
Foto. Middelaiderbyen Peroiiges, syd/osl for Boiirg en Bresse. 
Solen skinner fra en skyfri og kaster skygger pi de knubbede brosten. En lille forventningsfuld pige stavrer afsted i sit 
stiveste sondagsstads. Den historiske charme og den franske stemning vskker laengselen efter det forestjende cykelrally 
i Crest. 
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Side 1 

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 
liar til formal at udbrede og formidle 
viden om og gla^de ved turcykling pS 
ethvert plan. 

Bladet udkommer 4 gange Wigt. 

Redaktorer 

Radkaslkevej 168 
2600 Glostrup 

T l f 43 45 66 08 

Koordinator 

Saddelmagerporten 4-539 
2650 Hvidovre 

T l f 22 16 27 30 

FORRETNINGSUDVALGET 

Kasserer 
Jens Spelmann 
Vingekrogen 12 

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

Bert Due Jensen 
Markskellet 8, 3, Th . 

2720 Vanl0se 
T l f 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
Skyttegirdsvej 49 St. T h . 

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 mined.) 

O B S - O B S - O B S ! ! ! 

Sjselse R u n d t ! ! ! . 10. j u n i 

Det er ikke kun deltagerantallet til selve 
l0bet der ikke imponerer i Sr, n a - hvad 
langt vasrre er kan klubben heller ikke 
skaffe de folk der er behov for. 
Dette faktum er saerdeles srgerligt i betragt-
ning af at det er vores vassentligste ind-
tasgtskilde, bide til kaffe/kage tilskuddet og 
de mere faste udgifter med blad og klubhus. 
Se nu at komme ud af starthulleme, fat 
telefonen og ring til Jens Spellmann pS t l f 
44 84 22 19. 
I skrivende stund mangier nogle friske folk 
til et par faste poster, men ogsS reserve: 
modtages med kyshind. Der er nodt til at 
vaere luft til et par sygemeldinger eller 
andre problemer. 

Bemaerk! ! 
SkSneturen der i turkalenderen er an-
nonceret til sendag den 1. juli er flyttet til 
lordag den 30. juni. !! 

Nordkystturen der er annonceret til 
sendag den 26. august er flyttet til son-
dag den 16. September. 

Vi ses til motlonscykelleb 

Postbox 176, DK-4600 Kage 
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Flyt tevogn a ' la T u r c y k l i s t e r n e . 

Foto: Hans Vemer Neumann 
Flyttemanden tramper derud'a. 
Men hvad er nu det? der er ikke noget pS 
forbagagebaeren. 

Foto: Hans Vemer Numann 

K a ' det lade sig g0re? er manden da 
splittergal!! man lurer lidt ved det forste 
0jekast, " Dursey Petersen" med anha5nger 
og sidevogn !!. Men men, man konstaterer 
hurtigt at herren pS billedet er Hans Vemer 
og sk stiller sagen sig naturligvis noget 
anderledes, s i kan alt lade sig gere. Den 
mand er simpelthen ikke til at dupere, intet 
er umuligt, man g0r det sku' bare. Sidan !!, 
Hans Vemer gor alt det vi andre gir og 
fantaserer om. Jeg er nu ikke belt sikker p i 
at ban bliver ved p i den mide, med sin 
flytning fra Tistrup til Vanlese, mig 
bekendt bestir almindeligt indbo af ad-
skillige st0rre genstande af en vis vasgt.— 
Meen — det er jo Hans Vemer s i hvem 
ved.?? 

(!7(5 



Bjergbyen Gordes 

F O R A R I P R O V E N C E opievet af 
Linda. 

De forgangne 6 pSskeperioder har jeg 
tilbragt i Sydfrankrig - naermere betegnet i 
Provence. 
Skal man gore lidt status over, hvad der 
bydes pS, nSr man 0nsker at cykle sig lidt i 
form og krasnge vinterhumar og -dragt af 
sig, s5 starter og slutter ethvert ophold 
under Sydeuropasiske himmelstreg med 
redvinens berusende liflighed. Der er pro-
portionalitet mellem de litre vand og de litre 
redvin, der indtages. 
De fleste ture til Provence med Ruby ibnes 
i Orange med ankomsten hos Madame pS 
Jembanehotellet. Den hjertelighed, hvor-
med vi aitid modtages, Sbner poreme i 
legemet. Yes, sS er ferien begyndt! 
PSsken falder jo altid p5 forskellige 
tidspunkter af forSret, si vejrforholdene 
demede er lige s4 variable, som hjemme. 
Dog er temperatureme ofte hejere. Platan-
trasemes "bladsituation" er lige sk variabel. 
Flere af irene er de sprunget ud hen pS 
ugen - men i i r var der allerede lange grene 
med de herlige lysegronne blade, som 
hvisler i vinden. Forklaringen fik vi af 
Stefan, som berettede, at der i februar var 

