
Kalkgarden 1992. Kagen er spist og kaffen er drukket. 
Og nej - det er ikke noget med cykler, men lad det symbolisere lysets komme efter en lang grd vinter. Netop Kalkgarden 
var i et kvart arhiindrede malet for sa^sonens allerforste tiir. 
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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 pa 
ethvert plan. 
Bladet udkommer 4 gange Srligt. 

Redakterer 

Rodkaelkevej 168 
2600 Glostrup 

T l f 43 45 66 08 

Koordinator 

Saddelmagerporten 4-539 
2650 Hvidovre 

T l f 22 16 27 30 

FORRETNINGSUDVALGET 

Kasserer 
Jens Spelmann 
Vingekrogen 12 

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

Bert Due Jensen 
MarkskelletS, 3.Th. 

2720 VanlBse 
Tlf. 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
Skyttegardsvej 49 St. Th. 

2500 Valby 
T l f 36 17 49 40 

Aksel 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 Br0nsh0j 
T l f 38 60 80 14 

(2. torsdag i hver maned.) 

Selv om det i skrivende stund (9. januar) er 
3 graders frost, er det ikke for tidligt at 
tasnke pS, at det er s0ndag den 10. juni 
2001, arets at S J 0 L S 0 RUNDT skal 
afvikles. P4 nuvsrende tidspunkt, ser det 
meget slojt ud med , at medlemmerne til-
melder sig som reserver, sandt at sige har 
ikke en eneste meldt sig. Det er for darligt, 
se nu at komme ud af busken og meld jer, 
det er kun den ene dag om Sret, vi beder om 
jeres assistance!. Vi l I stadig have tilskud til 
kaffe pS cykelturene, mS I g0re en indsats. 
Sa fat telefonen og ring , eller hvis I syntes 
det er lettere, send en e-mail til en af 
undertegnede. 

Jens Spelmann 
tlf: 4484 2219 

tlf arb.: 3815 1219 
spelmannfS.post.tele.dk 

Niels C. K . Pedersen 
T l f : 5761 5286 

mobil: 2273 5339 
nielsck@.get2net.dk 

BANANI 
SPORT 
Cykhn - der er kaelet for 

Vigerslevvej 35 Telefon 36 30 04 20 
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Nye klubtrejer !! 
E r det ikke ved at vaere pi tide ?. 

Et lille udvalg bestSende af: Knud Hofgart, 
Aksel Koplev og Jan Bai Jensen har set pa 
nyt klubtraje design. Da det er eks-
verdensmester Leif Mortensen der forhand-
ler Decca trajeme havde vi bedt Leif om at 
medtage en koUektion pi klubmodet den 
15. februar. Denne aften var Leif Mortensen 
alligevel gsst i klubben med et foredrag om 
sin cykelkarriere. De forskellige modeller 
blev vurderet og der var bred enighed om 
en model med rod grundfarve og sort / gul 
manster. Den valgte model er et frisk og 
mere farverigt alternativ til vores gamle 
klubtr0je og vi i udvalget synes at I skal 
springe til og fomy garderoben med i hvert 
fald een tr0Je. Det er altid festligt og ofle 
praktisk med ens trajer. 
Modellen vil som det fremgar af billedet 
kun blive tilbudt i en kortaermet model. Det 
er muligt at fa bukser i samme design hvis 
dette 0nskes. 
Prisen for tr0jen er ca. 250 kr. incl. tryk 
(afhasnger af antal) i st0rrelseme: 
S. M. L . X L . X X L . 
Regn med at st0rrelserne generelt er sma! 
si bestil ikke for snert pS. 
Prisen pi bukser er ikke opgivet. 
Bestilling. 
Ring til Knud Hofgart pA tlf 36 41 02 12 
Si hurtigt som muligt. 
Herefter sendes det aftalte beteb pa Giro 
1199 - 828 85 34 inden den 23. marts. 

N.B. trojcn kan besigtiges i farver pi 
klubbens hjemmeside. 

Cykel Rally i Frankrig 
Fra 5. til 12. August. 

DROME-ARDECHE 

63"°'semaine federate 

Klubarrangementet til dette iis franske rally 
er nu pi skinner, og arrang0rerne arbejder 
med alle de mange smi detaljer. Vi kan 
derfor allerede nu glsde os til modet med 
dette smukke og solbeskinnede franske 
landskab. 

