
1 1 ^ 

cykus Ten 
2 

2 0 0 0 

Vinterens stonne forvandlede skovstierne til del rem vildnis, del var ryllernes tur til at bxre 
cyklerne frem. 
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T U R C Y K L I S T E N er medlemsblad for 
foreningen T U R C Y K L I S T E R N E , der 
har til formal at udbrede og formidle 
viden om og glasde ved turcykling p i 
ethvert plan. 

Bladet udkommer 4 gange Srligt. 

Redakterer 

Radkslkevej 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 Spelmann 
Vingekrogen 12 

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

Bert Due Jensen 
Markskellet 8, 3. Th. 

2720 Vanl0se 
T l f 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
Skyttegirdsvej 49 St. Th. 

2500 Valby 
T l f 36 17 49 40 

Finn A. Kristensen 
Saddelmagerporten 4-539 

2650 Hvidovre 
T l f 22 16 27 30 

K L U B L O K A L E 
Voldparken 8 
2700 Br0nsh0j 

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

Ny trykker til bladet ' " ' ^ ^ ^ 

NSr du sidder med dette blad i hSnden, 
skulle det meget gerne fremsta med et flot 
tydeligt, tryk isaer af billedsiden. Det er 
sikkert ingen hemmelighed at redaktionen 
og Firm har vsret grumrae utilfredse med 
den svingende kvalitet isaer af dette skrifts 
billeder. Finn har lagt sig i selen og fundet 
firem til et nyt trykkeri, der har indvilget i at 
producere bladet med en forbedret 
papirkvalitet og til en fornuftig pris. 
Trykkeriet lover endog levering fra dag til 
dag, s i vi hSber pS at fS et godt og 
konstruktivt samarbejde med dem 
fremover. 
Nu kan vi jo starte med at bedamme dette 
blad. 

Finn og Jan. 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kaelet for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 
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Jubilaeumsfesten den 18.03.2000. 

Sa var det tid igen, 5 Sr gSr hurtigt. 25' ars 
jubilasum, 25 &r siden nogle entusiastiske, 
vedholdende, iderige imge mennesker 
startede deres egen cykelklub "Tur-
cyklisteme" med klublokale og det hele. 
Festudvalget, Lene Boje, Linda Norup H., 
Elise Weng, Bert Due J . og Johan Knudsen 
(den rigtig gamle) havde fundet firem til 
nogle dejlige lokaler; en forhenvsrende 
lade i den 0kologiske landsby Pederstrup 
ved Ballerup. 
Ca. 50 personer madte festklasdte og -
stemte op, nogle endog pS cykel. 
Velkomstdrikken blev indtaget inden vi alle 
kom pS en meget "indviklet" opgave, 
nemlig at "udvikle" hvor vi skulle sidde og 
med hvem. Ned fra loftet hang der et stort 
bundt kul0rte snore, hvor der gerne skulle 
ende med, at vasre en dame i den ene ende 
og en mand i den anden. Efter lang tids 
tovtraskkeri blev alle basnket. 
Maden var kinesisk/indonesisk buffet, dog 
slap vi for at spise med pinde. Desserten var 
is med frugter, det falder altid i god jord. 
Undervejs blev der sagt nogle bevingede 
ord af alle fra festudvalget, ogsk Hans 
Vemer Neumarm f0lte sig inspireret dertil. 
Bl.a. causerede Elise Weng over det der 
mSske er klubbens nye motto 

A R I G I N A L I T E T - M ^ R K V ^ R D I H E D -
POZITIV-BEZ0NERLIGHED. " A M P B " 
Som emne valgte hun at sastte et nyt 
medlem op mod et gammelt erfarent 
medlem som lasremester. 
Sang var der ogsi sorget for til 
akkompagnement af Michaels guitar. 
En enkelt "lille" pakke gik p& omgang efter 
bestemte kriterier. 
Efter maden var der musik og dans og bar 
med rimelige priser. Festudvalget havde 
lavet barlisten med nogle fancy drinks, bl. 
a. "Sol over Mount Ventoux". Dette satte 
de skiftende bartendere pS noget af en 
opgave, men heldigvis fulgte der opskrifter 
med, sk drinksene blev ens hver gang. 
Klubbens nye vartegn var udfart af 
kunstneren udi svejsning og maling, Knud 
Erik Pedersen. Rigtig flot i klubbens farver, 

samtidig med at det lover en blomstrende 
fremtid for alle. 
Lene 

^^apshots fra fosfe^. 

