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T U R C Y K L I S T E N er mellemsblad 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 glsde ved turcykling pa 
ethvert plan. 

Bladet udkommer 4 gange arligt. 

Redaktarer 
Radkaslkevej 168 

2600 Glostrup 
T l f 43 45 66 08 

Koordinator 
fCvuvA. KrCiteyvieyv 
Saddelmagerporten 4-539 

2650 Hvidovre 
T l f 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 
T l f 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
SkyttegSrdsvej 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 mined.) 

Jubilseumsfest! 
L0rdag den 18. marts 2000. 

Sted : Loen, Pederstrupgird, Pederstrup ca. 
1200 m. fra Ballerup station. [Kraks 125;h7-
e6] 
Selvf0lgelig har d u meldt dig til denne 
festlige aften i anledning af Turcyklistemes 
25 &IS j u b i l i E u m . Dette er lejligheden til at 
m0de alle cykelvenneme i et festligt lag og 
for een gangs skyld i festt0jet. 
P4 gensyn i Pederstrup. 

Lidt om Jubilseumsturen. 
Den 1.-5. juni 2000. 

Som skitseret i det sidste blad i forrige 
Srtusinde, vil jubilaeumsturen blive afviklet. 
En enkelt forandring vil de der har meldt 
sig til turen dog fmde, nkr de sidst i marts 
mSned f5r det endelige materiale tilsendt. 
Det er, at det har vasret n0dvendigt at flytte j^/^' 
festmiddagen fra l0rdag d. 3. juni til fredag ^ / 
d. 2., p4 grund af overbookning. SkuUe derp ' . 
VEre en enkelt eller to der aergrer sig over|i^ i(<: 
ikke at have tilmeldt sig - grib knoglen, ' 
kald undertegnede op og h0r om der er 
muligheder tilbage. 
Med hib om godt vejr, godt hum0r og gode 
cykler. 

Finn A. Kristensen. 
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Orientering fra kassereren! 

Da regnskabet nu er under revision, 
for%-entes klubbens okonomiske forhold 
snart godkendt og beharigt underskrevet. 

OBS: 
Hvis du vil sta med din E-mail adresse pa 
vores adresseliste, sS send en mail til 
turcyklistemes adresse snarest. 

Mvh Jens Spelmann. 

meget af skoven ned, som muligt. End ikke 
dette kunne holde turcyklisteme tilbage,-— 
nu var der jo ogsi lige det med kaffe 
kagedagene ( pa udvalgte dage ) og 
muligheden for et lille traktement til sasson 
afslutningen ( t i l dem der rruzidte mindst 13 
gange). 
Deltagerantallet til trods, er det lidt 
beklageligt at der ikke er lidt mere bredde 
over det fremm0dte hold, der i store trask 
var den samme stamme som de foregSende 
ar.— Kom nu derude i m0rket— det er 
trods alt ikke benhSrd proff-trasning der er 
tale om, blot nogle gode naturoplevelser 
med lidt sved pS panden. Der er velvare og 

Foto: Vintertraning 1993. 

Vintertraeningen 1999 - 2000. 

Den forgangne vinters s0ndagstraenings ture 
har pS trods af det noget fugtige, blaesende, 
men dog lune vejr, haft et flot fremm0de. 
Dejligt at se s4 mange morgenduelige 
turcyklister, med frisk mod p i 
vinterskovens lyksaligheder. Denne vinter 
var det ikke snedronningen der bragte os 
vanskeligheder. Forhindringeme kom i 
stedet fra en tenmielig ophidset vestenvind, 
der ibenbart havde sat sig for at lasgge s4 

grundform i sigte og en hyggesnak og en 
kop kaffe i tilgift staiasnd. Se at komme i 
gang med det 2rarhundrede, der er 999 ii 
til det neeste irtusinde skifte- og vi skulle 
nadig falde af p4 den allerede her i starten. 
Lidt facts. 
Der var 2 der kom igennem vinteren med 
max gennemfizirte dage. 
I alt m0dte 22 forskellige turcyklister frem, 
med et fremm0de p i fra 1 t i l l 6 gange ( der 
var max). 
Tak til de fremm0dte og p i gensyn i 
november. 

Jan. 
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Onsdagstraeningen 2000. 

Medested: Busstoppestedet ved Risby 
Studieme. 

Tid: kl. 18.00. 
Distance: Turhold ca. 50 km. 

Racerhold ca. 40 km. 
Turledere: Racerhold Jens Thorsen. 

Turhold. Lene og Jan Bai. 

Forste trasning onsdag den 12. april. Sidste 
traening onsdag den 6. September. 
PS racerhold er der fuld skrue fra start og 
turholdet ruller i samlet flok med jasvn fart ( 
ca. 27 kmt.) 

Selvom racerholdet teb helt ud i sandet 
sidste &i, har vi mod til at pr0ve igen. 
Denne gang er der til forskel fra sidst en 
fast turleder, dette er forhSbentligt et 
incitament til at mode frem. 
Racerholdet karer en ikke saerlig kuperet og 
nogenlunde fast rute. Der er smi spurter 
indlagt samt en afsluttende spurt inden 
Risby. 
Turholdet karer s i vidt muligt en ny rute 
hver gang, med en del bakker og ikke altid 
med afslutning i Risby. Der samles op p i 
alle bakker og alle kommer samlet hjem. 

ALT I 

CYKELBEKUEDNING 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Roskildsvej 527 / 0sterbrogade 158 
2605Brandby 2100 0 
B. Andersen 

4 3 4 3 2 2 3 9 3 1 2 0 88 7 7 

Vi ses til motionscykellab 

'&ifUM)/W)r/)icvKa' 
Postbox 176, DK-4600 Kage 

Weekendtur til Bastad i august 99. 

7 glade cyklister og 6 cykler drog til 
Sverige i august for endnu en gang at 
bestige Hallandsisen. Ruten var planlagt 
ligesom forrige ar - til gengsld var der 
ingen cykeluheld, men dejlig medvind og 
h0J sol, s i vi var nedt til at smide noget af 
ekviperingen. Turledeme var helt p i toppen 
- s i denne gang kom vi ad den planlagte 
rute op over isen bide ud og hjem, hvilket 
bidrog til at gare turen til en ekstraordinsr 
oplevelse, fordi de mindre veje ogsi gav 
flere panoramaer, ideelle omgivelser og 
st0rre udfordringer. L0rdag var vi n0dt til at 
spise nede i byen - og det var bestemt ikke 
dirligt i forhold til vandrehj emmets 
kantine. Bagefter hyggede vi i 
"mandehulen" - det gav en god nats S0vn! 
Sondag var vejret fmt, indtil vi var ved at 
lette fra frokostbordet. Da kom de store, 
sorte skyer drivende - og inden laenge matte 
alle iklsde sig regnt0J, for det styrtede bare 
ned. Vi valgte derfor at holde en kaffepause 
inden fasrgen, s i vi lige kunne traekke 
vejret, inden vi dronede videre mod 
Helsingborg. 

Der skete det masrkelige i Helsing0r, at 
samtlige deltagere tog toget. Det er vist 
aldrig sket fer - men vejret var heller ikke 
en skid bedre p i den danske side af 
0resund, s i godt det samme. 
At uvejret kom s i sent trods ilde vejrvarsler 
fredag mi bero p i gruppens harmoniske 
vibrationer. 
Det var i hvert fald en god tur - s i tak for 

Linda 
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25 A n 
Jufiifceum^^seRtion. 

-€t Rvart ArfjunSreSe me§ tJurc^Rfoterne. 

Turcyklisteme er naet til desserten og snakken gdr lystigt. Fra tyvearsfesten 1995. 

Klubhistorie 1975 — 2000. 
Et tilbageblik pi 25 irs virke. 
Personlighederne og aktiviteterne. 

F0lgende kronologiske gennemgang af 
klubbens historic, har som grundkilde de 
mangfoldige udgaver af "Turcyklisten". 
Dette lille skrift har vasret grundkittet til 
klubbens sammenhold gennem 25 i r og er 
med skiftende akt0rer og pennef0rere, p i 
mirakul0s vis udkommet regelmaessigt 
gennem alle irene. 
Det udvalgte materiale er p i ingen mide 
den frilde beskrivelse af vores utallige ture 

og arrangementer, dog skulle det give 
overblik over klubbens skiftende akt0rer og 
de aktiviteter de satte i gang. Der er sikkert 
begivenheder der er overset og andre ville 
miske have valgt anderledes end 
redaktionen men dette er hvad jeg har kogt 
det ned til. Ellers ville det vaere endt som en 
veritabel telefonbog. 
Som det fremstar af Steen Hommelhoff 
Jensens artikel starter begivenltederne 
allerede i 74 men da bladet og klub-
faciliteterne forst er i gang fra starten af 
75 regnes dette ar for klubbens forste. 
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For at redegore for denne livskraflige klubs 
skahelse, kunne redaktionen ikke fmde et 
bedre materiale end Steen Hommelhofs 
artikel fra 10 ars fedselsdagen. 
Da redaktionen ikke ser sig i stand til at 
formulere det bedre, har vi valgt at trykke 
hele smoren. Jomfruelig og uredigeret, 
akkurat som den fremstod i blad 1 1985. 

