
Ankomsl til Malerklemmen I. oktober, nogle i ncesten sommerligt antrcek. 
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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 formSl at udbrede og formidle 
viden om og glasde ved turcykling pS 
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 

Tl 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 

Ber t Due Jensen 
Markskellet 8, 3. T h . 

2720 Vanl0se 
T l f 38 74 68 41 

Gertie El leby 
Skyttegardsvej 49 St. Th. 

2500 Valby 
T l f 36 17 49 40 

A k s e l Koplev 
Brandsbyvej 15 
2740 Skovlunde 
T l f 44 92 22 90 

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

2700 Branshaj 
T l f 38 60 80 14 

(2. torsdag i hver mSned.) 

S jae l sB rundt ' ( ! ) 

Det indlaeg vi havde skrevet til blad nr. 3 
kom desvasrre ikke med i bladet, s5 v i vi l 
geme lidt forsinket sige tak til de med-
lemmer der stod p4 post p4 Sjaslse nmdt. 
Medlemmer der plejer at stS pS post, fSr 
som sxdvanlig automatisk besked til 
foriret, men vi har brug for reserver v i kan 
traekke p i , hvis vi fSr afbud p4 grund af 
sygdom eller lignende. Medlemmer der 
ikke plejer at stS post, m i meget geme 
melde sig til en af undertegnede. 

Der var ikke den store tilslutning til lebet i 
4r. Der var tilmeldt 9.121 deraf deltog 
6.831, altsS et frafald pS 25 %, vi skal helt 
tilbage til 1973 for at finde et mindre antal 
deltagere. 
I de 31 4r Sjaslsa rundt er blevet kart har 
der vasret 357.472 deltagere som tilsammen 
harkart 19.624.665 km. 

V i fik i ST 14.000 kr. fra Berlinske Tidende 
for vores indsats. 

N.B. 
Sjselse rundt er den 10. j un i i 
at reservere dagen I ! 

2001, husk 

Jens Spelmann 

Niels C . K . Pedersen. 

T l f . 44 84 22 19 
Arb. 38 15 12 19 
T l f 57 61 52 86 

Arets festlige hojdepunkt! 

Julem4nedens mode d. 14. december. 
P4 deite mode viser Finn Gomiscn gcrmcm 
billeder sin oplevelse af .AIT-Rallyet i 
Belgien, og Semaine Federale i Bourg cn 
Bresse i Frankrig og sin efterfolgende Pro
vence tur. Lojenie afbr\s af julcglogg oy 
ajbleskiver . 
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E n rigtig glasdelig Jul samt et godt og 
cykeloplevelsesbringende nytSr enskes til 
alle medlemmer og deres familie, fra de 
redaktionelle lokaler. 
Her imod slutningen af det farste ii i det 
nye 4rhundrede/4rtusinde, er det vel tid til at 
reflektere lidt over tiden der gik. V i er nu i 
en periode hvor man skal tilbage til forrige 
Srhundrede hvis man skal tale om sin fortid, 
egentlig en meget sjov tan-ke ikke ?. Det 
lyder ogsS overvasldende, si jeg v i l her 
koncentrere mig om de for-gangne mineder 
i indevaerende kr. 

Det nye irtusinde var som bekendt ogsS 
klubbens jubilasums Sr. Nu har v i gennem 
tiden fejret indtil flere af slagsen, det er jo 
en festklub, men dette var et asgte 25 &rs 
jub i l sum. 1 derme festlige anledning var der 
bSde en rigtig fest, med middag dans og det 
hele, og et turarrangement til Kongskilde 
Friluftgard. Begge arrangementer havde 
stor tilslutning og var sasrdeles vellykkede 
og godt tilrettelagte. Desuden bod denne 
sasson, nassten som vanligt, ogsS p5 et Rally 
arrangement i det franske landskab, ogsS 
her var tilslutningen stor og med masser af 
positive oplevelser for de deltagende. Jeg er 
ogsi ret sikker p5 at vi som altid havde stor 
underholdningsvasrdi for vores franske 
vajrter. 

Ca. 27 arrangementer, de fleste en dags 
cykelture, er det ogsS blevet til i de forlabne 
mSneder. Det er faktisk ogsi meget paent 

klaret af klubbens aktive i betragtning af at 
vi ogsi havde ovennasvnte starre aktiviteter 
pi programmet. Her er det si at der 
kommer lidt malurt i basgeret. Tilslutningen 
til langt de fleste af disse ture har ikke 
vaeret tilfredsstillende, de pSgaeldende 
turledere har ind imellem stSet og fait sig 
lidt ensomme i det ellers pulserende 
gadebillede. Nu kan jeg godt se, at efter 
jubilasumsarrangementer og rally tur kan 
der da godt opstS et behov for at made 
andre mennesker end de ellers udmaerkede 
klubkammerater. V i er trods alt ikke si 
mange rigtigl aktive medlemmer, mSske er 
det dette der er problemet og ikke 
medlemmeme der er slave. Man kan trods 
alt ikke forlange at den samme lille skare 
skal made op nassten hver eneste weekend 
sassonen igennem. Dette problem tages op 
andet steds i dette blad. 
Det nyligt overstSede turplanla5gningsm0de 
fik lagt en rigtig pasn buket af turar-
rangementer for det kommende Sr og der er 
al mulig grund til gS det i made med 
forventning og optimisme. N i r vi nu alle 
sammen mades til Srets farste begivenhed, 
nyrSrsfrokosten, kunne vi meget passende 
benytte lejligheden til at skaerpe "kamp-
gejsten" til sassonen. 