Ga ikke glip af dette rally !! 
Det er mange ar siden rallyet har vasret i 
dette omrade af Frankrig, samtidig er stedet 
et perfekt cykelomrade. Her er vi virkelig 
kommet ned i den segte sydfranske stem-
ning med alt hvad dette indebsrer af land-
skabelig variation og charme, gastrono-
miske fristelser, fremragende vine og de 
fl0jlsbl0de lune sommer aftner. Tag chan-
cen,!! der gar miske ir f0r arrangementet 
kommer pi disse kanter igen. 
Der er stadig ledige pladser i bussen s i det 
er ikke for sent at melde sig endnu, men det 
haster med en beslutning. Skulle du 
imidlertid have glemt de mange detaljer 
vedrarende dette arrangement, er det blot at 
gribe forrige nummer af "Turcyklisten" 
Tilmeldingen sker ved at ringe til Jess 
Brink pJ tlf 38 79 17 59 
eller e-maile iess.brink@get2net.dk 

Arrangsrcr: 
Jess Brink, 
Kit II else II. 

Finn Gonnsen og Johan 

I 



Turcyklisten 1/01 Side 3 

ALT I 

CYKELBEKUEDNING 

KVALITET TIL LAVPRIS 

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

43 43 22 39 31 20 88 77 

Turcyklisterne og fremtiden. 
VedfBrende indl(Egget i forrige nummer, 
om medlemsnedgangen. 

Som bekendt var alle interesserede, indkaldt 
til et mode i klubhuset den 18 januar. 
FormSlet var at bringe ideer til torvs der 
kunne & medlemstallet pa rette kurs igen. 
Der var god plads ved et enkelt bord og der 
var kage til overs- hvis i forstSr hvad jeg 
mener. Ok vi var 6 personer og ret skal 
vsre ret , der var ogsS nogle stykker der pk 
forhSnd havde tilkendegivet at de var 
interesserede, men ikke kunne komme. 
MSske ikke noget overbevisende be-
slutningsdygtigt forum, men alligevel- - vi 
vovede pelsen og blev enige om at gore et 
par tiltag for den gode sag. Ikke sSdan at 
der er noget entydigt negativt i at klubben 
stille og roligt glider ind i sin pensionist 
tilvKrelse og gir en stille dod i mode. Intet 
varer som bekendt evigt — men alligevel 
alle vi der gennem tiden har vasret med til at 
modellere lidt pS denne klub, vil vi ikke 
gerne kunne bringe resultatet videre til 
nESte generation, med hibet om at de 
kunne fk ligesS mange gode oplevelser som 
vi selv har haft ?. N i ja — sk kunne vi 
gamle vel ogsS rulle lidt med pS et hjul sk 

lasnge bukse kan holde. 
Hvad kom der pk bordet og hvad gar vi ?. 
-Forslag om en reklame folder til 
fremlaegning hos cykelhandlere og biblio-
teker. 

-Fusion / samarbejde med anden beslaegtet 
klub. 
-Taettere samarbejde med ABC 
-FasUesture / arrangementer, bladsam-
arbejde med D.C.F Radovre. 
-Oprette en slags oppasser funktion pa 
nytilkomne, i klubben sSvel som pk turene. 
-Kreere en storre artikel omkring et tur-
cyklist arrangement (evt. et rally) til brug i 
et sterre cykelblad eller to. 
I forste omgang fremstiller vi en lille folder 
til biblioteker / cykelhandlere i et relevant 
omrSde. Denne kan ogs4 benyttes af 
medlemmerne til uddeling pk deres vej. Vi 
udveksler ogsS lidt reklame med D.C.F. 
Rodovre i vores farstkommende blade. 
Ideen med en " oppasser " vil vi prove at 
lancere hen ad vej en og artiklen til et af de 
storre motionsblade ( eller Cyklister) vil vi 
se pk til en gang i efteriret. Den kan sk 
bruges hvis de ovrige ideer ikke giver pote. 
Men denne sidste ide er som at skyde med 
bredhagl og ikke specielt lokal orienteret. 
Folderen, som vi forsoger at fremstille sk 
billigt som muligt, er nok det eneste der 
sasttes i vasrk nu. Resten (hvis der er behov) 
vil vasre til diskussion for et storre forum til 
efterSrets aktivmode. 

Jem. 