Michael og Johan i skarpt trav, som 
henholdsvis akkompagnatar og forsanger, 
udi et vedholdende og meget medlevende 
fors0g p4 at undga den totale maltraktering 
af jubilasumssangen, fra de belt uhasmmede 
medlemmers side — det gik vist lige !!. 
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Klubmedlemmeme i vild kamp med snoretraskket. Bestrasbelseme for at finde sin bordpartner er 
vist ved at gk i hirdknude. 

Steen mixer drinks under jubilceumsfesten. 

Efter en lang karriere som turarrangar og 
aktiv p i alle turcyklistemes tillidsposter, 
havde ovenstiende" herre " et lasnger 
varende rendez- vous med fluefiske-
videnskab og studier af allets tilblivelse og 
udvikling. Denne agtvaerdige " herre " er 
igen tilbage i de aktives rskker, at d0mme 
efter billedet i den mere spirituase 
afdeling!!. Men efter Hr. Hommelhoff "s 
eget udsagn skulle drinks-mixeren meget 
snart vasre ombyttet med en turcykel og 
genoptrasningen tilbage mod turcyklismens 
favn, vasre pabegyndt. Cyklen skulle vasre 
udtaget af melposens langvarige hi. 
Vi glaeder os til et gensyn pk turene.--

* 
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OvenstSende billede: 

Hans Vemer causerer over 
turcyklisme og lever som 
vanligt, pk belt naturlig 

vis, op til teksten pk oven- j 
st&ende banner. 
-Originalitet, 
masrkvasrdighed og , 
positiv besynderlighed-, • 
i 0vrigt et glimrende 
slogan, miske skulle 
fremtidige medlemmer 
bedammes og udvasl-
ges ud fra disse bevin
gede ord.!! ??. 

Elise holder sin fremragende jubilsumstale, 
hvor der gives udf0rlige praktiske 
eksempler pk vejen til opnaelse af de i 
klubbens nye slogans nffivnte egenskaber. 
Dette udformer sig i praksis ved at nye 
medlemmer holdes op mod et af klubbens 
asldre og fuld befame originaler, som 
herved anvises som guru udi efterlevelsen 
af sloganets mange facetter. 
Talen vakte stor moro, forhSbentlig ogsS 
eftertanke og fra redaktionens side ser vi 
frem til at undervisningen setter sine 
uudslettelige spor og fi-embringer et nyt 
hold originaler, vi skulle jo nadigt l0be t0r 
for vores vigtigste ressource i fremtiden -
Vel. 

De glade festarrang0rer modtager den velfortjente hyldest. 
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0resundstoget til Malme, Lund 
eller Ystad.!! 
Ideer til kommende turledere !! ? 

Fremtidige cykelture udi det Svenske kimne 
meget passende tage sit udgangspunkt i en 
af de overuiasvnte byer. Med den nye 
0resundsforbindelse ibner der sig belt nye 
perspektiver for kommende een dags ture. 
Mulighed for at made belt friske op pi 
feks. Malma station fra morgenstunden, 
spare en masse tidkrKvende og kedelig 
transfer og give en hidtil ukendt 
aktionsradius udi det fredelige og smukke 
skinske landskab. Det koster selvfalgelig 
noget, men ogsS i de "gamle dage" var der 
jo en vis betaling til faergetransport. Ser 
man p i de fordele der er ved den nye 
mulighed er prisen simsnd ikke urealistisk. 
MSske kan kassereren pivirkes til et 
"fsergetilskud "?? . 
De nye togsast, som D.S.B. og S.J. har kabt 
36 stk. af, bestir af 3 vogne og har plads til 
237 passagerer samt 14 cykler. 
Cykelvognen er placeret i midten af 
togstammen. Tophastigheden er 180 km/t., 
det giver en rejsetid pi 35 min. fra 
Kabenhavn til Malma. Der kares 20 min.'s 
drift p i hverdage og time drift I0./ S0ndage. 
Ystad linien gir helt til Simrishamn p i 
astkysten og fra Limd kan der skiftes til 
destignationer p i vestkysten. 
Eks. 
Afgang Hovedbanen kl. 7.16 ank. Malma 
kl. 7.51 og klar til at mile derudaf lidt over 
8.00. Det er sku da hurtigt og bekvemt-
ikke ?.( der er naturligvis mulighed for 
pistigning p i bide Helsingar og Roskilde 
straskningen) 
Der er foldere med alle relevante 

Side 5 

Vi ses til motionscykelteb 

Postbox 176, DK-4600 Kage 

Bornholm rykker naermere !! ?. 
Ny hurtigfaerge pa Ystad / Ronne- ruten 
og fast forbindelse til Sverige. 