T i l sidst skal v i atter herfra anske en god 
Jul og et godt og lykkebringende 
nytar til jer alle. 
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Nytarsfrokost sondag 14. 
januar2001 ki 13.00 

Denne afholdes pS ovennasvnte dato i 
klublokaleme Voldparken 8, 2700 
Brensheij. 

Der v i l vaere den traditionsrige nytSrsbuffet 
og mulighed for kab af 0I og vand til 
favorable priser. 

Tilmelding ved at sende 75,00 K i . til 
klubben inden 1. januar 2001 
(brug det medfelgende girokort, som ogsS 
anvendes til kontingentet.) 

Hilsen udvalget: 
Jesper, Gertie, Peder, Lene Boye, Aksel og 
Michael 

Arbejdsgruppe " Turcyklisterne og 
fremtiden " 
Medlemskurven skal vendes.'! 

Svindende medlemstal, en vis matresig-
nerende stemning p4 aktivmodet og ikke 
mindst en langsomt dalende tilslutning til 
turarrangementeme ( som dog blot kan 
skyldes tilfasldigheder), har fSet et par 
hoveder fra bladholdet til at gare sig nogle 
tanker omkring klubbens fremtidige ud-
vikling. 
Disse hoveder kan naturligvis pk ingen 
mSde reprassentere de mange forskellige 
ideer og visioner der selvfolgelig rumler 
rundt i medlemmemes ditto. Derfor skal der 
herfra lyde en opfordring til jer alle derude, 
om at give et bud pS de mulige losnings-
modeller. 
Nogle sp0rgsm41 kunne vaere; hvordan 
skaffer vi nye medlemmer?, hvordan skabes 

starre interesse for turarrangementeme ?, 
skal der arrangeres flere kulturelle aktivi
teter?, skal der laegges mere vasgt pS eksem-
pelvis vandreture?, skal klubben tilbage til 
raddeme, hvor der blev lagt mere vasgt p i 
naturoplevelser og hyggeligt samvasrd og 
ikke sk meget pk distancen/ fatten ?. Bolden 
er sparket ud, er du med pk en tackling ?. 
Interesseret ? ? Med op i klubhuset 
torsdag den 18. januar kl 19.30 og deltag 
i en brainstorm. Undertegnede v i l sarge for 
en kop kaffe med lidt sadt under madet og 
en forfriskning nkr ideerne er i hus !!. 

Finn A. Kristensen og Jan Bai Jensen. 

Vi s e s til motionscykellab 

Postbox 176, DK-4600 Kage 

4<f) 4 ^ 

PifKonimcnde arrangementer 

Traeningslyster i pasken?? 

SkuUe nogen af de agtvaerdige medlemmer 
fale en ubaendig trang til et par livtag med 
landevejene i pSskens forhSbentlig dejlige 
vejr, sk er der mulighed for kvalificeret 
selskab! 
Knud Hofgart har lovet at st4 for 
koordination og de efterfalgende strabadser. 
Nu er det ikke sSdan at der kares alle 
pSskens dage, der er trods alt andre garemSl 
i hajtiden, sk ring til Knud og forhar jer i 
ugen op til pSske. 
Knud Hofgart T l f : 36 41 02 12 

Jan. 
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Cykelrallv i Frankrig 2001. 

Generelt: 

Rallyet er fra 5. til 12. august inkl. 
Udgangspunkt er byen Crest i ca. 180 m. 
hajde. Byen har alle faciliteter. 
Den ligger 75 km. nord for Orange, og 
beliggenheden er cykelmasssigt ideel, fordi 
der er lavland mod vest i et stort omride 
mod Rhonefloden (ca. 20 km.) samt et 
smalt omrSde astpS mod byen Die. Tast ved, 
mod nordast og sydast samt lasngere mod 
vest er der alskens udfordringer op til ca. 
1300 cykelhajdemetre. 
Bivejsnettet er omfattende. 

1 labet af ugen er der 5 daglige cykelrater i 
alle retninger med forskellig hajde og 
svasrhedsgrad, som let kan afkortes. 
Desuden kan man alle dage vaslge at 
tilslutte sig en af 3 grupper pk max. 30 
cyklister, som kares ud fra Crest i bil, 
sasttes af og med ferere karer en attraktiv 
straskning tilbage til Crest med kun 15 
km./h. Hajdeforskellene er her mellem 600 
og 800 m. 

Desuden er der vandreture i to niveauer, 
hvor man kares ud i omrSdet i bil , saettes af 
og hentes om aftenen pk et forud aftalt sted. 
1 rallyomr&det i Crest er der de saedvanlige 
salgs- og infosteder. 

Jlejsen: 

V i karer med Ruby helt til rallypladsen, 
hvor teltene slSs op. 
Afgang Kabenhavn 3. august morgen og • 
hjemkomst Kabenhavn 12. august sidst pk 
dagen. 
Afgang Frankrig 11. august ved 19.tiden. 