N.B. 
Folderen skulle vaere klar med dette 
blads udkomst. Skulle nogen enske nogle 
eksemplarer til uddeling kan disse 
rekvireres hos Finn eller Jan. 

KOMSOVENDEPA 
5f,T- CYKEL FEME I 
^^^^ SYDEUROPA! 

^ ^ ^ ^ 
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Vintertraeningen 2000 - 2001. 

Side 4 

Foto: Vintertrasningsholdet d. 7. januar. 

Med dette blad er denne sassons vinter-
trasning ude pk sin aller sidste rute ( 1 1 . 
marts). Her i skrivende stund ( 8. feb.) 
resterer endnu 5 ture, men dette udelukker 
ikke en lille rapport fra vinterskoven. 
Vej ret i den forlobne del af sassonen kan 
kort beskrives med ; grit, fugtigt og med 
solen som den mest fravsrende deltager. 
Med en enkelt undtagelse blev der kizirt pk 
samtlige sendage, incl. Jul og nytSr. Ironisk 
nok var denne undtagelsesdag velsignet 
med hiaj klar solskinshimmel. Problemet 
var sk, at en gevaldig snedyne forhindrede 
forsvarlig korsel pk skovstierne. Retfasrdig-
vis skal det nasvnes at jeg ikke er 100 % 
sikker pk at der ikke modte en forhasrdet 
sja;l eller to op, jeg var der bare ikke. 

Fremmodet var utrolig flot denne vinter, en 
trofast skare pk 10 - 17 deltagere modte 
konsekvent op trods vejrgudemes ringe 
lune. Det er meget tilfredsstillende og 
skasrper selvfolgelig lysten til at fortsstte 
med disse ture. Gruppen af fremmodte har 
stort set vKret homogen og med mulig-
heden for at sksre hjorner af for en mindre 
gruppe, har vi faktisk kunne falges til frem 
til afslutningen. Man kan s4 sige at bredden 
i klubben ikke er reprassenteret. Men efter i 
flere kr at have appelleret forgasves des-
angSende, betragter jeg den aktuelle gruppe 
som det opnSelige. Herefter agter jeg ikke 
at g0re mere ved denne sag. 

Nytarsfrokosten den 14. januar 

Bordene stod pyntede og de f0rste gasster 
var allerede i feststemning, da jeg ved 13. 
tiden tradte ind i klublokaleme. Det sk godt 
ud og luften sitrede som en hel symfoni af 
gastronomiske dufte. Den store buffet jeg 
senere blev konfronteret med levede be-
stemt op til dette farste indtryk, der var et 
flot udvalg af hjemmelavede fristelser. 
Der havde vasret en del problemer med at 
klarlasgge det egentlige antal tilmeldte, sk 
festudvalget arbejdede hektisk med at 
dskke op til de sidste. Det officielle antal 
havde indtil fk dage far vsret opgivet til 15 
stk., et eller andet var Sbenbart kikset hos 
vores ellers udmErkede administrator. Det 
hele endte dog op med ca. 36 deltagere, 
ganske flot. Endnu flottere var, at 
festudvalget i deres planlsgning havde 
sjusset sig frem til et lignende antal og 
dermed var frokosten redder for alle og der 
var til og med rigeligt at spise. Andet havde 
ogsi vEret skandale, set i lyset af 
medlemmernes navnkundige madglaede og 
appetit !!. Som altid , nkr det er turcyklister 
der stir bag, var der taget tilbarlig hensyn 
til det sunde og gronne islast. Selvfalgelig 
var der ogsa plads til de mere traditionelle 
danske frokost hits og de obligate ol og 
snaps forstSs - sa sunde er vi heldigvis 
heller ikke - . 
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Den toptrimmede 50 &rs jubilar -alts5 rammen i front 

Finn Gormsen stod for dagens overraskelse, 
(ikke uventet fra den kant) et jubilsum !! -
- altsa ikke Finn's jubilEum , men derimod 
bans cykels. 50 i r - blev den soreme, den 
gamle jernramme og det mente den stolte 
ejer nok var nogle flasker portvin vsrd. Der 
var ingen der modsagde ham !! og set i 
lyset af at den ogsa udlaste portvin til 
klubben pa 25 irs dagen var det vel heller 
ikke helt unaturligt. Jubilaren blev holdt 
frem og fik et par borgerlige ord med p i 
vejen og alle skilede tillykke. Da det ikke 

er undertegnede der tramper rundt pi 
denne antikke jerru-amme, skulle den vel 
have en chance for endnu 25 i r — j a - og 
klubben forhibentlig ogsi !. 
En meget stor tak til; Gertie, Lene Boje, 
Jesper, Aksel, Peder og Michael Jensen for 
dette flotte nytirsfrokost arrangement. 
Finn Kristensen foreslog under modet, at 
der p i naeste irs nytirsarrangement holdes 
en rigtig nytirstale. Det lod som om der var 
tilslutning til dette , s i det m i vasre et punkt 
pi aktivmadets dagsorden. 