Redder: 
Den 15. April 1974 fodtes klubben ved et 
stiftende mede. Deime kendsgeming 
fremgSr med al 0nskelig tydelighed af dette 
tidsskrifts forste nummer fra februar 1975, 
bemasrk at bladet lige fra begyndelsen har 
vasret endog meget hurtigt med 
informationer af vital betydning for 
turcyklister. 
Redaktionen har flet den udmasrkede ide at 
forske i baggrunden for denne altafgorende 
historiske begivenhed, dels for (altid med 
p4 moden) at ride p i tidens nostalgiske 
bolge og dels for om muligt at afslore, 
hvilke personer, der bor hasdres i anledning 
af vort jubilasum. Vi har i al beskedenhed 
S0gt at afdaskke klubbens rodder. 
Det viste sig, at unders0gelsen blev 
ivaerksat i sidste ojeblik. Vor udsendte 
medarbejder mitte konstatere, at et s i stort 
flertal af klubbens oprindelige medlemmer 
lider af fremskreden hjemeforkalkning, at 
man alvorligt m i betvivle turcyklismens 
gavnlige virkning p i kredslobet. Af den 
fragmentariske information det lykkedes at 
fravriste den praesenile glemsels tiger, er 
folgende beretning sammensat. Den er 
vistnok sandfaerdig. 

Undfangelse: 
I sommeren 1973 fir Danmark besog af en 
heroisk skikkelse, en aeldre amerikansk 
turcyklist ved navn Clifford L . Graves. 1 
naiv tillid til Danmarks ry som 
cyklistnation befordrer han sit legeme m. v. 
hen over det sydfynske p i en avanceret 
turcykel af fabrikatet "Hemse" - som har en 
ramme, der kan varieres i lasngden (!), og 
som ellers fortrinsvis er opbygget af T.A.-
komponenter. Han fir et mindre sam-
menbrud i kranken, og nogle behjertede, 
men ukyndige, fynske cykelsmedes inter-

Side 5 

vension udvikler situationen til en 
katastrofe. 
Med cyklen pa nakken ankommer han til 
Kobenhavn, hvor han er s i heldig at & et 
tip om, at Banani Sport muligvis kan 
hjaslpe. Her ikke alene kender man cyklens 
konstruktion, men ligger osse inde med 
reservedele! Medens Sverre Nielsen 
reparerer cyklen, beretter Clifford om DEN 
SANDE T U R C Y K L l S T s herlige tilvsrelse 
og om fordelene ved at dyrke denne 
interesse i en klub. Han fortaeller videre 
lasnge efter at cyklen er faerdig og stir til 
almindelig beskuelse i girden. Han har et 
lydhort publikum i Sverre og Bendt. Efter 
sin hjemkomst til USA, sender han nogle 
boger til Sverre (de findes i dag i vort 
bibliotek), hvori turcykelklubbemes akti
viteter i USA og Frankrig beskrives. 

Svangerskab: 
Man m i erindre hvilke mangelfulde 
forhold, datiden bod tiu-cyklisten. Banani og 
Grebart var lige begyndt at hindbygge 
turcykler - massefremstillede turcykler var 
totalt ukendte. Under Dansk Cyklist 
Forbunds turistudvalg k0rte en lille gruppe 
turcyklister nmdt p i maskiner af en s i 
jammerlig konstruktion, at jeg stadig 
r0dmer ved tanken. Jens Fisker-Andersens 
bog, som jo loste op for mange af disse 
problemer, jeg var endnu ikke udkommet. 
Der var blandt turcyklister en stor mangel 
p i viden om materiel og metode. 
En klub kunne vasre med til at afhjaslpe 
problemet, og det diskuterede Sverre med 
en gruppe turcyklister, der dengang (som 
nu) besogte ham i hans vasrksted for at 
snakke cykler. Et antal af disse udviste en 
s i positiv interesse, at Sverre og hans mest 
begejstrede dicipel Johan Knudsen 
begyndte at arbejde seriost med 
grundlaeggelsen. 

Dansk Cyklist Forbunds turistudvalg kunne 
have vaeret et glimrende grundlag for en 
egentlig turafdeling, men forbundet viste 
sig at vasre meget negativt indstillet, og 
eftersom Sverre og Johan havde et meget 
nasrt forhold til Hvidovre Cykelklub, 
besluttede de, naermest som en provokation 
overfor DCF, at forsoge at starte klubben 
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som en underafdeling her. Som folge heraf, 
og fordi hovedparten af de aktive under 
DCF's turistudvalg hurtigt sivede over til 
turcyklisteme, indtog mange ledende 
personer hos DCF i de forste i r en noget 
fjendtlig om end uenig holdning til klubben. 
Det var dog oprindelig tanken at "vende 
tilbage" til DCF, nar ideen havde vist sig 
baeredygtig , men selv om det er blevet 
diskuteret et par gange, har der aldrig vasret 
tilstraskkelig tilskyndelse til det. Vi kan dog 
glasde OS over et intensivt samarbejde med 
DCF p i omrider, hvor vi har 
sammenfaldende interesser. 
Hvidovre Cykelklubs bestyrelse syntes godt 
om ideen og indvilligede i at lasgge lokaler 
og organisation til. 
Sverre og Johan fremstillede det forste 
nummer af bladet, hvori man inviterede til 
stiftelsesmode i Hvidovre Cykelklubs 
lokaler, og bladet uddeltes til personer med 
en turcyklistprasget fremtoning ( I ved godt, 
hvad der raenes hermed, og m i da geme 
vasre fomasrmede) isasr fra Bananis og 
Grebarts forretninger. 

Barsel: 
Det stiftende mode blev en stor succes med 
talrigt fremmode af SANDE TUR
C Y K L I S T E R . Der var Henning med de 
mange forplejningsflasker, Heino Doygaard 
og Jens Thorsen og mange andre af vore 
mangeirige medlemmer. Finn Gormsen 
holdt (naturligvis) et foredrag p i 40 
minutter inkl. filmforevisning, og blev 
hurtigt optaget af en debat med Johnny 
Timvang. Firms ture har jo altid vasret 
udpraegede udstyrsstykker, og Johnny var 
cyklet hjem fra Spanien med folgende 
udstyr: tandbarste, hindklsde og lagen. 
Modet blev forst afsluttet langt ud p i 
natten, og der meldte sig tilstraskkeligt med 
aktive til at klubarbejdet ktmne fordeles p i 
flere skuldre. 
Formilet med klubben blev formuleret og 
daskker fiildstasndigt de aktiviteter, vi 
faktisk udforer nu. Det er egentligt flovt, at 
vi ikke har kunnet finde p i noget nyt i de 
forlobne 10 ir . 

Fadder: 
Der har naturligvis isaer i starten vasret en 
del omkostninger forbundne med at 
igangsaette og kizire klubben. Heldigvis 
syntes Banani (vores guru), at ideen var 
god, og han tilvejebragte det finansielle 
grundlag med en passende donation. Han 
har i ovrigt lige siden regelmaessigt 
markeret, at han stadig syntes, at klubbens 
idegrundlag er vasrd at stotte, idet han hvert 
i r har bidraget med summer, der har vasret 
oremsrkede til enkelte af vore aktiviteter. 
Bananens omsorg for os gir i ovrigt s i vidt, 
at han har bedt mig meddele , at han er 
bekymret for, om turcyklisteme nu ogsi i 
vinterhalviret med gymnastik og frasning i 
fomadent omfang tilsikrer, at deres form 
ikke forringes s i meget, at de lider overlast 
ved sassonens start. Hvis han havde haft 
lejlighed til at overvaere vore velnasrede 
medlemmers uhasmmede asderi under vor 
nytirsfrokost, ville han vide, at han har god 
grund til at vasre bekymret. 

Stiftere: 
P i baggrund af de foreliggende oplysninger 
tillader jeg mig at konkludere, at klubbens 
stiftere var Sverre Nielsen og Johan 
Rnudsen. Det skal de nok komme til at hore 
for. 

Tanker: 
Omkring en fodsel: det er jo altid morsomt 
bagefter at beskaeftige sig med de 
forventninger, der var i starten. Specielt, nir 
de viser sig at ramme helt forbi. 
Som naevnt ovenfor, svarer vore aktiviteter i 
dag noje til hvad der af stifteme i dag noje 
til hvad deraf stifteme blev erklasret som 
mil, men der var rigtig nok ryster fremme, 
som frygtede at Turcyklisteme skulle vokse 
s i dramatisk, at de helt ville overtage 
Hvidovre Cykelklub! 
P i den anden side mente ideens fader, vor 
amerikanske ven Clifford, at der hojt regnet 

I js j i^var 200 turcyklister i hele Danmark. 

Steen. 



Turcyklisten 1 / 2000 Side 7 

Klubhistorie: 1976. 

1975. 

Stiftere og redaktorer var: Sverre Nielsen 
( Banani jr .) , Johan Knudsen og Orla 
Bendix. 
I slutmngen af Sret erstattes Orla Bendix af 
Ernst M. Rasmussen. . ; -: 

Klublokaleme hos HCK p& Avedore 
Tvasrvej, brugte vi helt frem til 1999. 

Gennem alle irene har klubben haft stor 
steitte fi-a Banani Sport, ved Bent A. 
Nielsen, der fra starten fmansierede vores 
blad og st0ttede med sponsor gaver til 
adskillige arrangementer 
En stor tak til Banani, for stette samt rdd 
og vejledning til medlemmerne i de 
forlobne 25 dr. 