Ruby skal have 1900,- kr. Licens, forsikring 
og campingplads m.v. bringer nok prisen op 
pk ca. 2500,- kr. med forbehold. 
V i l man rejse far ud, koster det ekstra 200,-
kr. pr. uge. 
V i l man rejse senere hjem, koster det ekstra 
300,- kr. pr. uge. 
Evt. afbestillingsforsikring, som er 5% a f 
rejsens pris, skal tegnes samtidig med 
reservationen. 
V i er nok alene om bussen ud (evt. efter 
omlassning i Danmark), men mk regne med 
andre gaester i bussen hjem og sandsyn-
ligvis kare via Fyn . 
Da der bide er ture og afskedsmiddag 11. 
august, kan vi nok deltage i de kortere ture, 
men fasllesmiddagen mk undvasres p.g.a. 
hjemrejsen. 

Tilinelding: 

Senest 1. februar 2001 skal Jess Brink have 
ufotpligtende besked pk tlf. 38791759 eller 
E-mail 
jess.brink@get2net.dk , og der skal oplyses 
evt. specialansker. 
Primo marts 2001 sendes najere info med 
priser og betalingsbetingelser. 

Arrangerer: 
Jess Brink, Finn Gormsen 
Johan Knudsen. 
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A.I.T. rally 2001. 
Rallyet ajholdes i det nordestlige Polen 
(Masurien.) 

Der bliver ikke fra vores side arrangeret 
noget i den anledning. Eventuelle interes-
serede kan henvende sig til Dansk Cyklist-
forbund, der ligger inde med de mere 
specifikke oplysninger. Afdelingen pS Fyn 
arrangerer sandsynligvis en tur, og pS 
www. cyclefyn.dk kan der hentes op
lysninger vedrarende dette. 

Tri»lhlon-speclall$ten 

RYVANG CYKLER og SPORT APS 
Hesselegadfi 31/TAsingeg8de 36 
21OOKBbenhavn0 
TH 3120 73 12 Telefax 31 20 54 58 G.ronr. 6 55 21 53 

- kram til kraesne cyklister 

M MTCUS CMVWM u n u S W*MJi H7WJO OWVAAM tfl 

Husk!! 
Vintertraeningen. 

Madested. Herlev Posthus 
Madetid. k l . 10.00 
Sidste trceningstur er sondag den 11. 
2001. 

marts 

For dem der endnu ikke har fSet sig lasrevet 
fra den nybagte avis og den svulmende pose 

bagermix, v i l jeg her benytte lejligheden til 
at genfremsastte et rigtigt godt morgen-
tilbud. Nemlig den ugentlige skovtur i den 
friske danske bageskov, dog kan jeg ikke 
for naervasrende tilbyde versionen med 
friske granne blade- meen det er ik ' si 
ringe endda. 
Hvis i mader talstaerkt nok op v i l v i sastte et 
hold med en mindre kraevende rute samt 
mere moderat tempo. Desforuden er der 
ogsS de lovede "overraskelsesdage", hvor 
der bydes p4 et eller andet under eller efter 
turen. Som 1 ser er der ikke noget at 
betaenke sig pS, sS bare op pS rammen og 
ud i skoven !!. V i ses. 

Sasonens fersie 
Bagsvard s0. 

vinlerlranmgshuld i u h c I c i Bemark de glade smil - frister det ikke? 
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Referat af Aktivmedet 12/10 -
2000 

Valg af dirigent og referent 

Valgt til dirigent blev Linda N . Hansen 
(dog fra punkt 3 f f Bert Due Jensen) 
Valgt til referent blev Aksel Koplev 

Regnskab 

Kasserer Jens Spelmann forelagde det 
reviderede regnskab til vedtagelse. 
Regnskabet er revideret af revisor med 
falgende anmaerkning: "Kassereren skal i 
fremtiden skrive nummer pS bilagene". 
Om indtasgteme nasvnte Jens at Sjaslse 
Rundt har givet 14.009 kr, det er det 
mindste i mange Sr. Kontingent udgar 
18.400 kr. Der er p.t. ca.90 medlemmer. 
Om udgifteme nasvnte Jens at bladet har 
vasret dyrere end planlagt, der er bl.a. 
udkommet et udvidet jubilasumsnummer. 
Der er anvendt 9.073 kr til jubilaeumsfesten 
og 12.697 til Kongskilde turen, begge belab 
en anelse under budget. Regnskabet 
balancerer med et underskud pS 16.733, 
mod budgettet pS 20.300. Der er en 
kassebeholdning p4 knap 30.000. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

ALT I 

C Y K E L B E K U E D N I N G 

KVALITET TIL LAVPRIS 

H e i n o C y k l e r 

Roskildevej 527 / 0sterbrogade 158 
2605 Brendby 2100 0 
B. Andersen 

43 43 22 39 31 20 88 77 

Budget 2001 

Det lagte budget balancerer med et 
overskud p& 32.00 kr. Finn Kristensen 
spurgte til indtasgter til annoncer og anfarte, 
at der v i l kunne skaffes agede indtasgter ved 
aget indsats. Jens svarede, at det nok var 
sandt; men at tanken ikke var ny og at der 
naeppe ville melde sig nogen til hvervet. 
Hjemmesiden er ikke pi budgettet, da den 
ikke bar kostet os noget indtil videre. 

Sjaelse Rundt. 