Foto: Festudvalget stillet op til applaus. 
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Kommende ture! 

Traeningslyster i pasken?? 

Skulle nogen af de agtvasrdige medlemmer 
fale en ubasndig trang til et par livtag med 
landevejene i piskens forhibentlig dejlige 
vejr, s i er der mulighed for kvalificeret 
selskab! 
Knud Hofgart har lovet at sti for 
koordination og de efterfolgende strabadser. 
Nu er det ikke sidan at der kares alle 
piskens dage, der er trods alt andre garemil 
i hajtiden, s i ring til Knud og forhar jer i 
ugen op til piske. 
KnuiHofgart T l f : 36 41 02 12 

^ 3 
Onsdagstraeningen. 

Start den 25. april, slut den 12. September 
2001. 

Madested: Risby, ved busstoppestedet p i 
hjamet. 
Modetid: kl. 18.00 
2 Hold; 
Turleder p i hurtighold er Jens Thorsen. 
Distance ca. 40 km. med 30-35 km/t. 

Turledere pi touring hold er Lene og Jan 
Bai Jensen. 
Distance 40-50 km. med 25-30 km/t. 

Hurtigruten er som regel en fast 
rundstraskning der kares i forskellige 
varianter efter vind og vejr. Der fordres en 
vis grundtrsning, og selv om der samles op 
under vejs er der fornuft i at starte op p i 
touring holdet, hvis man er i tvivl om 

formen. Der er skiltespurter undervejs og 
der afsluttes altid ved Risby med en spurt. 
Touring ruten tilstrsbes lagt ad forskellige 
ruter, ofte med bakker. V i karer i samlet 
flok og spurter accepteres kun p i bakker, 
det forekommer ogsa at vi slutter turen 
andetsteds end Risby. Selvom vi tager det 
mere afslappet pi dette hold fordres en vis 
baggrundstraening. 
Det hele er dog ikke mere alvorligt end at vi 
falges ad, begge hold, i tilfffilde af 
beskedent fremmade.. 

Abningsturen og skift til sommer-
tid. 
Sandagd. 25. marts 2001. 

Madested : Neden for 
togsstation p i Lyngbyvej. 

Ryparkens S-

Madetid 
Turlaengde 
Medbringes 
Turleder 
Arbejdstlf 
Tempo 

K l . 10.00 
Ca. 26 km. 
Frokost(pakke). 
Johan Knudsen 
33 66 36 75 
Ikke det store vilde. 

Ruten gar over Ryvangen Naturpark - en 
parkeringskffilder - en passage med tarre-
snore - Hellerup kirkegird - Viadukt Alle -
Haveforeningen bag HIK - Springbanen -
Kildeskovstien - Gentofte sas nordastlige 
del - Brobffik mose - Hjaslpemiddel-
centralen i Gentofte med et lille stop -
Mariebjerg kirkegird med tilstadende 
jorder - bagved Lyngby station - Linde-
girdskolens gird - omridet Carlshajvej / 
Lyngvej - Trongirdsstien - Tordals Mose -
Lille Ermelund - en Hans Vernerpassage -
Det gamle Sprajtehus i Jsgersborg -
Hundeso mose og miske afslutning kl. 
13.00 med spisning af den medbragte mad 
hos Johan og Ingrid. I s i fald vil der vsre 
al/vand, kaffe/te og miske kage. 