Den nye togforbindelse over 0resund 
kombineret med katamaranen " Villum 
Clausen " bringer det smukke og solrige 
Bomliolm ind p i hitlisten over mulige mil 
for klubbens 3 og 4 dagsture, ja selv en 
weekend kan simasnd lade sig g0re. Dette 
sidste er miske nok lidt synd, bide for 
Bomholm og ikke mindst forrentningen af 
transport investeringen. 
Hurtigfasrgen er en sasrdeles voldsom sag 
86,6 m. lang 24,4 m. bred, den sejler 72 
km./t., den tager 1000 pass, og 180 person 
biler. Overfartstiden er 1 time 20 min. 
Der vil viere flere forskellige kombinationer 
af fasrger og tog, men for lige at illustrere 
mulighedeme er her et par stykker. 
Oplysninger og materiale kan rekvireres pi. 
T l f 56 95 18 66 eller 33 13 18 66 eller. 
WWW .bornho Imstrafi kken. dk hvor der 
ogsi kan bookes online. 

Eks. 1. 
Den billige og tidkrcevende. !! 

Kombination af " Pilen " fra Havnegade, 60 
km. cykling Malme / Ystad og hurtigfaerge 
til R0nne. 
Afg. Havnegade kl. 10.00 afg. Ystad 16.00 
ank. R0nne 17.20. 
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Pris kr. 62 for f^rge K B H . / Malma, med 
cykel og kr. 192 for hurtigfsrge til R0rme.( 
enkelt bill.) 
Det her gar vist ikke til Weekendture.?? 
eller Hva i sa fald ma det vist kaldes 
Sverigestur '!. 
Men fin til 3 dages ture. 

Eks. 2. 

Tog fra K B H . H. kl. 6.52 skift til fasrge i 
Ystad og med ankomst til R0nne kl. 10.00. 
Toget kan ogsi tages pi Roskilde ruten 
eller Helsingar ruten. 
Prisen er kr.239 + pladsbill. + cykel ( ikke 
opgivet pris ) hver vej. 
Denne mulighed er brugbar til weekends 
men alt for dyr. 
Denne tur sniger sig op pa 600- 650 kr. for 
en returbillet og derfor nok bedst til en uges 
tid p i de dejlige smi cykelveje som 
Bornholm besidder. Men som sidan er det 
helt fmt og der spildes i hvert fald ikke 
megen tid pi gammelkendt og kedelig 
cykelrute, eller anden langsommelig 
transport. 

Apropos faste forbindelser: 

Broer og tunneler i lange baner. 

StorebKltsbroen, 0resundsbroen, 
Havnetunnel, mulig tunnel mellem 
Helsingar og Helsingborg, bro / tunnel over 
Femem Sund, det er gyldne tider for den 
mere monstr0se del af entreprenar 
branchen. Man er vist ved at miste det store 
forkromede politiske overblik og stormer 
rundt i manegen efter div. interessegruppers 
forgodtbefmdende. 
Dette interessante cirkus udspiller sig alt 
imens alle med blot lidt kendskab til 
fomrenings problematikken konstant taler 
om en mere basredygtig trafik og transport 
afvikling. Det faktum at alle disse bro / 
tunnel projekter konstmeres som 
motorvejsforbindelser ( selv om der godt 
nok er skinner p i ) gar det sasrdeles 
vanskeligt at holde igen p i den massive 

udvikling i privatbilismen. Jo bedre 
muligheder der eksisterer for biltrafik des 
svaerere er det at lokke folk over i tog og fS 
sat gang i en udvikling af et sporvejsnet i 
byeme. Denne mulige lasning af trafikken 
ville gavne en gmppe som os, nemlig 
cyklisteme og samtidig bringe bide staj og 
forurenings niveauet ned, til gavn for alle. 
Alle visioneme om at f i s i meget som 
muligt op p i de langt mere miljavenlige 
skinner fortoner sig desvserre i det uvisse, 
s i Iffinge bil lobbyen har s i stor magt i 
Europa. Men bevares man har vel tid til at 
vente, det skal nok komme om ikke andet 
s i som en nadvendighedens lov en skanne 

Jan. 

CYKELFERIE 
Vi har cykeltaskerne, letvaegtsteltet 

og alt det avrige udstyr. 
Kiq Ind hos 

fmOfrSLAHD 
Frederiksborggade 52 

1360 K0benhavn K 
Tlf. 33 1 4 51 50 

0sterbrogade 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 
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Jubilaeumsabningsturen 2000. 