1 klubbens fiarste ar er egne cykel aktiviteter 
ikke det primsre, det handler mere om et 
fsUesskab omkring cykler, cyklingens 
v»sen og de dermed forbundne tekniske 
finurligheder. Bladet bruges i denne periode 
til at bekendtgore hinandens erfaringer udi 
cyklingens kunst og de oplevelser man har 
undervejs. Der bringes en del artikler fra 
udenlandske cykelblade, organisationer og 
om mulighedeme for udfoldelser p i 
jemhesten i det danske landskab. 
De forste ir, hvor jeg ogsi selv dehager, er 
der ikke s i mange ture i eget regi. Man 
sapper lidt rundt imellem D.C.F og D.V.L's 
ture, hvor txirlasngdeme for det meste er p i 
30-50 km. Efterhinden kommer der mere 
og mere gang i de lasngere ture, hvor Ernst 
er pioner med ture p i 100 km. og mere til, i 
det sydsvenske landskab. 

Si 

Dette ar redigeres bladet af: Ernst, Johan og 
Jens Tliorsen. Kassen bestyrers af Hans 
Vemer Neumann. 

Turcyklisteme er via D.C.F.'s medlemskab 
nEsten fra starten aktive p i de arlige A.l .T. 
rallies, der for det meste finder sted i 
Europa. Der er dog en enkelt gang et A.l.T. 
sa langt vask som i Japan, naturligvis deltog 
der ogsi her turcyklister. 
Her i denne spasde start er der nassten altid 

tale om enkeltpersoner eller meget sma 
grupper der enten cykler hele vejen eller 
tager toget et stykke af vejen, og ikke de 
mega fasUes transportarrangementer der 
senere blev tale om. 

Foto: Soderisen 1975. 

1977. 

Redaktionen af bladet varetages dette ar af: 
Steen H. Jens Th. og Annelise Broe. Hans 
Vemer er fortsat kassebestyrer. 
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1978. 1979. 

A.l .T. rally i Harrogate. 
Steen Hommelhoff arrangerer fasllestur til 
AIT rallyet, der finder sted i byen Harrogate 
i England. 
Transporten foregar med fly, tog og cykel 
frem til rally omridet. 
P i grund af tidsnod, har jeg ikke naet at fa 
detaljer fra Steen vedrorende dette arran
gement og dets afvikling. 

Vattera rimdan sraen startes dette i r af 
Ernst og de folgende ar assisteres han af 
Svend Aage Rasmussen. Det 300 km lange 
lob afvikles dette ar den 16.-17. juni og 21 
deltagere drager afsted med en bus der er 
ribbet for de bageste sasder, for at give 
plads til cykleme. Der ovemattes 
henholdsvis i sportshal eller privat. 

A.l .T. rally i Luxembourg 7 . - 14. juli. 
6 turcyklister deltager, 5 tager toget til 
Koblenz og cykler langs Moselfloden, en 
enkelt tager turen over England ~ Belgien, 
en cykeltur p i 1500 km.- ja - selvfolgelig; 
det var Hans Vemer. 

1980. 

Redaktionen varetages fremover af Steen 
H., Jens Th. og Annelise erstattes af Ernst. 
Hans Vemer holder kasserer posten aret ud 
og i 81 erstattes han af Svend Aage 
Rasmussen der med fast hand og overblik 
styrer kassen til 1987 pg med ikke ringe 
succes, som rhan vist ville udtiykke det i 
detjyske. 

Det folgende i r fraskker dette arrangement 
hele 48 deltagere i 2 busser og efterhinden 
kommer der bide aftensmad og morgenmad 
med i arrangementet. Dette gentager sig 
hvert i r helt frem til 1987 hvor interessen 
klinger af og adskillige har hentet deres 10.' 
lobs medalje. Flere turcyklister benytter 
lejligheden til at erhverve Skandinavien 
diplomet der som bekendt opnis ved, 
fomden Vattem rundan, at gennemfore 
Tronhjem ~ Oslo eller Finloppet og 
SjasUand Rundt i samme sjeson. 
Vattern arrangementerne ma 
betegnes som klubbens, gennem 
tiderne, starste succes 

Foto: Det toptunede Vattem hold 1979. 

1981. 

Dette irs A.l .T. rally, 18.-25. juU, finder 
sted i Holland, med byen Ede som vasrt. 
Emst stir som arrangor af den fasUes 
bustur, der korer efter konceptet fra Vattem, 
med at udtage et antal sasder for at gore 
plads til cykleme. Undervejs ovemattes der 
p i vandrehjem, hvor vi ellers p i senere 
ture korer igennem med sovebus. 2 tur
cyklister vaslger at cykle hele vejen. 
P i busturen opstir der nogle sasrdeles 
bizarre episoder p i et vandrehjem i 
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Tyskland, der benyttes til ovematning. Det 
viser sig at den stedlige vandrehjemsleder 
er en meget autoritasr disciplin elskende 
gammel militasrmand. Denne bosige herre 
hunser straks rundt med de absolut ikke 
disciplinerede turcyklister. Der ma ikke 
ryges, alle skal VEre hjemme p4 
vandrehjemmet inden kl. 23 o.s.v. For at 
det ikke skal vsre lagn er der ogsi 
sanktioner forbundet med overtrsdelse af 
de stedlige regler. Nogle uartige 
turcyklister ma i gang med gulvskrubben 
som straf!!. 
Den stedlige kommandant m i have haft 
noget erfaring med fra en tidligere karriere i 
nogle nok s i berygtede lejre ??. Dog blev 
ingen aflivet. 

Fra dette i r og frem til 1985 arrangerer 
forskellige aktorer, bistaet af Svend Age, en 
del endags bus/cykelture fortrinsvis til 
Sverige, men ogsi Sydsjslland, Langeland, 
Fyn og Tisinge bes0ges p i denne mide. 
Trailer til cykeltransporten havde vi endnu 
ikke ridighed over, s i cykleme optog ca. 20 
siddepladser i bagenden af bussen. Dette 
begrsnsede deltagerantal forhajede person-
prisen en del. Disse arrangementer var dog 
alle fuldt bookede og gav deltageme 
mulighed for at besage egne udenfor 
normal raskkevidde. Arrangementerne 
krasvede dog et meget stort forarbejde og 
nadvendiggjorde at man afgav bindende 
tilmelding i god tid. Hvilket miske er 
forklaringen p i at denne fradition forsvandt. 
Foto: Mand. 24-5-81 

1982. 

Emst Rasmussen frsder ud af forretnings-
udvalget og erstattes af Niels Rosengard. 
Margit Moller melder sig til jobbet som 
redaktionssekretaer. , Annelise Broe 
genvslges som revisor. 

1983. 

Aret hvor det igen er tid til et radikalt 
redakterskifte. Steen H.J. Jens Th. og Ernst 
M. R. erstattes af Hans og Jens Ryding. 
Hans frjBder dog ud igen senere pi iret, 
men Jens slider adskillige redaktor penne 
bp, frem til 1990. \ : . 

Viborg den 26. juni ~ 2. juli. 
Turcyklistemes forste eget rally finder sted 
i og omkring den gamle hovedstad og 
udgangspunktet er vandrehjemmet i Viborg. 
Der er frit slag med hensyn til transporten 
til Viborg og en del cykler hele vejen frem 
og tilbage. Steen H er initiativtager og 
arrangor for dette arrangement med 24 
deltagende turcyklister. Arrangementet 
lasgger op til at der kares ud til 
sevKrdighedeme i mindre interessegrupper, 
med et fslles samlingspunkt ved morgen og 
aftensmiltidet. Rallyet var en stor succes p i 
trods af vejrgudemes ugunst denne uge. 

1984. 

Vintertraenings traditionen starter op dette 
i r med udgangspunkt fra A.B.s baner ved 

: Skovbrynet kl. 9.00. Ole Fels er 
initiativtager til denne tur der korer alle 
S0ndage vinteren igennem. 
1 sommer halviret kores der ligeledes fra 
samme sted mandag og onsdag kl. 18.00. 
Trffineren er ogsi her Ole Fels. 

Det er ogsi iret for det 2. danske A.l .T. 
rally, der tager sit udgangspunkt fra 
Dyrskuepladsen i Roskilde den 22. ~ 28. 
juli. Dansk Cyklist forbund stir som den 
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Foto: Det glade cafehold fra rallycenteret. 

officielle vsrt og varetager det 
administrative, men det er turcyklisteme der 
tager det helt store steb med opbygningen 
og den fysiske afvikling af dette kasmpe 
arrangement. Der opbygges et rallycenter 
med cafe og information. Det hele skabes 
helt fra bunden af en hirdt arbejdende 
hindfirld frivillige, der er i gang 8-10 dage 
inden starten. 7oo deltagere, og det er 
meget flot i A.l .T. sammenhasng, kommer 
til dette arrangement. De fleste bor i telt pi 
dyrskuepladsen hvor et mindre areal ved 
staldene er anlagt til formilet. Der er 11 
nationer reprKsenteret og en enkelt dehager 
er kommet helt fra Honolulu. Det var en 
kanon succes, ikke mindst cafeen, der 
nasrmest altid var frild af glade mennesker. 
Derme gav ogsi et paent overskud til D.C.F. 
Der var flere mter dagligt og med et godt 
kortmateriale og afmasrkning ved alle 
afdrejninger forlob det uden de store 
problemer. For de aktive var det et virkelig 
hirdt arbejde med 12 - 16 timers vagter, 
men humoret var h0Jt og det blev tit til en 
mindre nattefest nir dagens arbejde var 
ryddet af vejen. 

