret. 
Turguider: Lene og Jan. 

Trasningen er for nuvasrende allerede godt i 
gang,-- er du mellem dem der stadigvaek 
ikke har fact stillet vaekkeren til sandag 
morgen, s i kom ud af starthuUeme og f i 
aktiveret jemramraen. F i formen holdt ved 
lige vinteren igennem og spring ind i det 
nye irtusinde med gode ben !!. 
Sidegevinsten er mange hyggelige ture 
igennem den danske vinterskov med gode 
cykelvenner og s i er der ogsi lige det med 
kaffen og kageme, der venter forude p i 
udvalgte dage sassonen igennem. 
De mere specifikke oplysninger om blandt 
andet, den lille mode-konkurrence, kan du 
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Icese ncermere om i blad — 0H— 3 -4 
stykker. 

OBS. 
Sidste trasningsdag asndres fra den 19. 
marts til den 5. marts p i grund af vores 
jubilasumsfest og et par turarrangementer, 
der ligger og konkurrerer om de aktuelle 
datoer. 
Den, i forrige blad, nsvnte konkurrence 
asndres ikke af denne afkortning. Dog bliver 
det forholdsvis lettere at opfylde kravene.!! 

Jan. 

Karlstrup skov, mose og kalkgrav. 
Lardag den 19. febmar 2000. 
Cykel og gitur. 

Madested: Hjarnet af Ring 3/Roskildevej 
Madetid: K l . 10.00 
Lasngde: Cykel ca. 40 km. 

G i ca. 7 km. 
Turleder: Gertie Elleby 
Tlf: 36 17 49 40 

Vi karer forbi Tueholmsaen, hvor vi 
stopper for at se hvad der er af fugle (si 
husk kikkert).Tag ogsi frokost og varmt 
med pi termoflasken, samt vandtast fodtaj. 
Hvad kan vi se i skoven og mosen, og ikke 
mindst i kalkgraven, (kalken er dannet for 
100-60 mil. i r siden) hvor vi kan stade p i 
forsteninger af sastjemer, muslinger, 
hajtKnder og sapindsvin. 

RVWM CVMn i n W M C V n n inVAfM CYn.ER tmiWO CY1UR RWAM c v i u n IT 

JUathlon-speclallsten 

RYVANG CYKLER og SPORT APS I 
HMsMgad* sl/TJsingegade 38 | 
2100 Kflbenhavn 0 | 
T«.3120 7312 T«l«(»3t20 54 5«GiroOf.6 55 21 53 | 

- kram til krwsne cyklister , 

IBWAO OJrtAUl W W a W«AA« la iHO W A U J «T)<A3 OWMM W T ) ^ 

Malerklemmen. 
Sandag den 12. marts. 

RoskildeveJ og Madested. Hjamet af 
Sander Ringvej i Glostrup. 
Madetid. K l . 9.00 
Turlasngde. 100 km. ca. 
Turledere Lene og Jan. 
m : 43 45 66 08 

Denne efterhinden nagelfaste turcyklist-
fradition, kares efter en stil der har radder 
udi improvisationens frie kimstart. Dette 
ikke mindst pi grund af irstidens ret 
lasagtige aftaler med vejrgudeme. 
Turledeme vil dog gare sit bedste for at 
lasgge mten med respekt for vejret og 
deltagemes store lyst til at prave nye veje ( 
gudeme vide hvordan ) . Sikkert er det dog 
at vi spiser vores medbragte ude i den frie 
natur og ender med at spise asbleskiver 
med dertil harende fludium, p i traktarstedet 
" Malerklemmen ". Rygterne vil vide at 
klubtilskuddet daskker en stadig mindre del 
af dette fraktement,- men- en tradition stir 
ikke til at aendre.!!. 
Den opmsrksomme har nok bemasrket, at 
vi starter en time far vi ellers har for vane. 
Denne time er tilegnet garantien for at 
derme tur kan gennemfares af alle, med en 
for irstiden fomuftig kondition, uden at vi 
skal kare natkarsel (og cykellab ) hjem. 
Mad talstasrkt op og lad os starte det nye 
irtusindes farste tradition med maner. Vasr 
med til at markere sassonstarten med al den 
entusiasme og cykel appetit der skal til for 
at sparke klubben ind i en ny dynamisk 
udvikling, med grokraft, i det 21, 
irhundrede. 
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Den skarpe iagttager af ovenstSende foto 
kan sikkert, i lighed med undertegnede, se 
alle de muligheder dette prasgtige cykel-
stativ kunne skabe udi rejsedisciplinen, hvis 
dillen smittede lidt af p i de 0vrige bilister i 
klubben. Med supplering af nogle f i 
togbillerter ville en starre skare turcyklister 
hurtigt kunne n i ud til fjernere mil med 
hele oppakningen. — T»nk over det — 
Den imponerende ekvipage madte op ved 
dette irs rally i Vissenbjerg, for at det ikke 
skulle vasre lagn var der 2 tandems iblandt. 
Hele monstrummet var udtsnkt og svejset 
sammen af klubbens ukuelige opfmder 
Knud Erik. Denne ihasrdige tusindkunstner 
har ogsi flere hjemmegjorte cykelkon-
struktioner pi samvittigheden. Det er vist 
noget med at splitte nogle rammer ad og 
gensvejse dem til former og starrelser efter 
0nske. Opskriften svarer vel nogenlunde til 
den man bruger til biksemad udi 
"madkunstens" verden-- taenker jeg-. 
Tilbage til bilen pi cykelstativet- eller var 
det miske omvendt ??. Denne altid 
hjaslpsomme og energiske turcyklist, Knud 
Erik, er sikkert villig til at udlevere nogle 
nyttige staldtips til fremtidige ekvilibrister i 
stativbygningskunst- til stor gavn og 
fremtidig glaede for Turcyklisterne !! ??. 