Niels C. K . Petersen orienterede om at 
antallet af deltagere i ir var meget lavt 
nemlig 9.121 personer. Det er meget tast pS 
det minimum, som Berlinske Tidende kan 
acceptere og stadig lave arrangementet. 
Nasste krs S j s l s a Rundt er 10. juni 2001. 
De der var aktive og stod post i Sr v i l 
automatisk komme med nasste &r. Da der 
altid er frafald og brug for reserver, 
opfordres alle andre til at melde sig til Jens 
Spelmarm eller Niels C . K . Petersen. 

Klubbladet 

Firm Kristensen rejste spargsmSlet om 
bladets gode tekniske kvalitet kontra prisen. 
Der blev udtrykt tilfredshed med den heje 
kvalitet. Draftelsen udviklede sig til en 
diskussion om hvordan man kunne skaffe 
flere medlemmer. B l . a . blev nasvnt at man 
kunne lasgge nogle eksemplarer ned pk de 
forskellige biblioteker. 

Hjemmeside 

Lars v i l geme hare om kommentarer til 
hjemmesiden. 
Linda mente, at aendringer og aflysninger til 
ture passende kurme (hurtigt) publiceres pk 
hjemmesiden. Dene farte til en del debat, 
hvorfra falgende kan uddrages: Det er en 
god ide med asndringer og aflysninger pk 
hjemmesiden. Hvis man sender sin E-mail 
adresse til klubben v i l man kunne fk en 
direkte meddelelse i p4kommende tilfaslde. 
Ca. halvdelen af de tilstedevasrende er 
Intemettet, de andre er det ikke! Det skal 
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Osterbrogade 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 

stadigvaek vaere klubbladet, der er meddeles 
organet. Der var udelukkende ros til 
forfatteme for hjemmesidens udformning. 

Det forgangne ars ture. 

Turenes deltagerantal blev bragt p§ bane. 
PS den ene side mente nogle, at der ikke 
havde vasret mange til turene; der havde 
vasret flere aflysninger. PS den anden side 
viser regnskabet et betydeligt hejere 
kaffetilskud end Sret for (hvor det dog var 
meget lavt). 
(Referentens helt personlige kommentar, nu 
han sidder hjemme og skriver rent: Det er 
ham bekendt det farste aktivmede, hvor der 
ikke er blevet debatteret turenes lasngde og 
deres tempo). 

Naeste ars ture. 

Finn Kristensen arrangerer forSrs trasnings 
tur til Mallorca. Det bliver en uge for pSske 
d.v.s. 31 . marts til 7. april. ( N B ! E n uge 
tidligere end far annonceret.) Konceptet er 
at man bor pS et godt hotel og karer ud 
derfra. V i flyver demed, mens cykleme 
kares med bil fra Danmark. Interesserede 
bedes snarest henvende sig til Finn. 

Nasste Sr er der A I T Rally i Polen sidst i 
ju l i . 

Side 7 

Det Franske Semaine Federale afholdes i Sr 
2001 i byen Crest i Provence, (ca. 70 km. 
nord for Orange). Johan Knudsen assisteret 
af Jess Brink og Finn Gormsen undersager 
om de kan fS strikket et arrangement 
sammen. Tidspunktet er 5. - 12. aug. 

Valg 

Forretningsudvalg; genvalgt blev: 
Jens Spelmann (kasserer) 
Bert Due Jensen 
Gertie Elleby 
Aksel Koplev 

Revisor; genvalgt blev: 
Steen Hummelhoff 

Redaktion af klubbladet, genvalgt blev: 
Lene og Jan Bai med 
Firm Kristensen som distributar. 

Hjemmeside redaktion; Lars Ba i anskede 
ikke at fortsastte. 
Jens Spelmarm blev nyvalgt. 

Sjaelse Rundt udvalg; Genvalgt blev: 
Jens Spelmann 
Niels C. K . Pedersen. 

Klubaftens udvalg; Peder Andersen 
anskede ikke genvalg, genvalgt blev: 
Jesper Wang. 
Vemer Kristiansen blev nyvalgt. 

Arrangementsudvalg for klubaftncr; 
genvalgt blev: 
Jess Brink 
Aksel Koplev 

NytSrsfrokost udvalg; valgt blev: 
Jesper Wang, 
Gertie Elleby 
Peder Andersen 
Lene Boye 
Aksel Koplev 
(Senere supperet med Michael Jensen). 

Note: Alle valg er enstemmige, uden 
modkandidater. 

Turcyklisten 4 / 2000 Side 8 

9 Eventuelt 
Telefonlisten anskes opdateret, det bliver 
den og som noget nyt kommer der E-mail 
adresser pS. Der v i l vasre felter til disse ting 
i forbindelse med kontingent opkraev-
ningen. 

Emnet klubtrajer blev bragt pS. Det blev 
diskuteret hvad, der skulle stS pS dem. Det 
bliver ved Turcyklisterne og Danmark. NSr 
L e i f Mortensen kommer til marts, v i l der 
(mSske) blive et tilbud til medlemmeme, 
det indbefatter dog ikke, at klubben keber 
trejer og videresaslger dem. (Aksel Koplev 
taler med Knud Hoffgart, som har kontakt 
til L e i f Mortensen. 