Johan's altid Isrerige og spasndende 
Sbningstur, startede en flot morgen med en 
cykeltur gennem byen, som dirlig nok var 
vSgen, for at mades ved Vor Preiser Kirke 
pS Amager. 
Mastekranen mStte vi desvasrre najes med 
at beskue udefra , da den person der skulle 
vise OS rundt, var taget ud at rejse!! Men, 
men, det var da fmt at se havnen fra den 
side. 
Vi fik en meget spasndende indsigt i 
brandmaendenes arbejde i lufthavnen, s& det 
var nassten svasrt at komme derfra. Vi blev 
kart i en flot eskorte ind og ud af omrSdet 
med en gul firhjulstrskker, med en masse 
blink pS, vi burde have et billede her i 
bladet. 
Pk vej til nasste punkt, var vi sk heldige at 
komme forbi Amager museet i Store 
Magleby, hvor der var en gren indhegning 
med borde og basnke som vi gerne mStte 
benytte til vores madpakker. Og sk kunne vi 
oven i kabet kabe kaffe og kager, af de S0de 
damer der var pk museet. 
Derefter k0rte vi i samlet trop mod Avedare 
vasrket, som var nsste mil. Det vil sige, da 
vi havde k0rt et godt stykke derudaf, blev 
vi opmaerksomme pk at vi ikke var 
fuldtallige. Vi holdt s4 en god lang pause, 
medens der blev sendt en spejder ud. Det 
var desvasrre forgasves at spore de 
bortkomne. 
Vi mStte skynde os videre, da vi havde en 
aftale med vasrket. Der blev vi ogsa godt 
modtaget. 
Alle blev ifart hjelme, efter vi havde vasret 
til dias foredrag. (var der nogen der snad 
sig til en lille lur?) Sk gik turen fra bund til 
top. Med stor sporgelyst. Da vi nSede 
toppen 67 m. over havet, nad vi den 
fantastiske udsigt, og den gode varme 
(ca.40 grader). 
Tak for en rigtig god tur. 

Pedei: 

De fleste af deltagerne er samlel og klar til 
at indtage Kobenhavns lufthavn. 

Opfordring til turledere. 

Fra redaktionens side vil vi gerne opfordre 
sommerens turledere til at "presse" en af 
deltagerne til et referat af turen. Dette giver, 
foruden stof til bladet, mSske ogsS nye 
"kunder" til kommende ture. Desuden er 
det ogsa morsomt for bladets lassere at folge 
med, hvadenten man er passivt medlem og 
kun holder bladet eller bare vil lasse lidt om 
de ture som man ikke selv deltog i. 
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Kommende ture. 

Romeleas Turen Aflyses.!!! 

Weekend turen til RomeleSsen den 26. og 
27. august tages af programmet. 
Derme efterhSnden klassiske tur, der siden 
startjn af firserne er blevet k0rt nassten 
hvert eneste 4r, stopper formentlig for altid. 
Arsagen til denne beslutning er at stedet 
ikke Iffingere er en del af det svenske 
vandrehjems system. Romelestugans ejere 
er af ikke oplyste Srsager "trSdt" ud af 
systemet. 
Dette bevirker at stedets prisniveau ikke 
lasngere er attraktivt for os, priserne naermer 
sig hotel standarden med 170 Sv. kr. pr. 
person pr. nat d.v.s. 680 Sv. kr. pr hytte. 
Priserne for mad er ogs& fulgt godt med, 
170 - 200 Sv. kr. for aftensmad og 55 for 
morgenmad ( dog acceptabelt ). Med en 
fasrge eller togbillet oveni bliver det efter 
vores overbevisning lidt for pebret for en 
cykeltur med overnatning. Vi vil i hvert 
fald ikke vove pelsen. 
Til nasste sasson vil vi prave at kigge 
nasnnere pa et arrangement til Snogeholm 
Sjon, som en erstatning. 

Lene og Jan. 

^ndringer af ture: 

SydsJKlland lardag den 10. juni, her skal 
bemasrkes aendringer i ruten. 

FalkonergSrden lordag den 19. august er 
flyttet til lardag den 23. September. 

Sydsjaelland. 
Lardagden 10. juni 2000. 

Madested: Roskildevej/ O I I I i Glostrup. 
Madetid: kl. 8.30. 
Distance: ca. 160 km. 
Turleder: JanBai 43456608. 