1985. 

Rokeringer i forretningsudvalget. 
Niels Rosengard trader ud og holdet hedder 
herefter Jens Spelmaim og Steen Hommel
hoff samt Jens Ryding. 

A.l .T. rally i Phalsbourg i det nordlige 
Alsace, 2 1 . - 26. juli. 
16 deltagere tager toget til Strasbourg og 
cykler de sidste km med oppakningen, mod 
teltpladsen, i et smukt kuperet terrasn, der 
tager pusten fra de fleste. Vejret viste sig 
fra den varme side i rally ugen. 

Det var ogsi iret hvor turcyklisteme fejrede 
deres 10 irs fodselsdag. 
Sondag den 14. april kl. 10. starter 50 
turcyklister fra AB's . baner. Kortegen ruller 
roligt igennem foriret til forste stop p i 
Kalkgirden, et vssentligt sted for klubben, 
hvor der bydes p i gammel dansk. 2. etape 
gar gennem Hestetangs huse over Farum og 
frem til Bregnerod Kro, hvor der ventede et 
meget sundt, nassten vegetarisk festmiltid. 
Der blev dog skyllet ned med mindre sunde 
varer. Turcyklistemes legendariske appetit 
fomaegtede sig ikke og tjeneme var synligt 
nervose for at vi skulle spise solvfadene. 
Som det sig hor og bor var der selvfolgelig 
kaffe og kringle inden vi karte hver for sig 
ud i det solbeskinnede forir. 
Banani sport var, som klubbens " sponsor ", 
selvfolgelig reprassenteret og Emst M 
Rasmussen blev ved lejligheden hasdret for 
vffirdifuld indsats for klubben. 
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1986. 

A.l .T. rally i Polen. 
Faslles busrejse til Rogoznik, der ligger i 
Katowice regionen i det sydlige Polen. 
Afrejse om aftenen den 18. juli og 
hjemkomst den 28. juli om formiddagen. 
Arrangerer Lene og Jan Bai Jensen. 
V i var indlogeret i nogle ferieboliger der 
tilhorte den stedlige svasrindustri og 
oplevelseme i den forbindelse var mang
foldige. Vandpumpeme kunne ikke klare at 
pumpe vand til alle husene, sa vandet 
forsvandt pS skift i de forskellige dele af 
bebyggelsen. Elforsyningen i husene var 
under dimensioneret i en sJdan grad at 
stikkontakteme var varmere end koge-
plademe, kloakkeme kunne ikke suge osv. 
osv. Det var den rene underholdning at gi 
pS restaurant, da hele menukortet hver gang 
skulle gennemgJs, far de som regel mitte 
indramme at der kun var een ret at servere. 
Dette til trods tror jeg nok at rallyet var et af 
de mere muntre af slagsen, menneskene var 
venlige og imadekommende og den mad 
man trods alt fik smagte rigtig godt. Et nok 
s i festligt indslag var under en festaften, 
hvor der blev serveret palser. 5 irs planen 
for palser var formentligt blevet over 
opfyldt, men grisene mi undervejs vasre 
labet tar for tarme da palseme i stedet for 
tarme var overtrukket med plastik, i en 
kvalitet som vi i dag bruger til fryseposer. 
Disse mitte vi s i klemme ud som tuber, 
efter farst med maje og besvEcr at have 
skiret hul pi enden. Palseme blev skyllet 
ned med den mssiske champagne vi havde 
bestilt i denne festlige anledning. Dette 
afstedkom selvsagt temmelig hajrastet 
munterhed, ikke mindst da vi erfarede at 
Hans Vemer tilsyneladende havde valgt at 
se bort fra at det var plastik der var om 
palseme. Han havde dog lidt besvasr med at 
skasre dem over ,~ men ellers gled de fmt 
ned. Ti l historien barer ogsi at champagnen 
var sasrdeles varm og derfor naermest 
eksploderede ved ibning, med adskillige 
ramponerede loftlamper tilfalge. Der var 
nemlig stort set mgen kaleanlasg der 
virkede i hele det omride vi fasrdedes i . 

Denne periode var Polen endnu under 
kommunistisk styre og burokratiet i for
bindelse med arrangementet var en ren 
karikatur. 

Dette i r trieder Marianne Buch ind i for
retningsudvalget. 

Foto: 01pause!? ved Tystrup SB 1986. 

1987. 

Kasserer Svend Aage Rasmussen traeder af 
som succesfiild vogter af pengekisten, efter 
6 i r pi posten. Klubbens beholdning var af 
flere irsager af en betragtelig starrelse og 
planeme for pengenes anvendelse var 
mange og vilde. Der var bred enighed om at 
kassebeholdningen skulle reduceres til gavn 
for medlemmeme da dette ikke var nogen 
spareforening. 
Sv. Aage aflases af Steen Hommelhoff der 
efterhinden har vasret hele raden rundt af 
tillidsposter. Revisoren der skal kigge Steen 
over skuldrene er herefter Linda Norup 
Hansen. 

Aret bad ikke p i starre fsUes cykel-
arrangementer, men selvfalgelig masser af 
gode ture udi det danske landskab. 
Naturligvis, ikke mindst takket vasre kasse
beholdningen, var der altid kaffe og lagkage 
til eftermiddags pausen. 
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1988. 

A.l .T. rally i Shropshire ~ England den 23. 
til 30.juH. 
Steen H. arrangerer fasUes fly / cykeltur for 
16 deltagere. 

Dette ir arrangeres ogsi klubbens farste 
ferie tur til Provence og vasrtsbyen hedder 
Orange, en by der siden fir stor betydning 
for klubbens Frankrigs farere. I samarbejde 
med Ruby Rejser fra Arhus, der ogsi 
sidenhen bliver klubbens faste partner pi 
udlandsrejser, drager 29 personer afsted i 
sovebus til det solbeskinnede Provence. 
Turen er busselskabets farste fra SjasUand 
og chauffaren karer til Radby fsrgehavn i 
stedet for Gedser. Alle i bussen, der 
naturligvis godt ved at man ikke skal under 
Guldborgsund for at komme til Gedser, 
sover godt og gmndigt i det. Fejlen opdages 
dog og vi haster tilbage med sammet i 
bund, blot for lige at se bagenden af fasrgen, 
pi vej ud af havnen. Der retuneres til 
Radby hvor der ventes til nasste ledige 
faerge til Femem. Det barer med til 
tragedien et vi har en aftale med 2 
turcyklister der venter i Travemunde ( vi 
var desvasrre ankommet til Putgarten) si da 
vi flere timer senere fir dem samlet op er 
klokken 17.00 ( vi startede pi Sjslar kl. 
7.00 ). Nu var turcyklisteme opsat pi at de 
planlagte arrangementer skulle holdes, si en 
ikke mindre begivenhedsrig planlagt fasUes 
middag i Macon den nasstfalgende dag, 
udskad ankomsten til Orange yderligere. 

Foto: Morgenafgang fra hotel la Care. 1988 

Omkring midnat ruUede bussen op foran 
hotel du Gare med en lille skare meget 
utilfredse ordinaere ruby gasster der 
hajrastet beklagede sig over at 
turcyklisteme havde forsinket deres 
ankomst med 12 timer. Ikke helt 
ubegmndet, hvilket vi beklagede meget. Da 
der var tale om campister mitte vi hjaslpe 
dem med ovematningen til den falgende 
morgen. 
Arrangareme af dette arrangement var 
Marianne Buch, Jens Ryding, Jens 
Spelmann og Jan Bai. 

Dette arrangement og mange 
efterfolgende lijalp i evrigt klubben af med 
sit store overskud. Klubben gav i denne 
periode et pcent tilskud til medlemmer, 
efter et pa aktivmodet fastlagt kriterie. 

1989. 

Kombineret A.l .T. rally / Semaine Federale 
28.-7. tU 7.-8. 
Dette afholdtes i byen Feurs der ligger ved 
Loire flodens spasde start. Jens Spellmann, 
Lars og Jan Bai stir som arrangarer for et 
busarrangement. V i har booked hele 
bussen og bliver kart helt frem til rally 
pladsen. Det er forste gang der ibnes op for 
en vis fleksibilitet, hvor flere tager tog til 
Basel og karer over Jurabjergene til rallyet, 
for herefter at retumere med bussen. Andre 
igen cykler videre efter rallyet i 14 dage og 
retumerer fra andre destinationer. Denne 
model bruges ogsi i senere 
busarrangementer. 
N.B.: det er ved denne lejlighed 
turcyklisteme stifter bekendtskab med 
Semaine Federale arrangementeme og 
finder disse s i velorganiserede at vi 
fremover vslger disse oftere end A.l .T. 

Facts. 
/ turcyklisteme opst&r der i disse ir og 

tjtjl^ frem til nutid mange smi interessegrupper 
der dyrker sd forskellige interesser som: 
vinsmagning, skileb og high fidelity. Der 
opstir ogsa en lille trofast gruppe der hvert 
ar til paske rejser til Provence for at 
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besejre Mont Ventoux og derved give 
for&rs-trceningen et spark Eller er det 
maden, solen og de gode Rhone vine der 
lokker ??. 

Foto: Pause i skyggen nxr Feur 1989. 

1990. 

1991. 