(^(!) (ffe (^c*) 
Turreferater 

Den ekologiske halskaede 

Storebash, 1.-2. ju l i 2000, 2 x 120 km 

Trods aftale om at vente, havde turledeme 
Jesper Wang og Flemming Nielsen forladt 
startstedet uden imdertegnede, den ene 
menige deltager pS turen. V i a mobil-
telefoner lykkedes det at lokalisere de 
undvegne til Vestskoven. Men de havde 
glemt deres GPS 'er , sS den nejagtige 
position kunne ikke oplyses. 1 stedet blev 
det aftah at mades ved Hvalsa station. 

Over for Hvalsa station er en lille pizzabar 
med fine udendars borde som egner sig til 
avislassning for en ventende turcyklist. 
Tadre Malle blev indtaget i en cirkel-
bevaegelse, sSdan at v i kunne suse ned ad 
bakken til de ventende bans og mad-
pakkeme. 1 Tallase blev bagagen suppleret 
med tre bakker "Kaptajnens Merbrad i 
Paprikasauce" og fire flasker radvin. SS var 
vi sikre pS at have lidt til eventuelle gaester. 

Lige efter TallasegSrd fik v i drejet lovligt 
skarpt til venstre. Det farte os pS en herlig 
tur i Nederskov hvor vi fandt en velindrettet 
bSlplads i skovbrynet. Videre gik det ad en 
udmaerket, men smal sti over mark og S til 
vi igen madte asfalt. Det lykkedes os at 
vaelge den rigtige, vestlige retning, og vi 
naermede os Ugerlase. Nu blev der med 
mobiltelefonemes bjaslp arrangeret 
kaffebesag i nasste by, Undlase. Markens 
blomster blev skovet, og den smukke 
bekendt fik dem overdraget som tak for at 
hun sS venligt ville tage imod her tast pS 
aftensmadstid. Flemming sagde sSledes 
ogsS pasnt "ja, tak", da der faldt et tilbud 
om spegepalse-franskbradsmadder til kaf-
fen. De faldt pS et tart sted! 

Fra Undlase gik det planmasssigt videre 
over Tammerap til KattrupgSrd, en hajt 
beliggende herregSrd syd for Jyderup. 
Herfra skulle v i runde Tissa nord om, 
igennem Bjerge (med kabmand) til som-
merhuset i Bjerge Nordstrand, syd for 
Kalimdborg. 

V i kuime lige nS at nyde solnedgangen, 
mens "Kaptajnens" marbrad gjorde sig klar 
i ovnen. Nu var det ogsS ved at vasre 
ankomsttid for de letlevende damer som 
Jesper havde inviteret. SS v i trak vinen op 
og ventede spasndt. - Dameme lod dog 
vente ret lang tid pS sig! SS v i besluttede os 
for selv at spise maden og drak adskillige 
glas radvin dertil. SkSl! 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er ksalet lor 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 
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Frisk morgenbrod blev hentet bos kab-
manden og indtaget i solen foran huset. 
Strandtur og sammenpakning. P4 cykler 
fors0gte v i at forcere stranden i sydgSende 
retning, men mStte opgive det. I stedet 
fulgte vi landevejen til Gorlev. Herfra 
videre til sydsiden af Tiss0 ved Hallenslev. 
Herefter igen landevejskarsel via Ruds 
Vedby til Dianalund: Stygge Flemming 
mente, der skulle bankes nogle kilometer a f 
I Dianalund skulle Jesper aflevere en kuvert 
til en bekendt, og vi glasdede os til kaffen. 
Men vi havde gjort regning uden vaert: 
Jespers bekendt var taget p4 udflugt. 

Foto.Henrik Herskind.fscannel) 
Turlederne ifard med at forcere stranden med fungi 
laslede cykler 

Turen gik nu videre til Store Bageskov og 
den hellige kilde ved Gyrstinge S0. Her 
blev vi de mSllose vidner til at piloten i et 
lille rekognosceringsfly ikke laengere kurme 
starte motoren efter at han i luften havde 
leget med tasnd og sluk en del gange. Flyet 
forsvandt i en lang bue om bag skoven. V i 
horte braget fra madet med jorden, og der 
steg en klasbrig, sort rog op. 

OvenpS denne dramatiske oplevelse trasngte 
vi til noget sasrligt for at fS nerverne lidt pS 
plads igen. Det fandt vi heldigvis i Kyringe 
hvor "Michaels Bageri" solgte is produceret 
uden maslkeprodukter. Butikken rummer 
samtidig - som nogle mSske ved - en 
maengde andre spasndende varer fra det 
antroposofiske sortiment, bl.a. en ekologisk 
halskasde af smS blS sten. Den besluttede vi 

at kabe som en hilsen til vores kaffeveninde 
fra udturen. 

Nu gik det via Store Merlase, Ki rke 
Eskilstrup og Bukkerup tilbage til Ki rke 
Hvals0 ad en smukt bakket rute langs 
jembanen. Videre over Kisserup, Lejre og 
Darup bag om festivalpladsen i Roskilde, 
hvor der endnu blev spillet musik. Endelig 
Vindinge og Reerslev inden Jesper takkede 
af i H0je Taastrup. De resterende fortsatte 
via Store VejleS-dalen til Albertslund og 
Kabenhavn. Madige efter en bSde drama-
tisk og paent lang tur. 

Men halskasden! Den hasnger nu om sin 
rette hals og gar den endnu kormere. 