Tur pk racercykler ( men ikke racertur ) i et 
pasnt JEvnt tempo. 27 km/t. nSr der kares !! 
(ikke germemsnitj Har du racerlyster 
denne dag sa find et godt cykelleb. 11 
NB: Turen kares kun i godt vejr, ring ved 
tvivl. 
Forste lange strask gSr ad Kagevejen, lang 
og kedelig, men betragt det som 
opvarmning med tid til en morgensludder. 
Fra Kage gir turen over Vedskalle til 
Kongsted, hvor der er optankning til 
frokosten. Herefter videre over Everdrup til 
frokoststedet, omkring Starlinge ( kl. 
ca.12.15). 
Herefter kores over Gisselfeld og frem til 
Farslev Gl. Kabmandsgird, der er vores 
kaffested ( kl. ca. 14.00 ). Imens vi fordajer 
kageme triller vi over Regnemark til 
Havdrup, hvor der holdes et kort pit stop. 
Turen fortsastter til Karlslunde, hvorfra vi 
igen retumerer til Kagevejen. Derefter gSr 
det direkte hjem, med fri hjemtur, hvis det 
anskes. Hjemme ca. 18.00 
Medbring madpakke, der spises et smukt og 
fi-edeligt sted i naturen. 
Drikkevarer kan kabes undervejs. 

N.B. Den lille afstikker til Ulsc 
Vinimport, der blev annonccrct i forrige 
blad er aflyst. !! 
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Sporvejsmuseet / Skjoldenaesholm. 
Sandagden 18. juni 2000. 

Weekend til Storebaeit 
Lardag / sandag den 1. og 2. juli 2000 

Modested: Ringvejskrydset i Glostrup 
(Roskildevej / Ring III) 
Madetid: K l . 9.00 
LiEngde: Ca. 120 km. 
Turleder: Beret Due Jensen 
Tlf.: 38 74 68 41 

Om turen: Vi karer i Turcvklisttempo 
geimem det forholdsvis flade og abne 
ostsjasllandske landskab, hvorefter vi 
svinger ind imod det mere balgede og 
skovklasdte landskab ved SkjoldeniEsholm. 
Medbring madpakke og kontanter til entre 
og eventuelle forfriskninger pa Sporvejs
museet, hvor der er mulighed for at kabe 
drikkevarer, is og kaffe samt en tur i skoven 
med sporvogn. 
Kaffen indtages pa hjemvejen efter 
museumsbes0get. 

Blovstred Kro. 
Sondag den 25. Juni 2000. 

Modested: 
Modetid: 
Lasngde: 
Turledere: 

Tlf: 

Jyllingevej/TSmvej 
kl 10.00 
2x 100 km. 
Jesper Wang Larsen 
Flemming Nielsen 
39 90 39 87 (JW) 
43 64 49 03 (FN) 

Modested: 
Modetid: 
Lsngde: 
Turleder: 
T l f 

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

HUSK TILMELDING SENEST 24/6 2000 
Medbring madpakker til frokost bade lordag 
og S0ndag og penge til aftensmad Iprdag, 
morgenmad sandag og den ene af de to 
kaffepauser. Husk badetoj. Der er maksimalt 
12 sengepladser i sommerhuset. ( Der er 
mulighed for flere deltagere med eget 
liggeunderlag). 

Lardag: Vi korer i et moderat tempo 
igennem Vestskoven, Haje Tiistrup, 
Reerslev, Gadstrup og Lejre, hvorfi-a vi karer 
over Kirke Hvalso mod Tadre Malle, hvor vi 
spiser frokost. Efter frokosten fortsastter vi 
nord om Tiss0 mod Storebaslt. Vi finder et 
kaffested undervejs. Vi regner med at vasre 
fremme ca. kl. 18.00. 

Sondag: Efter morgenmaden kerer vi sliUe 
og roligt hjem syd om Tiss0 med frokost ved 
Gyrstinge So og et passende kaffested pa vej 
hjem. 

Om turen: 
Turen kares i jaevnt tempo 
Vestvolden til Kagsmosen ad stisystemet. 
Smermosen, Norreskov, Farum, Ravnsholt 
til Blovstrad Kro. Her spiser vi kroens gode 
og billige mad. 
Klubben giver tilskud til kaffe og 
pandekager. 

Tilmelding: inden den 23. Juni 2000. 

« inv*»*) cm£« Kf^^na C Y K I C T K 

mathlon-speclallstan 

RYVANG CYKLER og SPORT APS 
H«ss»lBaa<)e 31ff4singeaade 38 
SlOOKoMnhavna m 31 20 73 12 Tei«t» 31 20 54 M Gironr. 6 55 21 53 

- kram til krassne cyklister 
W V M U nrWXO O T * 0 UTDtO WtMM W V U U MTTKO O 
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Nordkysten. 
Lardag den l . ju l i 2000. 