Nir jeg nu er s i godt i gang med at 
udbasunere alle de utopiske fremtidsplaner 
for vores lille klub. Var det s i ikke en ide at 
en eller anden af skaren anskaffede sig et 
karetoj med plads til 8-10 personer i stedet 
for alle de der smi egoist 0ser man 
anskaffer sig, s i sparer vi ogsi tog-
billetteme. 
N i — det hele var kun en speg— men det 
var nu meget smart — IKKE—. For resten 
manglede vi ogsi et eller andet til at 
udfylde de sidste sider med. 

Jan. 

ER CYKLEN IVINTERHI? 
I Friluftsland er vi spedallster i 

turtangrend. telemark og vinter̂ eldture 
Kig ind hos 

fRimsm 
Frederiksborggade 52 

1360 Kobenhavn K 
Tlf. 33 14 51 50 
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A.I.T. rally, 2000. 
Belgien. 

Det 57. A.I.T. rally i i r 2000 tager sit 
udgangspunkt i byen Tournai, der ligger i 
den SA/ del af Belgien. 
Rallyet starter sandag den 16. juli og slutter 
S0ndag den 24. juli, som vanligt byder ugen 
pi alskens underholdningstilbud, sight
seeing og masser af afvekslende cykelruter. 
Arrangementet er velkendt af de fleste 
aktive Turcyklister og skal ikke uddybes 
yderligere i disse spalter. 
Det der derimod nok kunne interessere 
nogle af vores medlemmer er, at de 
fantastiske folk bag dette irs A.I.T rally i 
Vissenbjerg planlasgger en fasllestur til det 
belgiske arrangement, med udgangspunkt i 
bemeldte by. 
Har dette arrangement vakt din interesse 
kan videre information hentes ved at skrive 
til Jargen Bjerring, Magteballevej 94, 
5492 Vissenbjerg. 
Eller pi tlf 64 47 27 94 
Er man til det elektroniske er adressen; 
Bierring(2)kaempe.dk. 

Jan. 

C Y K E L B O . 

Undertegnede har fSet den ide at undersage 
hvor stor interesse (og mulighed) der er for 
at indgi i Bofasllesskab med cykling som en 
af hovedinteresserne - med de muligheder 
der skulle vasre tilstede, for faslles cykel-
vasrksted-garage, internet og evt. bil. 
Mulighedeme er mange. Har du interesse, 
gode rid eller er du blot nysgerrig, s i mad 
op Torsdag d. 27. januar 2000 kl. 19.00 i 
klublokaleme (Se side 1 i bladet) og deltag 
i , eller har diverse indteg. OBS! det vil 
blive forsagt at f i sagkyndig deltagelse. 
Vi ses! 

Finn A Kristensen. 

Vi ses til motionscykellab 

Postbox 176, DK-4600 Kage 

Annonce 

Helt ny herre citybike (Winther) til salg. 
Kobberfarvet str. 53. 
Med Shimano 7- gear, refleksdaek, lis og 
bagagebffirer. 
Pris: kr. 3.500 (nypris kr. 4.200) 
Henv. til Lene Bentzen Thorsen 
T l f : 36 70 36 07 
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Onsdagstraenings turene. !! 
Sssonen 1999 og den kommende 2000. 