Henrik Herskind 

Kaffen som forsvandt - og kom 
igen! 

FalkonergSrden, 23. September 2000. 

Folo:Henrik Herskind. Falkoner med Sieppeorn. 

1 det gode vejr manstrede turleder Peder 
Andersen: Jan & Lene Ba i , Finn Kristensen 
og undertegnede. Mens vi ventede pS 
Flerruning Nielsen som mStte kasmpe med 
en drillende punktering, udkastede nogle 
den tanke at han mSske er skabsracer-
cyklist, fordi han faktisk besidder en sSdan 
cykel som ingen dog nogensinde har set. 
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Det har imidlertid ikke noget p5 sig, for 
cyklen er med sine 22 Sr hSblast gam-
meldags i dag. Herudover er den ikke 
forsynet med tre forklinger sSdan som 
enhver Flemming-cykel bar vasre. Der blev 
flajtet afgang efter et kvarters tid. Linda 
kom nok ikke, mente Peder. 

Nu gik det ad velpravet sti over Vestvolden 
og Hjortespring til stop ved stikrydset i 
Store Hareskov. Her stadte Jesper Wang til 
selskabet. Videre til shopping pS tanken i 
Farum. Herefter over Allerad og Ny 
Hammersholt til "Karens B a g " i Store 
Dyrehave, en lille naturligt overdaskket 
"pavilion" ikke langt fra skovkanten (en 
gruppe af krogede, sSkaldt vrange 
bagetraser). Frokosten blev indtaget og 
gruppen karte decimeret videre: Jan, Lene 
og Finn mStte af sted til andre sysler. Ved 
"Stjemen" i Store Dyrehave holdt tur-
lederen et inspirerende foredrag om hine 
tiders parforcejagt: E t stort anlagt fritids-
projekt for Kong Christian V tilbage i 1600-
tallet. pa Skraeddervej, umiddelbart far den 
ventende asfalt, mitte Peder herefter i 
grassset og skifte slange. 

I det balgende landskab som fulgte 
skasndede turlederen pS undertegnede, fordi 
jeg snakkede i stedet for at nyde de smukke 
omgivelser. Turens sidste deltager, 
Susanne, stadte til os i udkanten af Fredens-
borg. Kort tid efter kunne vi stille cykleme 
ved FalkonergSrden. Der var mange 
mennesker, men vi fik fiild valuta for de 55 
kr. som show'et koster: Vandrefalk, Konge-
musvSge og Steppeam blev prassenteret 
med stor professionalisme. Enkelte delta
gere fik sig en skilning i hSret, fordi 
rovfuglene flaj kun fS centimeter over 
hovedeme pS os 

Nu var det tid, ikke for middagslur, men for 
kaffe og lagkage. Imidlertid havde Peder 
ikke sit saedvanlige held med traktar-
stedeme omkring Fredensborg. V i sad 
skant ved Esrum sa, men kaffen kunne ikke 
serveres lige med det samme. SS vi mStte 
videre. Endelig var der et cafeteria ved 
landevejen. Men det var lukket. Kaffen var 

derfor naer blevet afskrevet inden den var 
drukket. Ved at forlaegge den planlagte rute 
til et stop i Hillerad lykkedes det dog 
endelig: PS restaurant "A'petit" i 0stergade 
13 havde de tid til at servere kaffe for de 
tarstige cyklister. 

Ud af Hillerad via Kabenhavnsvej til 
Tokkekab Hegn hvor v i igen ramte 
nogenlunde ind pS den planlagte rute: 
Allerad, Bregnerad, Farum I mellemtiden 
mStte ferst Jesper og siden referenten daje 
med materielle problemer: Jespers kasde 
karte "ud over kanten", og jeg sprang en 
bageger. Tilbage var kim Susanne som kom 
i mSl helt uden skader pS cyklen. 

Henrik Herskind 

ajlolcrflcmnifn 

Den sidste Malerklemmetur. ?? 

Selv om jeg tidligere har kaldt denne tur for 
en nagelfast tradition tror jeg alligevel at 
deime rute har slidt sine sidste daek, om 
ikke andet sS for en periode. Det er ellers 
hyggeligt nok at samles til hyggesludder og 
asbleskiver i de gamle stuer pS Maler
klemmen, - men det er som om at mten er 
kart for tit og ikke rigtig kan inspirere tur-

KOMSOVENDBPA 
CYKELFERIEI 
SYDEUROPAl 

Ruby Reiser 
Tlf.86 153599 
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Folo: Jernrammer af alle calibre fyldle 
parkerlngspladsen.. 

lederen. Deltagerantallet pS 7 styk pS sidste 
tur ( trods lovende vejrudsigt ) tyder ogsS 
pS en vis trasthed hos medlemmeme. 
Naeste saeson v i l jeg prove et andet 
kaffested som m i l for en 100 km. tur. Som 
nasvnt var vi 7 cyklister der k l . 9.15 rullede 
ud af Roskildevejen, med god fart og 
vinden i ryggen. Fra Haje TSstrup gik ruten 
sydover og tanken var at vi skulle en tand 
laengere vestover end vanligt, nSr det nu 
rullede s i godt og vejret var om ikke som 
lovet s i i det mindste tert. Nu var det lige 
det at turlederen havde skrevet Ramsolille i 
stedet for Ramsemagle, p i sin "l i l le 
husker", j a man tror det er legn efter at have 
kert alle ruteme gennem mange i r er det 
stadig nodvendigt at notere byeme ned, 
men man er jo heller ikke 20 i r lasngere. 
Det endte alligevel med den saedvanlige 
rute, hvilket gjorde at v i ankom til 
Malerklemmen lige rettidigt nok til at sikre 
OS en plads inden stedet blev invaderet af 
flere hundrede motorcyklister. Det s i sku 
godt ud med alle de muskel svulmende 
maskiner, der skinnede om kap med deres 
stolte, men sikkert fattige ejermasnd. Vores 