Semaine Federale Internationale de Cyklo-
tourisme afholdtes dette ar i udkanten af 
Massif Central. Vaertsbyen var Le Puy en 
Valay. Der deltog kun en meget lille gruppe 
turcyklister ( 3 ) . 

Denne sommer bad ogsi p4 et 10 dages 
cykelferie arrangement til Toscana, fra den 
1. til d. 10. juli. 32 forventningsfulde 
turcyklister ruUede afsted i sovebus over 
Brennerpasset og frem til campingpladsen i 
Barberino Val d'Elsa. Denne lille pittoreske 
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landsby og i sasrdeleshed dens cam-
pingplads viste sig at vaere en asgte perle, 
med den skanneste beliggenhed. 
Landskabet, var p i trods af de p i kortet 
beskedne hajder, sasrdeles vanskeligt. 
Bakkeme gik simpelthen lige op i luften og 
l i naermest som perler p i en snor, s i flade 
straskninger var sjaeldne. En overraskelse 
var at vejene en del steder ikke var 
asfalteret. 
Arrangareme var Lars og Jan Bai, der fandt 
frem til stedet ved at sastte en finger pi 
kortet, uden det ringeste kendskab til 
Toscana overhovedet. Dog kom Lene og 
Jan demed en uge far de avrige og fik 
dermed lidt tid til et overblik. 

1992. 

54. Semaine Federale i Alsace fra 1 . - 9. 
august. 
Vasrts byen dette ir hedder Ruffach, en lille 
by med 3-4000 indbyggere og et starre 
antal storke, der dog ikke var kommet helt 
frivilligt hertil. 
Dette utroligt vellykkede arrangement var 
p i alle mider et rekord rally. Turcyklisteme 
stillede med hele 50 personer ( i een bus 
incl. cykler !! ) og deltagerantallet niede i 
ah op p i 13000 (incl. medfalgende 
familier). Rekordhajt var ogsi det antal 
vinflasker klubben sl»bte ind i bussen, 
stajniveauet fra vores medlemmer pa 
campen var vist ogsi rekord. Klubben 
gjorde sig i det hele taget meget synlig 
(rade bluser) og blev forsidestof i den 
lokale avis. 
Nu kraever det sikkert ikke megen fantasi at 
forestille sig den belastning 13000 
mermesker var for det lille samfimd ikke 
mindst p i kloaksystemet !!! der havde en 
del besvasr med at transportere affalds 
prodxikteme vask fra omridet. En nasrmere 
beskrivelse af problemet vil vasre 
upassende. 
Nu blev det som naevnt i starten et meget 
vellykket og sjovt rally i et sasrdeles 
charmerende landskab med dejlig mad og 
vin. Tillige var vejrgudeme os sasrdeles 
gunstigt stemt denne uge. 

Ny redakter. . 
Efter 7 ar pa posten, klubrekord, forlader 
Jens Ryding tastaturet, ny redakter bliver, 
Vibeke Loch Nielsen. 
P i forretningsudvalgs posteme sker 
falgende rokade: Linda Norap Hansen og 
Lars Bai Jensen traeder ind, Marianne Buch 
forlader udvalget. 
Jens Spellmann afloser Steen Hommelhoff 
Jensen p i kassererposten. 
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Rallyarrangareme var John Mathiesen, Lars 
og Jan Bai. 

1992 var ogsi iret hvor onsdagstraeningen, 
fra april til September, atter tages op, denne 
gang med start lira Risby kl. 18.00. Der var 
fra starten lagt op t i l at disse ture skulle 
vasre lidt r<ES med div. smi spurter samt en 
afsluttende. Det var farste gang at der i 
klubregi var lagt op til ren rses og der var 
lira start stor tilslutning til disse ture. Der 
blev kart p i en nogenlunde fast 
mndstraskning hvilket gav deltageme 
mulighed for at kende terrasnet indgiende. 
Turledere var Lars og Jan Bai. 

40 irs jubilasum hos vores mangeirrige 
"sponsor " Banani Sport, var der ogsi 
dette ar og klubben var selvfalgelig p i 
pletten med et tillykke m.m. 

Foto: Grand Ballon er besejret. 1992 Alsace. 

1993 

Den faste sandagstrasning, for sommer-
halviret, genoptages atter af Bert Due 
Jensen. Der startes fra Herlev Posthus kl. 
10.00. Arrangementet fik ikke den helt 
store opbakning, dette ikke mindst fordi der 
efterhinden var kommet ret mange 
turarrangementer p i kalenderen. Turcyk
lister har trods alt brug for en fridag ind 
imellem. 

Tjekkiet. 
Turcyklisteme karer med Ruby Rejser pi 9 
dages tur fra den 2. til 11. august. 23 
deltager i dette arrangement, der som farste 
stop p i turen har Rejdice der ligger i det 
nordlige Tjekkiet, omridet er med moderate 
bjerge. her ovemattes p i hotel, med fuld 
forplejning, i 4 nastter. Herefter gir turen til 
Janske Lazne, hvor der igen ovemattes pa 
hotel de sidste 3 nastter. 
Omridet her er med mange kurbade, s i de 
amme muskier kan plejes. 
Dette luksuriase arrangement var arrangeret 
af Ingrid og Johan Knudsen. 
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1994. 

Redaktorskift: Vibeke Loch Nielsen trseder 
tilbage og erstattes af Niels Jensbal. Der 
oprettes en koordinator post til redaktionen. 
Denne skal holde rede pfi ture og indlcSg til 
bladet, vaere bindeled til trykiceren samt 
pakke og distribuere bladet. Et ret stort 
arbejde og ferste modige mand p4 posten 
var Niels C.K. 

56. Semaine Federale, fra 29.-7. til 8.-8., 
l0ber dette ir af stabelen i byen Meer der 
ligger ved Loire floden, imellem Orleans og 
Blois. OmrSdet var overstraet med 
Frankrigs kendteste renasssance slotte men 
derudover var det omgivende landskab ikke 
ophidsende. 1 pagt med turcyklistemes ikke 
ringe interesse for mad og vin, var der 
arrangeret en bustur til vinbyen Sancerre. 
Der blev smagt p4 omrSdets beromte 
hvidvin og dertil lokal gedeost i div. mere 
eller minder skraekkelige lagringer, fra de 
helt mhirede og til de let gronligt 
langhSrede. Derefter var der en stor og 
festlig middag pk 4 retter, i en rigtig 
hyggelig lokal kro. Med turcyklistemes 
vanlige, meget lidt dannede opfrasden, var 

det et sandt helvede for de hSrdt arbejdende 
vasrter at finde et tidspunkt, hvor 
tilstraskkelig mange sad ned, sa nasste ret 
kunne serveres. De havde ellers gjort rigtig 
meget ud af det, men desvasrre tror jeg ikke 
at turcyklisteme, som helhed, har 0je for 
den slags, (for en gammel restaura-
tionsmand er en sSdan begivenhed en sand 
plage) 
Hjemturen fra rallyet gik over Paris, med en 
lille dag til rSdighed for en mndtur i 
byemes by. 
Der var 33 turcyklister med p i denne 
bustur, der var arrangeret af John 
Mathiesen, Peder Andersen, Lars og Jan 
Bai. 

94 var ogsS Sret hvor Peder Andersen 
fors0gte sig som vejrprofet. Denne nye 
profet vedtog en sen aften at det den 
nffistfialgende dag ville blive en 
regnvejrsdag. Andersen s& herefter helt bort 
fra at en lille skare den falgende dag ( 
glimrende vejr ) troligt stod og ventede p4 
deres turleder. Profeten havde arrangeret 
andre aktiviteter, med en anden turcyklist, 
der som den eneste havde ringet og spurgt 
til vejret. 

Foto: Mer 94. Efter dagens strabadser forsager cyklisterne at tarlacgge fadelsbaren. 
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1995. 

Igen et i r at fejre for turcyklisteme, nu var 
det hele 20 i r siden stiftelsen. Dette blev 
fejret forst med fest og siden en 
jubilsumscykeltur til omridet ved 
Silkeborg. 
I festen deltog 70 feststemte turcyklister til 
den lyse morgen, med middag taler, 
underholdning og bai til liveband. 

Festen fandt sted 
i Lindeskovens beboerhus 
i Glostmp. Festudvalget 
for dette fremragende 
arrangement var folgende: 
Linda, Gitte Kofoed, Rose 
og Aksel Koplev, Peter K. 
Vibeke, Jens Sp., Jan 
Wessmann. 

Jubilaeumsturen gik til Bryrup ved 
Silkeborg soeme. 30 turcyklister deltog i 
dette kasmpe arrangement, hvor der var 
organiseret togtw til deltageme og lastbil 
transport for cyklerne, der var dog enkelte 
forhasrdede sjaele der cyklede hele turen. 
Der var fast ovematning ved Brymp, p i 
vandrehjem og i telt. Arrangementet bod 
ogsi p i jub. middag med tale af Sv. Aage 
Rasmussen, der causerede over klubbens 
fortid, nutid og fremtid. 
Arrangoreme p i dette fomemme 
arrangement var ; Else og Niels Jensboll, 
Annelise Broe, Peder vejr profet Andersen, 
Hans Vemer Neumann samt nogle 
praktiske hjaslpere. 

Semaine Federale afholdtes dette i r i Lons 
Le Saunier, der ligger i kanten af France 
Comte. Klubben havde dette i r ikke noget 
arrangement dertil, men en lille gmppe tog 
demed p i egen hind. 