Det kan for at gennemfare turen pi en 
mide, der er forsvarlig for sivel deltagerne 
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som omgivelseme ikke ganske og aldeles 
udelukkes, at der stedvis vil forekomme 
enkelte sekvenser med kontrolleret, men 
forhibentlig ogsi inspirerende af- og 
pistigning, hvorfor det tilrides at eskalere 
traeningen i disse s i basale discipliner. 
Fleksible hofteled er en fordel. 
For s i vidt angir lange cykler vil der, hvis 
ejeme heraf ikke ifalge turlederen mestrer 
nsvnte teknik og er til gene for resten af 
gruppen blive foretaget afstemning med 
simpelt flertal om hjemsendelse. ( Var der 
nogen, der sagde Robinson ? ). Turlederen 
udpeger dirigent ved afstemningen. 
Som det ses, er ruten human, hvilket ikke 
betyder, at den ikke er afvekslende og "med 
enkelte nye straekninger". 

Velkommen og god fomojelse. 

Johan. 

Bognaes Storskov. 
Sondagden 22. april 2001. 

Modested: 
Modetid: 
Laengde: 
Turleder: 

Tlf: 

Jyllingevej / Tirnvej 
K l . 10.00 
Ca. 85 km. 
Jesper Wang Larsen 
Flemming Nielsen 
39 90 39 87 (JW) 
43 64 49 03 (FN)' 

Om turen: Vi starter med at cykle igennem 
Vestskoven, forbi Herstedhaje og Ole 
R^mer Museet. Igennem Vridslasemagle, 
Senge-lose, Vadsby og Soderup. Uden om 
Flang, igennem Marbjerg og helt 
bogstaveligt igennem Roskilde Universi-
tetscenter. (Det er et spasndende omride 
med nye veje og bygninger for hver gang 
man kommer forbi). 
Turens farste pause er i Roskilde Havn, 
hvor der er tid til at spise en is (Ved 
praveturen i januar var ishuset fjernet. Hvis 
det ikke er genopfort til april, er der andre 
muligheder for at kabe is umiddelbart far 

og efter). Hvis vi er heldige, skulle det vjere 
muligt at se Harald Blitand lasgge til kaj. 
Vi fortsaetter nordpi ad Roskilde Fjords 
vestside pi stisystemet ind pi Sankt Hans 
Hospitals omride. Umiddelbart efter at 
Hospitals omridet forlades kares pi en 
meget smal sti tvaers over en mark ind i 
Boserup Skov. Vi karer igennem denne skov 
og ud i Bognaes Storskov, hvor der spises 
frokost i en bugt i vandkanten ud til Kattinge 
Vig. 
Herefter fortsasttes til skovens astligste 
punkt, hvor der er en meget stor skarvkoloni. 
Kolonien indeholder 150-200 skarvreder og 
imellem dem ogsi 15-20 fiskehejrereder. 
Turen gennemfares pi et tidspunkt med 
maksimal aktivitet i redeme, samtidig er det 
muligt, at se hvad der foregir, fordi der 
endnu ikke er blade p i traseme. Husk 
kikkert! 
Herefter kares tilbage til Roskilde, hvor vi 
finder et sted med kaffe og kager. 
Fra Flang kares igennem Ny Flang til 
Hedehusene station, og der fortsasttes pi 
stisystemet langs banen. Haje Taastrup 
Stien farer os til Taastrup station. Efter 
Jembane Alle kommer vi til stisystemet i 
Albertslund Kommune. Vi karer ind i 
Vestskoven og slutter turen p i toppen af 
Herstedhaje. 

Q s t e r b r o g a d e 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 
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Kjabenhavns Parker og Grenne 
Anlaeg. '-m 
Sandag den. 29. april 2001. 

Sandermarken Madested: Rosklldevej / 
overfor Frederiksberg Slot. 
Madetid: K l . 10.00 
Laengde: Ca. 50 km. 
Turleder: Bert Due Jensen 
T l f 38 74 68 41 

En tur gennem og omkring Kabenhavns 
parker og granne anlaeg i et tempo sa alle 
kan falge med. 
Frokosten afholdes i det fri, madpakke og 
drikkevarer bar medbringes. 
Kaffestedet er endnu ikke fundet i 
skrivende stund, s i det vides ikke om 
klubtilskuddet til kaffe/kage dffikker. 

Ud i det bla. 
Sandag d. 6. maj 2001. 

Madested: Ringvejskrydset i Glostrup. 
Madetid: K l . 9.00 
Laengde: 100-120 km. 
Turleder: Linda 
Tlf: 36 75 47 31 
Tempo: Hastigheden vil vasre jaevn, 
men passende. 