20DC Det kunne vi ogsi se af grasshejden, 
som var betydelig Og duftoplevelserne 
bliver belt i top. 
P i sidan en forirstur har jeg store 
forventninger om bare ben og arme, men 
det skal man ikke forvente. 1 de 6 i r har jeg 
nu opievet mistralen fra sin vasrste side to 
gange. Den er s i kold, at det kan vaere svasrt 
at holde varmen selv op af de s m i bakker, 
og de herlige frokostophold p i gronne 
underlag bliver til minimaloplevelser. Det 
kan dog trods alt ikke eliminere de 
fantastiske visuelle oplevelser, der bydes 
p i . Bjergenes og jordens forskellige 
mineralindhold sammen med markernes 
spirende frodighed giver en farvesam-
mensastning, hvor det stort set kun er de 
gule og l i l la islet, der venter. De kommer jo 
med solsikkene og lavendleme. Og p i de 
stBrre bakker pibler sveden ogsi frem og 
blodet ruller hastigt i irene. Lever, det g0r 
vi i hvert fald. Med mistralen er der ogsi 
masser af solskin - hvis bare lige vinden 
ville lasgge sig lidt! 

Skal jeg lige nasvne den mest masrkvaerdige 
oplevelse mht. vejret, skete det for 3 i r 
siden, at vi efter flere fantastiske dage 
pludselig fik sne- og sludvejr. P i ft timer 
blev vejen til Mont Ventoux lukket et godt 
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stykke ned, s i topstykket kunne ikke mere 
nis det i r . Det er en bet for gruppen. 
Hovedparten v i l nemlig geme preve kraefter 
- nogle, fordi de checker, om deres 
erobringstid stadig ligger indenfor det 
acceptable; andre, fordi det er forste gang. 
De kender endnu ikke, de sving, hvor 
stigningsprocenten lige 0ges markant. Her 
skal der holdes ved! Men s i gir det jo igen 
deropad. Gevinsten? Netop fordi vejrfor
holdene er s i foranderlige, kan man sagtens 
n i toppen mange gange uden at fS nogle 
visuelle oplevelser deroppe, fordi der er 
tiget / diset. S i man er faktisk nodt til at 
kore op flere i r i trask, indtil man oplever 
det totale kick, n i r der er b l i himmel, varmt 
vejr, minimal vind og fri udsigt i alle 
retninger. S i kan man sidde der tenge og 
filosofere. Har jeg h0rt! 
Nu behover man ikke at bestige bjerge for 
at blive salig - der er et uh0rt stort udbud af 
udsigter. Og vandets elementasre lise finder 
man ogsi i Provence med floder, kilder og 
grotter. Og den sydeuropasiske bygge-
tradition emmer af sol og udend0rsliv. 
1 de seks i r har jeg boet 3 forskellige steder 
i Provence: Orange, Mazamet og Caromb. 
De er alle p i hver deres mide unikke, selv 
om min favorit er Mazamet. Det beror p i 
den indre oplevelse, som er meget individu-