1996. 

JEgte turcyklist arrangement: Skagen 
Festival. 
En gmppe p i ca. 8 korer 950 km., til 
Skagen og retur p i 14 dage. Turen kores 
med fiild oppakning og ovematning i telt. 
Arrangoreme for dette gode initiativ er 
Niels Jensboll og Niels C.K. 

Toscanatur. 17.-31./8. 
Barberino Val D'elsa. er igen milet for 
turcyklisteme p i derme sommerferietur. 44 
personer slir atter teltene op p i den smukke 
skrining bag byen. Denne gang er alle sejl 
sat til og vi rider over bussen i hele 
perioden. Derfor er der denne gang 
programsat adskillige rene busture til 
kulturelle mil, bl.a. en tur til Firenze, hvor 
Annelise B , er guide udi kunst og kultur. 
Der kores ogsi kombinerede bus/cykelture 
hvor vi bl.a. kores frem til de bl i Appeniner 
bjerge, for en rigtig bjergtur, hvor der 
sluttes i den smukke kulturby Lucca. Stor 
smagning med middag p i et af ChianU's 
bedste slotte samt et rigtigt afskedsgilde, 
med taler sketchs og hele den tyrkiske 
ballade, blev det ogsi til. Et besog hos den 
danske vinbonde Bent Myhre bor ogsi 
nasvnes. Deime meget farverige 
personlighed, med en fremragende Chianti 
Classico, er altid et besog vsrd. Ikke 
mindst hans rabiate betragtninger om den 
danske socialisme der sugede initiativet ud 
af "haederlige" fonetningsfolk og 
n0dvendiggjorde flugten til det," for 
driftige forretningsfolk" mere venligt 
stemte Italien.?? 

Arrangarer af dette arrangement var Lars og 
Jan Bai, med Annelise Broe som kunst og 
kultur ekspert. 



ogsi restaurant til ridighed pa 
campingpladsen. Bussen er til radighed 
under hele arrangementet. Der arrangeres 
bus/cykeltur til Slovakiet og til Ukraine, 
dette sidste dog med ringe succes, da det 
viser sig at deltageme overhovedet ikke ma 
komme over grasnsen. Dette p i trods af at 
alle papirer er klaret hjemmefra, med 
betaling for visum og det hele. 
Grasnsevagteme var abenbart ikke kommet 
lasngere end til perioden med den kolde 
krig, eller ogsi var det grundet det noget 
bizarre styre der hersker i dette land. 
Ellers bad Ungams turen p i adskillige 
kulturelle arrangementer med vinsmagning, 
alfestival, musik o.s.v. Et rigtig alsidigt 
udbud, arrangeret af Ingrid og Johan 
Knudsen. 

Foto: Bent Myhre skasnker sin San Cosme (91). 

Foto: Barberino 96. Klargaring til slutfesten. 

Linda N. Hansen udtraeder af forretnings
udvalget og nye medlemmer p i posten 
bliver Niels O.K. og Gertie Ellebye. 

1998. 

Ungamstur. 
36 turcyklister drager i perioden 11.-24./ 8. 
med Ruby Rejser til Byen Eger, der ligger i 
det nordastlige Ungam. Et bjergrigt kultur 
omride med gammel vintradition. Der 
ovemattes p i campingplads, i hytter og 
telte, og som noget sasrligt var der 
morgeimiad inkluderet. Desforuden var der 

Lars Bai Jensen udtrasder af 
forretningsudvalget og erstattes af Bert Due 
Jensen. 
Med afslutningen af blad 3 dette i r forlader 
Niels Jensball redaktar posten efter 4 
forrygende ir, med stor succes for " 
Turcyklisten ". Koordinator Niels C.K 
traskker sig ogsi da han agter at erstatte den 
asrke Kabenhavnske domicil med 
Ringsteds blide landskab. 
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Finn Christensen overtager det vigtige 
koordinator arbejde og Lene og Jan Bai 
danner et redaktionelt kollektiv, denne 
trojka sidder stadig ( og venter pi en 
lejlighed til at hoppe af -ha ha- ) pa 
posteme. 

60. Semaine Federale Intemationale de 
Cykotourisme 1,-9. august. 
Dette i r er vaertsbyen ( tvilling byeme ) 
Charleville Mezieres der ligger i det nord
astlige Frankrig, p i grasnsen til Belgien. 36 
turcyklister deltager i dette bus 
arrangement. 
Omridet viser sig at vsre paent 
anstrengende, p i trods af de p i kortet 
beskedne hajdeforskelle. Byen baerer praeg 
af at omridet har mistet en stor del af sit 
industri- livsgmndlag og der fomemmes en 
del sociale problemer. Da der var ret 
markant dagn bevogtning af rally omridet 
og alle nattevandrere blev ribt an og 
kontroUeret, blev vores ophold helt 
problemfrit. Arrangarer af rallyet var; 
Birgitte Bohnstedt, Aksel Koplev, Peder 
Andersen, Gertie Ellebye og Jan Bai. 

med en ikke ringe asten lige p i naesen. 
Denne uge gav med garanti masser af 
fremtidige udenlandske turister, til det 
fynske landskab. Arrangareme burde have 
en medalje fra turistchefen p i Fyn !!. 

Klubhuset. 
Gennem alle 25 i r har det kun vaeret muligt 
at holde vores mader og talrige arran
gementer i kraft af flittige medlemmer, der 
har bmgt masser af tid og krasfter p i at ibne 
op, lave kaffe, servere og rydde op. I den 
spaede start blev dette varetaget af klubbens 
stiftere og siden hen af et utal af klubbens 
aktive, ingen nasvnt ingen glemt. Det skal 
ikke her skorte pa en opfordring til nye folk 
om at tasnke pi disse flinktioner ogsi, de er 
mindst lige s i nadvendige som turene, for 
at holde sammen pi klubben. 
Tank ogsi lidt pi de andre funktioner i 
klubben, selv om de lige nu er besat med 
ivrige aktive turcyklister, trasder disse ogsi 
af en dag og det er rart med lidt mental 
forberedelse til posteme. Vi skulle geme 
holde mange flere jubilaser i fremtiden. 

1999. 
Jan/Redaktionen. 

I dette i r er forretningsudvalget sammensat 
som falger: Bert Due Jensen, Gertie 
Ellebye, Finn A. Kristensen og Jens 
Spellmann som kasserer. Denne fortrinlige 
og tapre skare sidder endnu her i det 21. 
irhundrede. 

Dette var ogsi iret hvor A . I . T. rallyet for 
3. gang hjemsager Danmark og denne gang 
havde Fynboeme pitaget sig ansvaret. Det 
viste sig at vasre de helt rigtige folk til dette 
arrangement, der med 700 deltagere og et 
guddommeligt vejr blev en fuldtrsffer. Nu 
var der jo ogsi det smukke fynske landskab 
at fremvise; et ikke ringe aktiv. Det blev en 
forrygende uge for ca. 30 turcyklister, der 
var draget til det fynske i biler, med 
tog/cykel og p i cykel hele vejen. Denne 
sidste gruppe, som jeg selv var med i , 
havde den udsagte fomajelse at kare mod 
vest i en rigtig vesten hyler og retumere 

Foto: Klubhuset - Avedare Tvaervej i 1987. 
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Turcyklisteme og fremtiden ! ? ? . 

Rumferge og himmelfaerd ?? -— nseppe, 
end ikke i en fjem fremtid, men hvad sS ?. 
Turcyklisteme har i de forlobne 25 ar vsret 
igennem adskillige stil epoker; sgte touring 
med teh og fiild oppakning, lange 
endagsture med fuld skrue, hyggeture med 
fokus p4 natur og kultur og flere til. 
Hvilke tendenser tegner sig her og nu. Ser 
man pa gennemsnitsalderen ligner det ikke 
ligefrem en ungdomsklub, s4 de lange 
udmarvende tempoture er sikkert p i vej i 
molposen. Snarere sporer man en gryende 
interesse for cykling med kulturelt indhold 
og ture med vasgt p i det sociale samvasrd. 
Kombinerede cykel / vandreture er fortsat 
meget poputere. Er der basis for igen at 
genoplive de meget populasre Bus / cykel 
endagsture, med mulighed for at komme 
Isngere v^k og tid til sightseeing?. Eller 
ibner de nye broer, kombineret med tog / 
cykel, op for nye muligheder ( det tager kun 
40 min. at kore fra Kbh. til Malmo og 90 
min. til Odense). 
Mange andre muligheder venter kun p i at 
blive opdaget, s i med den aktive skare der 
allerede er i turcyklisteme og de der 
kommer til, kan vi alle fortrostningsfuldt 
skue frem mod de n»ste 25 ir. 

Foto: Soderasen i regnvejr 1983. 

Tillykke med Turcyklisterne's 25 
ar pi de danske og europaeiske 
landeveje. Tillykke til de fremtidige 
medlemmer af dette faellesskab, som i 
kraft af en lille gruppes initiativ og 
gipimod, kan blive de heldige der skal 
fore dette cyklende, uhejtidelige og 
vaerdifulde samvaerd videre mod det 22. 
irhundrede. 
En meget stor tak til alle de aktive 
medlemmer der har lagt deres kraefter og 
hjerteblod i denne fredsommelige 
cykelklub. 
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Kommende ture: 

Bemaerk!! Arres0-tur: 

Datoen for Arreso-turen er asndret i forhold 
til turkalenderen, fra lordag den 8. april til 
sondag den 9. april 

Malerklemmen. 
Sondag denl2. marts. 