Turen gennemfares ikke , hvis det er mere 
end bygevejr. Aflysning besluttes farst tast 
pa starttidspunktet. 
Turen er ikke planlagt endnu, men den 
kommer i al vassentlighed til at blive kart i 
oinridet omkring Hvalsaskovene, med 
mulighed for indkab undervejs. Jeg antager 
ogsa at et velegnet kaffested vil blive 

CYKELFERIE 
VI har cykeltaskerne, letvaegtstellet 

og alt det ovrige udstyr. 
Kiq ind hos 

mtmsuuiD 
Frederiksborggade 52 

1360 Kebenhavn K 
Tlf. 33 1 4 51 50 

fundet Om ikke andet muligvis hos min 
saster i Snoldelev, hvis hun kan lasgge hus 
til den dag. 
Hvis I vil vide mere om ruten, kan I ringe, 
nir dagen nasrmer sig. 
Vi ses! 

Magleso. 
Sandag den 20. maj 2001. 

Madested: Ringvejskrydset i Glostrup. 
Madetid: 9.30. 
Distance: Ca. 110 km. 
Turleder: Jan Bai Jensen 
Tl f : 43 45 66 08 
Tempo: Tur pi racercykler i paent 
jasvnt tempo (ikke rass) 25-30 km/t. 
Turen starter ikke i regnvejr, ring ved 
tvivl. ! 

Frokosten med efterfalgende kaffe / kage 
indtages pi traktarstedet ved Maglesa. 
Drikkevarer skal kabes pa stedet. Medbring 
madpakke. 
Formiddagspause ved bageren i Gevninge. 
Ruten gir via Sengelase - Flang -
Himmelev over Kattinge og Herslev til 
Gevninge. Efter pausen kares videre over 
Lindholm - Kirke Siby - Tallase og syd om 
Maglesa. 
Hjemturen kares over Soderup - Kirke 
Hvalso - Kisserup - Lejre og gennem 
Svogerslev til Roskilde hvorfra det gar 
direkte mod Kabenhavn. 
Vi satser pi at alle er heU hjemme ved 19 
tiden. 
Vi giver os god tid til pauseme !!. 
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Sporvejsmuseet / Skjoldensesholm. 
Sondag den 27. maj 2001. 

Modested: Ringvejskrydset i Glostrup 
(Rosklldevej / Ring III) 
Modetid: K l . 9.00 
Laengde: Ca. 120 km. 
Turleder: Bert Due Jensen 
Tlf.: 38 74 68 41 

Om turen: Vi karer i Turcvklisttempo 
gennem det forholdsvis flade og ibne 
ostsjasllandske landskab, hvorefter vi 
svinger ind imod det mere balgede og 
skovklasdte landskab ved Skjoldenssholm. 
Medbring madpakke og kontanter til entre 
og eventuelle forfriskninger pS Sporvejs
museet, hvor der er mulighed for at kobe 
drikkevarer, is og kaffe samt en tur i skoven 
med sporvogn. 
Kaffen indtages pa hj em vej en efter 
museumsbesaget. 

E mvAMi CYVun mvANC ctiost mvMO onof* nrvANG CTVixN 

Triathlon-speclallsien 

\ CYKLER og SPORT APS 
I Hesselooafle 31 /Tisingsoade 38 
S 2100 KBtwnhavn 0 
t m312073 12 Tol«(«x3120MSa G«om.65521 53 
! - kram til kreesne cyklister 
i M m o OMvwu wfjji uTaus wjvwy unus wiMt M T W O ^OTM^ 

OBS-OBS!! 
Turbeskrivelser m.m. modtages gerne - Tak 

Redaktionen. 

Helkerup Melle, 
3-dagcs pinsctur til Odsherred 

For 2 kr siden var der i pinsen cykeltur til 
vores malle. V i har nu lyst til at gentage 

turen. Vi cykler ud og hjem, og pS 
overliggerdagen gSr vi en lang tur ved skov 
og strand. 

Lerdag til mandag 2.-4.juni 2001 = 
pinsen 

Modcsted: Aftales senere. 
Medetid: Lardag morgen. Tidspunktet 
aftales senere. 

Turledere: Berthel Semma og Jytte 
Bieber Nielsen. 

Tilmelding: 4373 5796 (begrasnset 
deltagerantal - du ved: farst til malle....). 
Deltagerbetaling: 300 kr. (afhasnger af de 
faktiske faellesudgifter til fortasring) 
Drikkevarer: al, vin, vand - kan kabes pS 
stedet. 