el - l igesi n i r vi rejser uden for Frankrig. 
Men uanset hvorhen i Provence er det et 
must at g i p i marked og vinsmag-ning. Det 
er et heh kapitel for sig selv. Det er dejligt 
at indkobe en masse friske krydderier og 
olier + diverse impulsindk0b p i markedet i 
Orange. A r for i r styrker man sin 
smagsbevidsthed, n i r v i efter frokost i 
samlet flok fra Madame drager p i 
vinsmagning. Ikke sidan, at alle kan lide 
den samme vin lige godt, men sidan at man 
bliver bedre til at skelne forskellige 
naturlige essenser i vinen, som gor 
bouquet'en. Vinkendeme deler altid s i v i l -
ligt ud af deres viden. Og vinkyperne 
opdager hurtigt vores rimeligt under-
byggede interesse og kebelyst. Derfor ibner 
de geme de bedste flasker ogsi. Se det er jo 
ferie, og v i slasher hjem i kassevis. Dog 
ikke p i cykleme - vi skal jo lige kunne 
holde balancen hjem over Baumes de 
Venise, hvor vi smager p i hvidvin og 
hedvin. V i n i r dog ikke altid frem dertil i 
tide! V i danskere bliver stadig s i euforiske 
af al den vinsmagning, at vi glemmer, at det 
meste skal spyttes ud, s i derfor! 
Jo, Provence er alletiders sted at holde 
forirsklarg0ring til den forestiende cykel-
sasson. 

Forfatterinden og vandbaerere med Mont Ventoux 
som baggrund. 
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Turreferater. 

" Human abningstur " i marts. 

Johan skrev i sin afslutning til promovering 
af Jbningsturen , at den var human?. - Den 
mands opfattelse af hvad der er humant m& 
vs re meget kringlet. Han skrev ogsS at den 
var meget afvekslende og deri havde han 
ganske ret. 
Jeg tror v i var af og p3 cykleme en 30 - 40 
gange og v i besteg vel ca. 200 gang - trappe 
og kaeldertrin, til stor glaede for vores 
kondition. Det hele dog i en tilpas afstand 
fra den friske vind og den ikke alt for hoje 
temperatur. Lidt spaede forSrstegn og lidt 
frisk luft fik vi da ogsS, ved nasrkontakt 
med et par kirkegirde. Lidt Gentofte, 
Lyngby og L i l l e Ermelund blev det vist 
ogs4 t i l . Da vi havde stSet de fleste 
strabadser igennem holdt Johan mandtal, 
for at se hvor mange der havde klaret 
skasrene. Dette meddelte han Ingrid og et 
0jeblik senere var et dusin cykler fremme 
pk adressen. Her kunne vi fortasre vores 
medbragte klemmer og efterfolgende 
begrave os i Ingrids fremragende bagvaerk. 
Jeg tror at flere med mig v i l sige tak for en 
dejligdag. 

Finn A. K 

ALT I 

CYKELBEKUCDNING 

KVALITET TIL LAVPRIS 

Heino Cykler 
Roskildevej S27 / 0sterbrogade 158 
2605 Brendby 2100 0 
B. Andersen 

43 43 22 39 31 20 88 77 

Bognaes Storskov, 22. april 2001 

8 Turcyklister benyttede sig af Flemming 
Nielsens tilbud om en professionelt guidet 
tur til skarvkolonien i Bognass Storskov ved 
Roskilde. Det var ogs4 et rigtigt dejligt 
forirssolskinsvejr! John Mathiesen, Jesper 
Wang, Finn Kristensen, Vemer, Bertel, Jan, 
Lene og undertegnede. 
Med omkring 20 km/t i gennemsnit kunne 
selv de tungeste deltagere hasnge pk. Det 
var naturligvis lidt forsmasdeligt at vi pk et 
tidspunkt mStte vige for en gruppe pk 30 
racercyklister med folgevogne, vagter og 
politi som susede forbi med mSske 50 km/t. 
Turlederen havde nogle vanskeligheder 
med at kasden takkede over ( 1 . handicap), 
sk ved Fl0ng skole udskasnkede han 
Jagermeister til forsamlingens udelte be-
gejstring. Herefter kunne vi hujende ned-
lasgge et par sovndrukne studerende inde pk 
R U C ' s gangstier. 