Der blev som noget nyt, i den forgangne 
SESon, pravet en opdeling i et racerhold og 
et decideret turcykelhold. Racerholdet var 
tsnkt som et rent kare raven ud af bukseme 
arrangement og turholdet skulle kare i et 
jaevnt konstant tempo over en lidt Isngere 
distance. For turholdets vedkommende gik 
det nogenlunde som forventet, med stor 
tilslutning og med et tempo der fik alle med 
hjem. Med hensyn til racerholdet gik det 
helt i kage med tilslutningen. Der var efler 
fa gauge ikke et aje at skue og ideen gik 
helt flajten. Om dette skyldes at der ikke er 
grobund for decideret racerkarsel i klubben 
eller bare et resultat af at der reelt ikke var 
navngivne personer der stod for derme 
afdeling, mS komme an p4 en prave. 
Derfor vil jeg med denne lille skrivelse 
opfordre en eller flere interesserede til at 
give sig til kende over for redaktionen. 
Redaktionen vil derefter drage omsorg for 
at der i njeste blads onsdagstrasnings rubrik, 
bliver sat navne p& opgaven. Dette vil 
mSske lokke nogle racere ud af busken, nSr 
de herefter har vished for at man ikke er 
den eneste der stiller op. Virker dette ikke 
efter hensigten m& vi tage det op efter 
sassonen. 

Lene og jeg stir fortsat for turholdet i den 
kommende sasson. ( MSske smutter jeg med 
pi rass et par gange hvis ?? ) 

Jan. 

Klubkontingentcr 

Felgende kontingent, vedtagct p4 
aktivmodct okt. 1998, er gaeldende for 
det herrens ir 2000. 

Fuldt medlemskab incl. deltagelse i det 
pulserende liv pi landevej og i klublokale: 
kr. 250. 

En husstand (med flere deltagere) skal for 
det samme betale: 
kr. 400. 

Passivt medlemskab, der i praksis betyder 
at eneste kontakt med klubben er bladet: 
kr. 100. 

Kontingentet for 5r 2000 bedes indbetalt p4 
vedlagte giro. 

Ture i naeste blad: 

12-03-2000 
18-03-2000 
26-03-2000 
02-04-2000 
08-04-2000 
12-04-2000 
30-04-2000 
07-05-2000 
14-05-2000 
20-05-2000 
28-05-2000 

Malerklemmen 
Jubilsumsfest 
Amager, vandre 
Abningstur 
Arresa 
Sommertraening starter 
Kabenhavns parker 
Orkidetur 
Dragar 
Tissa / Maglesa 
Sjaslsa Rundt 

01-05/06-2000 Jubilasumstur 
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K L U B M 0 D E R 

December: Torsdag d. 9. 
Glogg og asbleskiver, og Finn Gormsen 
causerer over sommerens tur, herunder 
Rallyet i Vissenbjerg. 

Januar: Torsdag d. 13. 
Godt NytSr! 
Hjemmesidedemonstration og billeder fra 
Nepal ved Thomas og Lars. 

B E \ M ; R K ! 
Februar: Torsdag d. 24. 
Formanden for A B C Vernier og tidl. 
formand for ABC, Erik Steen fortieller om 
klubbens historie og arbejde. 

Marts: Torsdag d. 9. 
Almindeligt made. 

Klubben Sbner darene ca. kl. 19. 

H U S K N Y A D R E S S E og 
M0DEDAG. 

Indeks (5 

I 

Blad 4 ???? 1 
NytSrskur 2 
Januar made, B E I V L S R K 2 
Turcyklisterne pi nettet 2 
Jule/nyt4rshilsen 3 
Kommende arrangementer: 4 
P4 cykel til vinsmagning 4 
25 Srs jubilaeumsfest 4 
Jubilaeumstur 5 
Cykelrally i Frankrig 6 

Referat af Aktivmadet 7 
Inspiration 9 
Turreferater: 10 
Bognass Storskov 10 
Harsholmturen 10 
Vandretur langs Malleien 11 
Ganlase Eged 11 
Lavfaldsturen 12 
Historiske Malerklemmetur 12 

Kommende ture: 13 
Vintertrsningen 1999-2000 13 
Karlstrup skov o.s.v 14 
Malerklemmen 14 

Kalder alle bilister 15 
AIT Belgien 16 
Cykelbo 16 
Annonce 16 
Onsdagstrasningsture 17 
Klubkontingent 17 
Ture i nasste blad 17 
Klubmader 18 
Deadline 18 

Deadline for nasste nummer er 
26.-1.-2000. 

Forventet udkomst uge 10 i marts maned. 
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