Modested: Ring III ved Herlev posthus 
Madetid: K l . 8.30 
Lasngde: 125 km. 
Turleder: Aksel Koplev ^ 
Tlf: 44 92 22 90 

Turen gar over Farum, ast om Esrum sa, 
forbi Esrum kloster til Dronningmalle. 
Denne del af turen forventes at forega i 
forholdsvis raskt tempo, dog saledes at ogsa 
Turlederen og den der er langsomst, kan 
falge med. 
I DronningmoUe slar vi os ned pa stranden, 
sa der er mulighed for at bade inden den 
medbragte frokost indtages. 

Efter frokost kares til Helsingar, delvist ad 
Nordkyststien. Det er en grussli (enkelte 
steder sandet) af god kvalitet. Den gar nogle 
steder helt ude ved vandet og andre steder 
inde i plantagen. Denne del af turen afvikles 
i roligt tempo. Der drikkes kaffe ved 
Kronborg Slot. 
Hjemturen gSr ad Strandvejen og langs 
Kystbanen til Klampenborg, hvorfra der 
kares tilbage til Herlev. 
Ruten er lagt sSledes, at De, der syntes den 
er for lang, kan korte den af med ca. 45 km. 
ved at tage toget hjem fra Helsingar. 

Rotur pa Farum S 0 . 
Lardag den 8. juli 2000. 

Madesteder: Jyllingevej-TSmvej./ Farum 
BSdudlejning. 
Madetider: K l . 10.00/ 11.00 
Lasngde: 
Turleder: Peder Andersen 
Tlf: 36 75 38 42 

TILMELDING: Senest den 6. juli. 
V i gar i bidene kl. 11.00 og soger at holde 
kursen stadt til Farumgard, hvor vi gir i 
land og holder en pause. S4 skubber vi alter 
bSdene fri og sastter kursen mod Karsa, som 

er turens egentlige mil og alle 
anstrengelseme vasrd. Tidligere deltagere 
ved hvad jeg mener. 
Husk mad og drikke, kaffe/the. Kaffebrad 
kaber jeg pa vej til Farum. 

Hygge - Sommertur 
Sandag den 16 juli 2000. 
med skovcykling og faerge cruise pS 
Rosldlde Fjord. 
Turcykeltur !! raceirove bor frett'entere 
ncenneste cykellob 

Madested: Radkaslkevej 168 ( turleder-
nes privat adresse ) 

Madetid: kl. 9.00 
Turlasngde: ca. 40 + 20 km. cykling og 2 

timers fasrgetur. 
Turledere: Lene og Jan 

Medbring madpakke og drikkevarer. 
Pris: kr. 95 for sejltur og cykel, 15 
kr. til supplement til kaffe / kage . 
Tilmelding pa tlf. 4345 6608 inden den 5. 
juli. N.B. Turen kares ikke i regnvejr 

Dagen startes med morgenkaffe og 
rundstykker ( turledemes omgang ) og 
prascis kl. 10.00 ruller vi ad Vestskov stier, 
m i veje og skovveje fi-em til Burresa, hvor 
vi spiser vores madpakker. 
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Herefter kares der ad landeveje frem til 
Frederikssund hvor " Harald Blitand " 
venter pi os, med afgang kl 14.15. Vel 
ombord p4 fasrgen vil vi nyde kaffen og 
lagkagen til akkompagnement af balgemes 
klukken og fasrgens vuggen, imens det 
sommer klaedte og solbeskirmede 
fjordlandskab glider sagte forbi. Her er god 
tid til at nyde solen og raonstro der ikke 
kunne fmdes stund for en stille pilsner, 
imens Jyllinge Holme og Eskilsa sagte 
glider forbi. 

K l . 16.15 anlabes Roskilde havn og skulle 
nogen endnu have plads finder vi ogs4 tid 
til en is pi havnen. Isboden her farer en is 
der kan ssette enhver turcyklist til vaegs, 
med 15 kugler is 5 fladeboller samt div. til 
100 kr. 

Hjemturen gir over Himmelev, ad smi veje 
tilbage til udgangspunktet hvor vi forventer 
atvsre kl. 18.30. 

Turen vil fare os ad smi hyggelige veje, 
hvor der vil vasre dejlige udsigter over hav 
og land. 