I Roskilde havn staevnede et langt 
vikingeskib ind med selveste Harald 
Bli tand ved roret. E t fantastisk syn som vi 
mStte skylle ned med is og kaffe. Refe-
renten gik belt fra snovsen og smed sin 
tegnebog i Havnekioskens skraldespand. 
Krise! 
Nu gjorde vi en knibtangsmanovre for at 
komme venstre om florden og belt ud pa 
Bognasshalvoen. Undervejs mStte Bertel 
udfore spring over styret ved en bule i 
Boserupskovens grusvej. Der r0g et spejl. 
men ellers var han hel og pasn ogsa 
bagefter. Frokost i det gronne med udsigt 
over ijorden og Roskilde. Nogle mente at 
bygningen med den hoje skorsten mStte 
vasre Arbejdsformidlingens krematorium 
Men det er altsS en skrone! 
Skarvkolonien levede ikke belt op til 
forventningeme om 150-200 reder. T i l 
gengasld var der masser af unger som 
kvittevittede meget konnere end deres 
foraeldre. Foruden ganske mange fiske-
hejrer Flere end de annoncerede 15-20 
reder. Bertel konstaterede at der var en vis 
ghettodannelse med skarver for sig og 
hejrer for sig. Miske en sag for 
indenrigsministeren? 
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Foto: Henrik Herskind. 
Frokosten nydes i den lune forSrssol. 

Tilbage i Roskilde tvang klokken turlederen 
til at lade deltagere vasre deltagere og kore i 
forvejen til det udsete konditori. Dette viste 
sig heldigvis at have en sSdan magnetisk 
kraft at alle kunne finde frem dertil. 
Alligevel decimeredes gruppen idet bide 
Jan og Jesper mStte videre til vigtige 
forretninger. 
PS vej ud af Roskilde bemsrkede John 
turlederens baghjul. Det var saert slattent 
pumpet. Men der var sSmasnd blot tale om 
en bevidst pSlagt pine (handicap nr. 2) . For 
Albertslund blev turen officielt afsluttet, og 
John korte fra. Men herefter blev det til 
endnu en dram hjemme hos turlederen selv. 
Og sSdan sluttede en herlig solskinstur. 

Henrik Herskind. 

Referat af "Ud i det bla", S0ndag 
den6. maj 2001. 

Det var en rigtig flot forSrsdag med sol og 
frisk vind, da 10 m/k'er lagde ud fra 
Ringvejskrydset til en tur ud i det bl4 med 
Linda som turleder. Og det med "Ud i det 
blS" havde turlederen taget belt bogsta-
veligt. Det vender jeg tilbage til . 

Forste stop var naturligvis bageren i Lejre. 
hvor de sode bagerpiger sorgede for 
depotforplejningen. 
Selvom turlederen ind i mellem vist nok var 
lidt uvenner med landkortet, sk fandt v i , 
efter lidt cykel-cross pk umulige grusveje, 
en fredfyldt plet i Skjoldenssholmskoven 
til nasste depotstop, nemlig frokosten. 
Efter middagsluren (5 min.) fandt vi sk, 
med lidt held, ud af skoven igen og 
fortsatte, stadig med Jens som traskdyr i 
sidevinden, frem til kaffe og kage hos 
turlederens soster i Snoldelev. PS terrassen 
blev vi trakteret med laskker islagkage, ol, 
vand og kaffe. Da vi ikke kunne spise mere, 
takkede vi pasnt af efter en herlig efter-
middag, og cyklede ad andre snorklede for-
Srsklaedte veje retur til Glostrup som vi 
nSede sidst pS eftermiddagen. Tak til Linda 
for initiative! og en herlig dag, og til Jens 
(isasr) for traskket i vinden, og for at holde 
en konstant fart pS omkring 26 km/t. 
Gennemsnit for hele turen IS pS ca. 22 
km/h. 

E n rigtig cafe-tur, hvor der var luft til at 
sludre. Og det benyttede et par af pigerne 
sig af pS hele turen. Jeg siger ikke hvem! 
Men - men, vi savnede alle de turcyklister 
der ikke lige er til racer-lignende ture. 

Tur-referenl: Ingvar (pd beseg). 
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Kommende ture! 

Onsdagstraeningen. 

Onsdagstrajningen keres frem til den 12. 
September, s5 du kan stadig ni at vaere med. 

Madested: Risby, ved busstoppestedet pS 
hj0met. 

Modetid: k l . 18.00 
2 Hold: 
Turleder pS hurtighold er Jens Thorsen. 
Distance ca. 40 km. med 30-35 km/t. 