Denne sondag var ogsd afslutnlngstur for 
motorcykelklubberne. 

ellers stolte racere s i ud som var de lavet af 
strikkepinde i dette selskab. 
Mange motorcykel klubber har ogsi dette 

sted som afslutning for sassonens ture. 
Hjemturen blev lagt ad den korteste vej og 
trods den heftige modvind gik det i god fart 
derudaf Nogle mente i for god fart, een at 
det gik for langsomt, og atter een valgte at 
kare s i meget i forvejen at han rag ind p i 
en anden rute end vores, turlederen fumlede 
som sagt med ruten, men ellers gik det 
simasnd godt nok !! og i hvert fald kom v i 
tidligt hjem og uden regnvejr. 

Jan (Turleder) 
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Surpriseturen. 

22. oktober havde Finn Kristensen sat os 
stasvne under Lurblasseme v. Kabenhavns 
Ridhus. 
Da han havde "vaeret ude til noget" aflenen 
far, kom han lidt for sent, og havde det ikke 
vaeret for Gerties hurtige baghjul, var det 
nok blevet kritisk. 
Stygge Flemming kom ikke, men var efter 
sigende ogsi helt ude af form. De 5 andre 
deltagere var Jan & Lene Ba i , Vemer K . , 
Hans Vemer og Peder. 
Vejret var perfekt cykelvejr. 
Det blev en tur, hvor flest mulige af byens 
brosten blev afpravet via G l Strand, 
Magasin, Nyhavn, nassten om bord p i H T -
busbiden (hvor man p i et klip kan n i hele 
dens mte frem og tilbage), Kvaesthusbroen, 
Larsens Plads, Kastellet, Langelinie, Den 
russiske Ambassade, forbi Decembristemes 
arena, Nyboder, Marmorkirken, Amalien-
borg, Ukraines ambassade, Havnegade, 

Diamanten og forpladsen til Tejhusmuseet 
med nassten rigtige lansenerere til best, 
Kalvebod Brygge, frokost i det fri ved 
Ingeniarhuset, Fisketorvet oppe og nede, 
Halmtorvet, Istedgade (som iflg. Jan om 
faje i r v i l blive mondasnt), Vesterport 
Station, Studiestraede, Krystalgade og 
Landemasrket til Filminstituttet, hvor Finn 
ikke kunne komme ind ad daren ved 
Vognmagergade, hvorfor v i mitte om til 
Gothersgade. Og for at gare sig ekstra 
bemsrket sagde Finn, at v i selv skulle 
betale kaffe og kage. S i ville v i "senere" f i 
klubtilskudet. 
N i , men en lasrerig tur, hvor deltageme 
kunne fortaelle kabenhavneranekdoter, s i vi 
tog hjem klogere, end v i kom. 
P.S. Jeg ftilgtes med Hans Vemer til Skt. 
Lukas Stiftelsen og kunne ved Rigshos-
pitalet prassentere ham for en kommende 
nybygning for psykiatriske patienter, som 
vi l beslaglasgge noget af den i forvejen 
sparsomme parkeringsplads. 

Johan 
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Vandretur i Vestskoven. 
19. november 

E n ihaerdig, hasrdet skare trodsede 
vejrgudemes regn og rusk (enkelte ankom 
dog i bil) og medte op til denne Irets sidste 
tur. 
E n helt utrolig tilslutning!! - Var det 
palseme og vinen - var det lagkagen og 
kaffen - var det hibet om en lille spids pS 
halvvejen, der trak? - eller var det bare 
trangen til en god vandretur i godt selskab? 
Jeg ved det ikke, men egentlig ogsi 
ligegyldigt, men hyggeligt var det i hvert 
fald. 

Jan. 

ER CYKLEN I VINTERHI? 
I Friluftsland er vi specialisler 1 

turlangrend, telemartc og vinterfleldture 
Kig ind hos 

mwfrsm 
Frederiksborggade 52 

1360 Kebenhavn K 
Tlf. 33 14 51 50 

En Verdensmester pa beseg. 

Torsdag den 15. februar 2001 k l . 19.30 
kommer den Eks-professionelle cykelrytter 
L e i f Mortensen og beretter fra sin 
fantastiske cykel karriere, der bl.a. tasller 
verdensmesterskab, O L medalje og en flot 
6. plads i Tour de France 1971. L e i f s 
karriere startede i de tidlige 60'ere og 
sluttede forst sent i 70'eme. Foruden 
historier fra det lange cykelliv, da stjerner 
var enere (Eddy Merckx) og vandbasrere p i 
sultelon, vi l L e i f fortaslle om gode 
trsningsmetoder, teknik, kost og Yoga. I 
dag speaker L e i f pS Eurrosport ved store 
cykelsports begivenheder, desuden har han 
et agentur pS Decca cykelbeklaedning, fra 
kollektionen vises nogle praver som senere 
kan bestilles. 