Frokost indtages et egnet sted i det fri, 
medens the/kaffe/lagkage indtages p i 
Dragsholm Slot. 

NB! Turen kores kun i absolut godt vejr! 
Ring ved tvivl. 

KOMSOVENDEPA 
CYKEL FERIEI 

'^^SYDEUROPAI 
y 

RubyRejser 
m86 153599 

Dragsholm Slot 
Sandag den 23. juli 2000 

Madested: Stoppestedet i Risby 
Madetid: K l . 08.00 
Lasngde: 200-250 km (afhaenger af 

vind/vejr samt turledemes 
humar og dagsform) 

Turledere: Lene Bentzen Thorsen og 
Jens A. Thorsen, tlf 36 70 
36 07 

Hyggetur - men pi racercykler - til det 
nordvestlige Sjaslland. PS gmnd af tarens 
lasngde er vi nadt til at holde en rimelig 
hastighed, 25-30 km/t, n3r der kares, ellers 
kommer vi meget sent hjem. Bemasrk dog, 
at vi holder et jasvnt tempo uden 
bakkespurter og lignende. 

Louisiana. 
Sandag den 13. august 2000 

Forste madested: Jyllingevej/Tarnvej 
Tid og Turlcengde: Kl. 9.00 Ca. 90 km 

Om turen: Der cykles via Vestvolden og 
Utterslev mose frem til: 

Andet madested: Strandvejen/Tuborgvej 
Tid og Turlcengde: Kl. 9.45 Ca. 70 km 
Turledere: Jesper Wang Larsen 

Flemming Nielsen 
Tlf: 39 90 39 87 (JW) 

43 64 49 03 (FN) 

Om turen: Cykelturen starter langs 
0resund ad Strandvejen. Fra Klampenborg 
til NivS falger vi det sasrlige cykelsti net 
gennem skoven, fredelige villaveje og Sbne 
landskaber. V i holder frokost ved Sletten 
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Havn ( husk madpakke og drikkevarer ). 
Lousiana har i august 2000 en fotoudstilling 
og egne samlinger i hele museet. 
Kaffepausen vil blive holdt far afgang fra 
Louisiana. 

Tilbageturen vil foregS ad stisystemerne. 
Efter Vedbaek tager vi Grisestien til 
Stampen ( ved MoUeSen ) og videre 
gennem Dyrehaven. 

Husk penge til entre til museet ( 60 kr.). 
Tempoet bliver sa alle kan falge med. 

ved Eggeslevlille hvor Susannes landsted 
ligger. 
Vi laver mad i fasUesskab Qeg har kabt ind) 
og drikker fransk radvin - evt. rose. 
Ovematning i egen sovepose og evt. telt. 
Der vil vaere ca. 10 pladser indendars foran 
brasndeovnen - til de saerligt kuldskasre. 

Sandag starter hjemturen efter 
morgenmaden. Vi cykler ad smiveje, den 
korteste men smukkeste vej jeg kan finde. 
Frokost kan kabes undervejs og der vil 
vasre besag pi et kaffested, 
Medbring sovepose, evt. telt og et par 
flasker vin til eget brug, frokostpakke og 50 
kr. til aftensmaden. 

Frederiksberg. 
Sandag den 3. September. 

Madested: Indgang til Landbohajskolen 
Thorvaldsensvej 

Madetid: K l . 10.00 
Turleder: Knud Erik Pedersen 
Tlf: 43 96 38 43 

Turen kares nindt pi Frederiksberg med 
smi overraskelser indlagt. 

Weekend tur til Skaelsker. 
Lardag/sandag den 9. og 10. September 
2000. 

Madested: Roskildevej / O I I I i Glostrup 
Madetid: K l . 8.00 
Lasngde: Ca. 2 x 120 km. 
Turleder: Susaime Sindberg 
Tlf: 36 70 02 54 
Mobil: 4091 7701 

V i cykler i jsvnt tempo syd om Roskilde 
men nord om Ringsted - hvor vi holder 
frokost ved Haraldsted Sa. SS falges 
National cykelmte 6 et stykke, til vi ender 

Tilmelding inden den 5. September . 

SA ER DETNU. DU UDFORDRES!. 

Cykle-, labe- og badesssonen er nu for 
alvor i fuld gang - og vi har omsider Set 
datoeme for de sensommeraktiviteter, som 
vi atter i ii vil deltage i som klubaktivister: 

Katches kvinde-mini-triatlon sandag 
20/08-00 formiddag finder 
sted i og omkring Vestbadet i 
Brandby. Disciplinerne er: 
400 m svamning (ude/inde) 
efterfulgt af 20 km cykling 
afsluttende med 4,218 km lab. 
Vi spiser frokost sammen 
bagefter. 