Modested: Hjomet af Roskildevej 
sonder Ringvej i Glostmp. 

Modetid: K l . 9.00 
Turlaengde: 100 km. ca. 
Turledere: Lene og Jan. 
T l f : 43 45 66 08 

Nasrmere specifikationer Iss forrige n u ^ 
mer af bladet. 

O B S ! O B S ! O B S ! 
Aflysning! 

Vandreturen pi Amager sondag den 26.-3.-
2000 er aflyst p.g.a. asndrede planer. 

I , Susanne R. 

J U B I L / E U M S A B N I N G S T U R 
2. A P R I L 2000. 

Modested : Hovedindgangen til Vor 
Frelsers Kirke i Sankt Annae Gade p i 
Christianshavn. 
Modetid 
Lsngde 
Turleder 
T l f 

BANANI 
S P O R T 
Cyklen - der er kselet for 

Vigersiewej 35 Telefon 36 30 04 20 

Senest kl. 09.15 karer vL 
Lidt over 30 km. 
Johan Knudsen 
33663675 piarb. 

Der kores til Holmens gamle kranbygning, 
som vi kl. 09.30 skal bestige med guide 
efter et lille foredrag om bygningen. 
Den er bygget i 1749 og kaldes undertiden 
Christian d. Fjerdes mastekran. Men den er 
bygget ca. 100 i r efter hans dod under 
Frederik d. Femte. Dens lofteevne er 20 
tons og dens hojde er, s i de store master pi 
linieskibene kunne loftes p i plads. 
Vi kommer ikke p i udliggerarmen, men 
nyder udsigten fra toppen ledsaget af en 
lille dram, for det blasser nok lidt. Siledes 
vederkvasgede descenderer vi og fatter 
cykleme for at drage sydpi. 
En mindre kendt del af Lufthavnen er nasste 
mil. Er der tid, vil et kortvarigt toiletbesog 
ved Terminal 3 soges gennemfort. 
V i vil f i information om Redningshavnen 
og Brandslukningstjenesten, og vi kan stille 
sporgsmil. Imidlertid kraeves folgende 4 
betingelser overholdt af lufthavnens 
sikkerhedstjeneste: 

1. Gruppen skal indpassere, 
opholde sig p i lufthavnens 
afspasrrede omride og 
udpassere samlet. 

2. Indpassage kl. ca. 11.30 ( 
miske allerede 11.15 ) 
skal ske via kystvagten 
beliggende for enden af 
Kystvejen. 

3. Udpassage skal ske via 
Sydvagten beliggende for 
enden af Ringbakkevej.' 

4. Grappen skal eskorteres 
hele vejen af en af 
lufthavnens patruljevogne og 
til enhver tid folge de 

(Wi\, der gives af 
lufthavnsbetjentene. 
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Lufthavnen har nu og da omvisninger i bus Modested: 
p4 baneoiruradet. Men det er forste gang, en 
gruppe cyklister uden tilknytning til Modetid: 
lufthavnen vil passere. Lasngde: 
Vi kan nu fortsstte til Avedorevasrket, hvor Tempo: 
der vil vasre en times rundvisning fra ca. kl. Turledere: 
14.00 og indtil vi officielt skilles. Herunder T l f : 
vil ord som kulmoller, vendehus, 
fodevandspumper, elfiltre, varmeveksler og 
afsvovlingsanlffig blive nsvnt. 
Dagens indhold krsver vederlag eller 
erkendtlighed til vore vasrtsfolk. Derfor kan 
det absolut ikke komme pS tale at fS en 
eneste krone af det normale klubtilskud p4 
30 kr. pr. deltager. 
I stedet mi vi vaere kreative og selv serge 
for medbragte diverse varme/kolde 
drikke plus frokostpakke plus evt. bledt 
bred, som vi regner med at indtage fra 
kl. ca. 13.30, lige for vi starter p& 
Avederevaerket. Modested: 
Slut ca. kl. 15.00, men sk er vi ogsi igen 
frie fiigle. Tid: 

God vind. Distance: 

Johan Knudsen Turledere: 

Krydset Roskildevej 
Ringvejen i Glostrup. 
K l . 8.00 
130-140 km./ 100-120 km. 
27-30 km/t/22-27km/t. 
Jess Brink/Lene Boje 
38 79 17 59 

V i prover denne gang at lave 2 ture den 
samme dag. Dels en hurtig racertur, dels en 
lidt langsommere og kortere tur. Turene har 
2 faellespunkter: startsted/-tid samt at vi vil 
prove at n i kaffe-/ thestedet Slangerup 
Gjaestgivergaard samtidigt. Ellers er det 2 
helt separate ture i det nordsjasUandske med 
hver sin turleder. -• 

(!J^(!) (!^(!) (H^e ^(?) (^ ( ! ) 
Sommer/onsdagstraeningen 2000. 

Busstoppestedet ved Risby 
Studieme. 
kl. 18.00. 
Turhold ca. 50 km. 
Racerhold ca. 40 km. 
Racerhold Jens Thorsen. 
Turhold. Lene og Jan Bai. 

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

A r r e s 0 . 
Sondag den 9. april 2000. 

Bemaerk. at datoen er aendret i forhold til 
turkalenderen. 

Forste trasning onsdag den 12. april. Sidste 
trasning onsdag den 6. September. 
P4 racerhold er der fijld skrue fra start og 
turholdet ruller i samlet flok med jaevn fart 
( ca. 27 km/t.) 

Selvom racerholdet lob helt ud i sandet 
sidste 4r, har vi mod til at prove igen. 
Denne gang er der til forskel fra sidst en 
fast turleder, dette er forh4bentligt et 
incitament til at mode frem. 
Racerholdet korer en ikke sasrlig kuperet og 
nogenlunde fast rate. Der er smi spurter 
indlagt samt en afsluttende spurt inden 
Risby. 
Turholdet korer s i vidt muligt en ny rate 
hver gang, med en del bakker og ikke altid 
med afslutning i Risby. Der samles op pi 
alle bakker og alle kommer samlet hjem. 
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Kebenhavns 
Aniaeg. 
Sondag den. 30. april 2000. 

Parker og Granne 

Modested: Roskildevej / Sondermarken 
overfor Frederiksberg Slot. 

Modetid: K l . 10.00 
Lasngde: Ca. 50 km. 
Turleder: Bert Due Jensen 
Tlf: 38 74 68 41 

En tur gennem og omkring Kobenhavns 
parker og gronne anlasg i et tempo s i alle 
kan folge med. 
Frokosten afholdes i det fri, madpakke og 
drikkevarer bor medbringes. 
Kaffestedet er endnu ikke fiindet i 
skrivende stund, s i det vides ikke om 

, klubtilskuddet til kaffe/kage dskker. 

Orkideturen 
Vandre-Zcykeltur 

Date: Sendag den 7. maj 2000 
Tid: Kl. ? (ca. kl.10.00) 

Sted: ? (taet Fredensborg 
station) 

Du undrer dig nok over, at tid og sted 
ovenfor ikke er angivet prascist. 

Det skyldes, at turen ikke foreligger helt 
detaljeret. Bl.a. togtideme fra Hillerod 

er endnu ikke helt sikkert opgivet for "Lille 
Nor(d) banen, der forbinder 

Hillerod/Helsingor. 
—oooOooo— 

Flere ting ligger dog helt fast. Det er frisk 
forir med nyudsprangne lovtraeer. 

Anemoneme er stadig p i deres pladser, og 
fuglene stir for musikken. 

V i vil forsti at nyde det hele. Isasr 
orkideeme. 

Dem har vi en aftale med. De vil nette sig 
og gore indtryk. Blive beundret. Fuldt 

fortjent. 
-—ooooOoooo— 

Som angivet er oplaegget en vandretur eller 
en kombineret cykel-/vandretur - alt efter 

dit onske. 

Vandreturen finder sted i omridet 
omkring Fredensborg. P i de smi veje i 
bondelandet og sserligt i de nasrvserende 
skove. Turen til og fra foregir med tog. 
Typisk til Hillerod og derfra videre med 
"Lille Nor(d)". (Vslger du selv at kore p i 
anden vis er det ogsi OK). 

Cykelturen startes formentlig i 
Vasrlose eller Farum fra S-stationen. Derfra 
cykler vi til Fredensborg-omridet og 
deltager i vandreturen. Efter vandreturen 
kan man s i frit cykle hjem eller tage cyklen 
med S-toget fra Hillerod. I Fald det 
osregner, vil cykelturen blive annulleret. 

NSr du ringer og tilmelder dig fir du de 
nojagtige tider og modesteder. PS: Vi har 
udset OS et konditori, hvor vi vil tilbringe 
'/2-times tid i lobet af eftermiddagen. 