Opholdet er fortrinsvis baseret pS egne 
telte, men der er nogle muligheder for 
indendars ovematning p4 madrasser, hvis 
man ikke krasver enevsrelse. 

Husk: teltgrej, badetaj, kikkert m.m., samt 
mad/drikke til udturen, som vil vaere pS ca. 
100 km. Der kares primaert ad smukke, 
mindre veje i et moderat til frisk tempo. 

Sandag vandrer vi ad kringlede skovstier, 
langs strandenge og havet i Kongsare og 
Stokkebjerg skove, hvor der er masser af 
oldtidsminder. AltsS en rigtig skovtur med 
indlagte depoter. Hvis man tar, er der 
mulighed for at afprave en runde gennem 
framandskorpsets "legeplads". Mandag 
karer vi after hjem ad mindre veje. Begge 
dage smarer vi madpakke efter morgen-
maden. Efter klubregleme er der kaffe/kage 
p4 udturen. 

Lidt om Halkerup malle og omeen 
Det er en vindmalle fra 1872, beliggende i 
Odsherred, VA km fra Kongsare Skov og 
2'/2 km fra badestrand. Der er fri udsigt over 
markeme mod 2 fjorde. Egnen er smuk og 
rig pS oldtidsminder. Mallen bruges nu som 
fritidsbolig, vi ejer den sammen med 2 
andre par. 
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Vi ses til motionscykellab 

'smmtaapkcm 
Postbox 176, DK-4600 Kage 

Lidt om opholdet i avrigt 
Aflisngigt af vejret er det tanken at 
aftensmaden tilberedes ved balpladsen. Er 
der stemning for det og vejr til det, er der 
mulighed for nattevandring med natter-
galesang og/eller badetur. 
Vi regner med, at det praktiske ordnes i 
fasllesskab. 

Weekend tur til Kongskilde 
16-17 juni 2001. * * f <• 

Madested: Ringvejskrydset i Glostrup. 
Tid: kl. 9.00 
Turlasngde: Der kares i 2 hold, 1 racerhold 
og 1 turhold 
Hold 1 ca. n o km. Hold 2 ca. 80 km. 
Turledere: Hold 1: Knud Hofgart 

36 41 02 12 
Hold 2: Carsten Schmidt 
43 62 26 52 

Tempo: Hold 1 ca. 28-30 km. Hold 2 
ca. 18-20 km. 

Tilmelding: Sencst lO.juni. 

Bagagetransport: Kun for racerholdet. 2-3 
stk. bagage pr. deltager kan indtil aftenen 
far kl. 20 afleveres hos Knud Hofgart, 
Narregardsvej 23. Radovre. 
Vi karer samlet til Torslundevej syd for 
T4strup, herfra skilles de to hold, for sk 
igen at blive samlet til frokost v. Haraldsted 
sa (husk madpakke og drikkelse). 
Ankomst til Kongskilde forventes hen pa 
eftermiddagen. 
Ovematning: Der er reserveret plads pa 
teltpladsen. Medbring selv telt m. v. Pris pr. 
person: 15 kr. Bad 15 kr. Onskes der 

ovematning pk vandrehjemmet koster det 
390 kr. for et 4 personers rum. I mk selv 
arrangere jer i grupper og reservere pk tlf 
57 84 92 00 
Hvis vejret tegner godt, tasnder vi op i 
grillen, ellers er der mulighed for dagens ret 
pk vandrehjemmet til ca. 65 kr. 
Hjemturen forventes at starte kl. 10 for 
begge hold. Undervejs vil der blive 
trakteret med kaffe og kage. 
Hvis vejret mod forventning skulle vise sig 
fra sin allervsrste side, forbeholder vi os ret 
til at aflyse, ring ved tvivl 

K L U B M 0 D E R 

Bemaerk: 
?k grund af pSske er madet rykket en uge. 
April: Torsdag d. 19. 

Mai: 

Juni: 

Torsdag d. 10. 

Torsdag d. 14. 

Alle er almindelige mader med hyggeligt 
samvasrd. 

Klubben abner darene kl. 19. * 

Deadline for na;ste nummer er 27-4-2001. 
For\'entet udkomst uge 23 i juni mined. 

Internet adresse: 
WWW.TURCYKLISTERNE.dk 
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Turcyklisme, sundhed, videnskab og meget andet 
Stretanker fra en cykelsaddel. 