Kabenhavns Kultumat fredag 25/08-
00 ved midnat labes 5 km fra 
Christianborgs Slotsplads 
efterfirlgt af en svalebajer pi 
naerliggende vasrtshus. 



fi 
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Arets hajdepunkt: DHL-stafetten 
onsdae 06/09-00 kl. 18.00 i 
FasUedparken. Hvert hold 
udgores af 5 personer, som 
hver lober 5 km p4 skift. Der 
er fasUesspisning bagefter 
under Knud-Eriks baldakin 
afsluttende med flot 
fyrvaerkeri. 

Prisen for deltagelse ligger pr. lab omkring 
kr. 100,-, og man fSr enten T-shirt o.l. eller 
madkurv for gebyret. 

Vi regner selvfalgelig med de sasdvanlige 
dehagere, men vi vil gerne have flere med 
til ah det sjove. 

TILMELDING SENEST 02/07-00 til 

Linda: 36754731 

linoha@,viD.cvbercitv.dk 

Knud Erik: 43 96 38 43 

ALT I 

CYKELBEKUEDNING 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Roskildevej 527 / 0sterbrogade 158 
2605Brendby 2100 0 
6. Andersen 

43 43 22 39 31 20 88 77 

Side 13 

Vedrerende billederne pk modstiende 
side: 

En remse klubbens medlemmer bear lasgge 
sig i selen for at efterleve . 

Klubbens fremtidige slogan ?. 
Ser det pjattet ud ? - jamen det er det 
overhovedet ikke, det er SErdeles alvorligl 
og giver rum for megen eftertsnksomhed 

Sloganet reprssenterer grundlasggende 
mermeskelige egenskaber der langsomt men 
sikkert er ved at uddo, i en verden af global 
teknologisk og teknokratisk ensretning, 
med afgrsnsede normer og total fokus pk ; 
produktion, produktivitet, effektivitet og 
0konomi. Der er intet rum for originalen og 
den skasve eksistens i en verden hvor 
mennesket langsomt tilpasses maskinen og 
ikke omvendt. 

Knud Erik's jubilaeum's kunstvaerk. 

Klubbens iderige tusind kunstner har igen 
kreeret et cykelstel, et sasrdeles tandrigt og 
blomstrende eksemplar af racen. V i mk 
overveje at sstte det i produktion ?, dê  mk 
bare vasre " turcyklen 'Wtil de fremtidige 
raids i det udenlandske !." 
Et flot stykke; tak for det Knud Erik. 
P.S.: Skal kunstvasrket ikke ud at hasnge i 
klubhuset ??. 

!!! 
Da vi ikke ansker at opfordre vores lidet 
mSdeholdende medlemmer til yderligere 
fordasrv bedes man se bort fra det 
piberygende cykelstativ. 
Denne" herre " tjener udelukkende det 
formil, at hasve stellet lidt op fra gulvet sk 
den gigtplagede fotograf kan spare sine 
knas. 
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KLUBM0DER 

Juni: Torsdag d. 8. 
Almindelig klubaften med hyggeligt 
sam vasrd. 

Juli: Intet made. 

August: Intet made. 

September: Torsdag d. 14. 
Sommerferie billeder fra Rally og 
lignende. 

Klubben Sbner darene kl. 19 
Hvor kaffen er brygget og kagen skiret 
ud. 

HUSK N Y ADRESSE og 
M0DEDAG!! 

I n d e k s 

Ny trykker til bladet? 1 
Jubilasumsfesten 2 
Snapshots fra festen 2/4 
0resundstoget til Malm0 5 
Bomholm rykker nasrmere 5/6 
Jubilasumsabningstur 7 
Opfordring til turledere 7 
Kommende ture 8 

Sydsjaelland 8 
Sporvejsm./Skjoldenassholm 9 
Blovstrad kro 9 
Weekend/Storebash 9 
Nordkysten 10 
Rotur pS Farum sa 10 
Hygge-sommertur 10 
Dragsholm slot 11 
Louisiana 11 
Frederiksberg 12 
Weekend til Skslskar 12 

SS er det nu, du udfordres 12 
Vedrarende billeder p4 modstSende side 13 
Billeder 14 
Klubmader 15 
Deadline 15 

Deudline for niEste nummer er 27-7-00. 

Forventet udkomst uge 37 i September 
maned. 