Arrangementet afholdes i A B C ' s lokaler 
Voldparken 8, 2700 Branshaj og er et 
fElles arrangement af Turcyklisterne og 
Cyklist forbundet i Rodovre. 
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5 0 a r . 
/ anledning af ntin 50 ars 

fedselsdag den 26-12-2000 
holder jeg en Idle reception lerdag 
den 6-1-2001 
fra kl 13.00- kl 17.00 i 
Menigbedshuset, Kollegievej 2 A, 
Charlottenlund, hvor det vilglcede 
mig at se jer. 

Med cykelhilsen 
Jesper Wang 

K L U B M 0 D E R 

December: Torsdag d. 14. 
Glogg og aebleskiver. 
Finn Gormsen viser sine oplevelser fra 
A I T , Semaine og sin videre faerd i 
sommer. 

Januar: Intet made. 

OBS -OBS!! 
Medet i februar er rykket!! 
Februar: Torsdag d. 15. 
E n verdensmester pk bes0g. 

Marts: Torsdag d. 6. 
Almindeligt mode med hyggeligt 
samvasrd. 

Klubben Sbner dorene k l . 19. 
Hyggen og kaffen venter. 

H U S K N Y A D R E S S E ! ! 

Internet adresse: 
WWW.TURCYKLISTERNE.dk I n d e k s 

Sjffils0 Rundt 1 
Jule-nytSrshilsen 2 
NytSrsfrokost 3 
Arbejdsgruppe 3 
Kommende arrangementer 3 
Referat fra Aktivmadet 6 
Turreferater 8 
Bes0g af verdensmester 13 
Invitation 14 

Deadline for nsste nummer er 26-1-2001. 



Jeg har ikke tid !!! 

Min tipoldefar arbejdede i 12 timer daglig - ogsi lardag. Det var en arbejdsuge pS 72 timer. Ved 
siden af passede han en have med et lille hus, var kasserer i skyttelauget, strSIeforer ved det lokale 
brandvasm, tenor og nodeskriver i sangforeningen. Han klippede selv sine 6 bom, forsilede selv 
familiens fodtaj, klavede 8 kubikmeter braende t i l vinteren, samt lavede de fleste husgerSd selv. 

Min oldefar var kommet ned p4 en arbejdstid pi 54 timer. Han overtog haven og var ogsi 
strSleforer. Ligeledes var han medlem af skyttelauget, og i sangforeningen var han baryton. Men 
han havde ikke tid til hverken at vaere kasserer eller nodeskriver. Han klippede heller ikke sine 4 
bom, og hans brasndselshugst indskrasnkede sig til 1 kubikmeter, fordi han var begyndt at fyre med 
kul. HusgerSd var da noget man kobte. 

Min farfar arbejdede 48 timer om ugen. ogsS han var havemand og medlem af skyttelauget. Men 
han havde hverken tid til sang eller frivillige tjenester i brandvassenet. Hans 2 bom gik til frisoren. 
Braendselshugst til vinteren? Nej, men han lavede lidt husflid nu og da. 

Min far er traditionstro og derfor medlem af skyttelauget, men han kommer der aldrig. Han har 
opgivet familiehaven. Den betaler sig ikke lasngere, og han har ingen bom hjemme. Braendsel og 
kul til vinteren ? Na;, han har fSet elvarme. Hvordan skal han ellers f i tid til noget som heist i vor 
forjagede tid. Han arbejder jo trods alt 45 timer om ugen. 

Og j«g ? Jeg har overhovedet ikke tid til noget. Ikke tid til at synge og slet ikke tid til fi-ivillig 
tjeneste. H\ordan skulle det dog gS til med en sa opslidende lang arbejdstid p4 37 timer om ugen ? 

Ovenstdende meget rammende tidsbillede, har jeg sakset fra cykelklubben A.B.C s medlemsblad 
hvor den stir som et apropos til deres manglende tilslutning til arrangementer. 

Og hvordan er det nu kommet sk vidt med dette klaustrotobiske forhold til tid? Der er trods rullende 
inflation i mange andre forhold stadig 24 timer i et dogn. E r det sidan at den meget hektiske 
omverden , med dens overvasldende teknologiske "landvindinger" og de medfolgende krav til os, 
den massive elektroniske underholdningsverden, enerverende og overflodig som den er. Tilsammen 
med den stigende nyheds / katastrofe information vi til stadighed bombarderes med, i den grad 
beslaglaegger vores indre overblik og stjasler tidsbegrebet. 
V i kender jo godt alle sammen til hvordan vores bedsteforaeldre / oldeforaeldre klarede de fleste 
praktiske problemer med deres bare nasver, en alsidig praktisk viden og frem for alt tid. Det skulle 
nodig %k hen at blive s4dan, at hvis man om 25 ki bliver bSret 10 meter vaek fra joystikket og det 
elektroniske isenkram, sk dor man af suit og forvirring.- N4~ nu kan det da hasnde at man i tide fSr 
lettet foden fra speederen og loftet blikket ud til den menneskelige virkelighed !! 

Jan. 