Cykling skulle vasre sundt, og det er ganske vist at det klarer hjernen. Nedenstiende betragtninger 
kuime godt bringe en p5 den tanke, at adskillige af videnskabens hejt besungne ekspert hjemer, ville 
have godt af endog meget kraftige cykelture. 
Vores " hajt udviklede ", veluddannede og hojteknologiske vidensamfund tager sig ganske 
besynderligt ud, eller muntert om man vil. Man kan jo ligesd godt tage det fra den humoristiske 
side.!! 
Hensene har salmonella og vist nok ogsi Campylobacter ( man kan sku dirligt stave til alle disse 
berigelser af vores mad )- osten har listeria. Det ender vist med at man fir forfalgelsesvanvid af 
at sidde og stirre efter alle disse mikroskopiske velsignelser!!. Koeme er ved gud blevet splittergale 
( og vi bliver det snart ). For at det ikke skal vasre logn sa er brusebadet fyldt med legionella, 
drikkevandet er fuld af nitrat, laksene er s4 fyldt af dioxin at de bar masrkes med farekode og 
dodningehoved — Velbekomme- .Sa mi man endelig ikke glemme at luften ogsi er fyldt med 
giftige partikler og husk arepropperne nir du fasrdes i trafikken vi er nasr de 100 db i myldretiden !! 
N i ja og s i fir man miske hjerneskader af at tale i mobiltelefon. Tab nu ikke modet - det er 
naermest ufatteligt hvad vi mennesker kan vsnne os til 
" Eksperterne " er ved at trampe skoene af hinanden i deres iver for at publicere de " glasdelige " 
budskaber. Intet under at depressioneme breder sig blandt Hendes Majestasts hirdt pravede 
undersitter. 

En ny videnskabelig trend er kommet til ( som om at der ikke var rigeligt)— geneme skal splejses-
~ de sidder ibenbart ikke rigtigt ???. N i - det er jo osse noget gammelt bras , der har flere 
hundrede millioner i r pa bagen !!. 
Det er nu det kommer, det der rid med cyklingen til de arbejdsomme eksperter: Tag nu og spring 
op p i cyklen, tag nogle rigtig lange strabadserende cykelture, det er alt for farligt( i det mindste for 
OS andre ) at i sidder der hele dagnet og stirrer ned i et mikroskop og op pa en computer. Man far 
hele tiden aje pi noget nyt og meget -farligt- der med stor sandsynlighed og for det meste's 
vedkommende, altid har vaeret der. Og til dem der sidder og klipper - klistrer i geneme er der kun at 
sige — bliv endelig siddende p i cyklerne — det er alt for farligt at sti af!!. 

Fat mod !! kKre turcyklister fortsEt som i plejer, med solid og varieret gran kost garneret med 
cykelture— sa skal i sku nok holde jeres tid ud. Det tar jeg godt love 

Okay en lille speg her i det gryende irtusinde skal der vel til MEEEN-—, den der tager spag 
for spag og alvor kun alvorligt han/ hun har forstiet begge dele lige dirligt. ( Piet Hein ) 

Jan. 

Efterfolgende er jeg nok blevei lidt nervos for at efierlade mdtr>'kket af at jeg ikke mener at al den snak om mikrober i 
vores fodevarer har det mindste p5 sig . Dette ville vx-re et tbrkert blllede af mine intentioner. Det moderne og meget 
effekiive landbrug med dels store koncentration af dyreenheder, koncentreret slagtning og forarbejdning p5 meget store 
slagterier/fabrikker, har haft indflydelse pa udbredelsen af uonskede bakteriestammcr i vores mad. Glemmes skal det 
heller ikke at mange mennesker i dag, ikke har den fomodne viden om den korrekte behandling af rSvarenie i kokkenet. 
Men det kan ikke va:re hele forklaringen p i at man bliver syg af vores mad. NSr jeg ta:nker 40 Sr tilbage var de 
hygiejniske forhold, hele vejen fra den enkelte landbrugsejendom og frem til kokkenet, meget dSrIigere. Jeg foler niig 
langt mere utrj'g ved de stadig stigende nixngder af kemiske stoffer der forefindes i snarl sagi alt hvad vi indiager og 
indJnder. Detle faktum, kunne ta;nkes at pSvirke vores immunforsvar i en s5 negativ retning, at vi bogstaveligt talt far 
mavekrampe af den mindste lille mikrobe !!. 