Tilmelding tidligst mandag den 10. april, 
og senest onsdag d. 3. maj 2000. 
Jytte og Berthel p i 4373 5796 

KOMSOVENDEPA 
^ CYKEL FERIE I 

SYDEUROPAI 
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CYKELFERIE 
Vi har cykeltaskerne, letvaeglsteltet 

og ait det avrige udstyr. 
Kig Ind hos 

mtUfTSMHD 
Frederiksborggade 52 

1360 Kobenhavn K 
Tlf. 33 14 51 50 

proveturen i januar var der udsalg i alle sma 
butikker med 40 - 50 % rabat pi alle varer. 
De fleste butikker vil formentlig vaere 
lukket, nir vi nir frem i maj. En stor del af 
de mange restauranter vil formentlig ogsi 
vKre lukket, men der skal nok VEre en 
tilbage, hvor vi kan fi kaffe og kage. Der 
bliver ogsi tid til en is ved havnen far 
hjemturen. Dragar forlades ad Lundestien 
til Store Magleby. Der kares ad 
Englandsvej under Lufthavnen. V i karer ad 
Lajtegirdsvej ind pi Kalvebod FasUed. 
Frem til Bella Centret over Sjasllandsbroen, 
ind i Valbyparken. Herefter fortsattes 
igennem Vigerslevparken tilbage til 
Jyllingevej. Tempoet vil blive s i alle kan 
falge med. 

Drager 
Sandag den 14. maj 2000 

Madested: 

Madetid: 

Lasngde: 

Turledere: 

T l f 

Om turen: 

Jyllingevej/Timvej 

kl 10.00 

Ca. 65 km 

Jesper Wang Larsen 

Flenmiing Nielsen 

28 12 35 59 (JW) 

43 64 49 03 (FN) 

Vi starter med at cykle langs Vestvolden til 
Avedare Holme. Over Skrasdderholmen til 
Kalvebod Fil led. V i karer ind i 
Fuglereservatet og besager det nye 
udsigtstim midt i omridet. Der fortsaettes 
langs Kongelunden, Kalvebodvej og 
Faslledvej ud til vandet ved Savang, hvor 
der er en flot udsigt til den nye 
Oresimdsbro. Afliasngig af vindretning og 
vindhastighed findes et passende frokost-
sted enten p i Vestamager, ved Konge
lunden eller ved Savang. Der fortsattes p i 
digestien langs vandet mod Dragar. Ved 

Tisse. 
Lardag den 20. maj 2000. 

Madested: Krydset Roskildevej / 
Ringvejen i Glostrup. 

Madetid: K l . 8.00 
Laengde: 180-200 km/ 130-140 km. 
Tempo: 27-30 km/t / 22-27 km/t. 
Turledere: Jess Brink / Lene Boje. 
T l f : 38 79 17 59 

Igen et forsag med at lave 2 ture den 
samme dag. Dels en hurtig racertur, dels en 
lidt langsommere og kortere tur. Det 
forhibentlig faslles kaffested er Maglesa 
traktarsted. Den hurtige txir vil fare helt 
over mod Tissa. 

r irrvAMl Cm£R «WA«J CflQ^ CYIOBIIWJW C m D I mV*Ml C m » BYVANQ CYiaa 

Trlathlon-speclallsten 

RYVANG CYKLER og SPORT APS 
3 2100 KBb«nh«vil 0 
i m 3120 73 12-Telefax 31 20 54 58-010^.6 55 21 S3 
! - /tram (// krssne cyklister 
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BANANI 
S P O R T 
Cyklen - der er kselet for 

Vigersiewej 35 Telefon 36 30 04 20 Sporvejsmuseet ved Skjoldenses-
holm. 
Sandag den 18. juni 2000. 

Sydsjaelland. 
Lardag den 10 juni 2000. 

Madested: Ringvejskrydset i Glostrup. 
Madetid: kl. 8.30. 
Distance: ca. 160 km. 
Turleder: Jan Bai 43456608.r 

Tur p i racercykler ( men ikke racertur) i et 
p»nt jsvnt tempo.(27 km/t.) 
NB turen kares kun i godt vejr, ring ved 
tvivl. 

Farste lange strsk gir ad Kagevejen, lang 
og kedelig men betragt det som opvarmning 
med tid til en morgensludder. Fra Kage gir 
turen sydover, ned mellem Fakse og 
Rannede, ved Stavnstrup drejer ruten 
vestover. Derefter mod nord til Gisselfeld 
og Bregentved, med holdt i Ulse. Ruten gir 
gennem Haslev til Farslev, videre over 
Herfalge, Lellinge, Lille Skensved til 
Karlslunde, hvorfra vi igen retumerer til 
Kage vejen. Derefter gir det direkte hjem, 
med fri hjemtur, hvis det anskes. 

Medbring madpakke, der spises et smukt og 
fredeligt sted i naturen. 
Drikkevarer kan kabes undervejs. 
Kaffestedet er Farslev Gammel Kab-
mandsgird. 
Der er indlagt en lille vinsmagning hos Ulse 
Vinimport, med mulighed for kab af gode , 
Rhone vine. ^"^''j^ ^ X 

ir ^ I 

Madested: Ringvej skrydset i Glostrup 
(Roskildevej/RingIII) 
Madetid: K l . 9.00 
Lsngde: Ca. 120 km. 
Turleder: Beret Due Jensen 
T l f : 38 74 68 41 

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

Annonce 

Helt ny herre citybike (Winther) til salg. 
Kobberfarvet str. 53. 
Med Shimano 7- gear, refleksdask, lis og 
bagagebasrer. 
Pris: kr. 3.500 (nypris kr. 4.200) 
Henv. til Lene Bentzen Thorsen 
T l f : 36 70 36 07 
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Cykeltransport!! 

Apropos artiklen i sidste nummer, 
vedrarende Knud Eriks cykelstativ. Her 
opfordrede jeg turcyklisteme til at kreere 
nogle cykelstativer til bileme, der kunne 
bsre adskillige cykler. Jeg pSstod ogs4 at 
Knud Erik sikkert ville vasre behjaslpelig 
med ekspertise, hvis nadvendigt. 
Jeg er imidlertid stadt pS denne model for 
effektiv cykeltransport i "Cyklister". Den 
er maske lige lovlig voldsom- men 
alligevel man kan jo blot overfare selve 
systemet til en mindre mSlestok, lige til en 
personbil. dette ville sikkert give plads for 
en 30 - 40 cykler hvilket skulle rsekke til 
de fleste lejiigheder. Man m i fomdse et vist 
tidsforbrug i forbindelse med laesningen af 
det arme karetaj— men hvad det er jo i en 
god sags tjeneste. Et mindre kontrovers 
med de offentlige myndigheder vedrarende 
indregistreringen er vel ogsi til at forudse, 
men man kan vel medbringe dette billede 
som dokumentation for at det kan lade sig 
gare andre steder. Som formildende 
omstasndighed kan man s i lige indskyde at 
man skam ikke har tKnkt sig at medbringe 
et tilsvarende antal personer i karetajet- s i 
det gir nok. 
Skynd jer nu lidt, vi kan lige n i at afbestille 
bussen til Semaine Federale. 

KOMSOVENDEPA 
:^ CYKEL FERIE I 

^^SYDEUROPAI 
^ 

Ruby Rejser 
Tlf, 86 15 3599^ 

Det er ved at blive en dirlig vane, men atter 
en gang var jeg nadt til at fmde p i noget 
sludder for at fylde de sidste sider. 

Jan. 
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Indeks 

Marts: 

K L U B M 0 D E R 

Torsdag d. 9. 
Almindeligt made. 

April: Torsdag d. 13. 
Almindeligt mode. 

Maj: Torsdag d. 11. 
Almindeligt made. 

Juni: Torsdag d. 8. 
Almindeligt made. 

Klubben ibner darene ca. kl. 19 til 
denne rskke almindelige mader, hvor 
det er deltageme der sastter deres praeg. 

HUSK NY ADRESSE og 
M0DEDAG!! 

Ture i naeste blad: 

10-06-2000 
18- 06-2000 
25- 06-2000 
01-07-2000 
01-02/07-2000 
08- 07-2000 
16-07-2000 
22-07-2000 
29-07/06-08 
13-08-2000 
19- 08-2000 
26- 27/08-2000 
03-09-2000 
09- 10/09-2000 
13-09-2000 

Sydsjaelland 
Skjoldenssholm 
Blovstrad kro 
Nordkysten 
Storebaelt 
Rotur, Farum sa 
Roskilde Fjord 
Dragsholm 
Rally, Bourg en Bresse 
Lousiana 
Falkonergirden 
Romeleisen 
Frederiksberg 
Skaslskar 
Sommertrsning slutter 

Jubilasumsfest 1 
Lidt om jubilasumsturen 1 
Orientering fra kassereren 2 
Vintertraening 1999-2000 2 
Onsdagstrasningsture 3 
Weekendtur til Bistad aug. 99 3 
Klubhistorie v/Steen 4 

Radder 5 
Undfangelse 5 
Svangerskab 5 
Barsel 6 
Faddere 6 
Stiftere 6 
Tanker 6 
Klubhistorie 1975-2000 7 

Turcyklisten og fremtiden 19 
Kommende ture 20 

^ndring af Arresotur 20 
Malerklemmen 20 
Aflysning af vandretur 20 
JubilKumsibningstur 20 
Arreso 21 
Sommertrasningsture 2000 21 
Kbh.'s parker og gronne aniaeg 22 
Orkidetur 22 
Dragar 23 
Tissa 23 
SydsjasUand 24 
Sporvejsmuseet 24 

Annonce 24 
Ture i nsste blad 26 
Cykeltransport 25 
Intemetadresse 26 
Klubmader 26 
Deadline naeste nr 27 

I n t e m e t a d r e s s e : 

WWW.TURCYKLiSTERNE.dk 

<S<^ ( j fe (^(S 