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

Hurtigruten er som regel en fast rund-
straskning der kjares i forskellige varianter 
efter vind og vejr. Der fordres en vis 
grundtraening, og selv om der samles op 
under vejs er der fomuft i at starte op pk 
touring holdet, hvis man er i tvivl om 
formen. Der er skiltespurter undervejs og 
der afsluttes altid ved Risby med en spurt. 
Touring ruten tilstraebes lagt ad forskellige 
ruter, ofte med bakker. V i korer i samlet 
flok og spurter accepteres kun pk bakker, 
det forekommer ogsS at vi slutter turen 
andetsteds end Risby. Selvom vi tager det 
mere afslappet pk dette hold fordres en vis 
baggrundstrasning. 
Det hele er dog ikke mere alvorligt end at vi 
folges ad, begge hold, i tilfaelde af 
beskedent fremmode. 

Triathlon-speclalMen 

RYVANG CYKLER og SPORT APS 
HtsselegMle 31/Tis<ng«gade 36 
2lOOKeb«nhBvn0 _ 
1113120 73 12 Tel«ll» 31 20 M 56 G.ron. 6 56 21 53 

- kram til krsesne cyklisler 
VMM H T ^ C HTIXJO WV^UI WMI UnuO SMTUM ltn%^ 

Sjaelse Rundt. 
Sondag den 10. juni ^l^^l^ 

Vattern Rundt. 
Fr./S0. den 15.-17. juni . 

Weekend tur til Kongskilde 
16-17 juni 2001. 

Modested: Ringvejskrydset i Glostrup. 
Tid : k l . 9.00 
Turlasngde: Der k0res i 2 hold, 1 racerhold 

og 1 turhold 
Hold 1 ca. 110 km. Hold 2 
ca. 80 km. 

Turledere: Hold 1: Knud Hofgart 
36 41 02 12 
Hold 2: Carsten Schmidt 
43 62 26 52 

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

Tempo: 

Tilmelding: Senest 10. juni 

BagaeetransDort: K u n for racerholdet. 2-3 
stk. bagage pr. deltager kan indtil aftenen 
for k l . 20 afleveres hos Knud Hofgart, 
NorregSrdsvej 23, Radovre 
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CYKELFERIE 
VI har cykeltaskerne, letvaegtsteltet 

og alt det evrige udstyr. 
Kig ind hos 

mtmsiAHD 
Frederiksborggade 52 

1360 Kobenhavn K 
Tlf. 33 1 4 51 50 

V i korer samlet til Torslundevej syd for 
Tistrup, herfra skilles de to hold, for s i 
igen at blive samlet til frokost v. Haraldsted 
S0 (husk madpakke og drikkelse). 
Ankomst til Kongskilde forventes hen pk 
eftermiddagen. 
Ovematning: Der er reserveret plads p i 
teltpladsen. Medbring selv telt m. v. Pris pr. 
person: 15 kr. Bad 15 kr. Onskes der 
ovematning p i vandrehjemmet koster det 
390 kr. for et 4 personers rum. 1 m i selv 
arrangere jer i grapper og reservere p i t l f 
57 84 92 00 
Hvis vejret tegner godt, tasnder vi op i 
grillen, ellers er der mulighed for dagens ret 
p i vandrehjemmet til ca. 65 kr. 

Hjemturen fonentes at starte kl. 10 for 
begge hold. Undervejs vil der blive trak
teret med kaffe og kage. 
Hvis vejret mod forventning skuUe vise sig 
fra sin allervaerste side, forbeholder v i os ret 
til at aflyse, ring ved tvivl 

O m turen: 
V i korer via Smormosen til Frederiksdal i et 
moderat tempo, s i alle kan folge med. V i 
folger Molleien fra Sogenfi-i til Ridvad. 
Der er grusvej langs Molleien. Frokosten 
spises oppe ved Bollemosen. Husk at tage 
madpakke og drikkevarer med. Kaffe 
drikkes p i Restaurant Tvedehus ud for 
Eremitageslottet ved Strandvejen. 
Hjemturen via Dyrehaven og forbi 
Gentofte. 

Blovstred Kro. 
S0ndagden 24. Juni 2001. 

Modested: v. Damhuskroen/-S0en. 
Modetid: K l . 10.00 
Laengde: Ca. 50 km. 
Turleder: Vemer Kristiansen. 
T l f : 38 74 49 02 
Tilmelding inden den 22 Juni 2001. 

Om turen: 
Turen kores i jasvnt tempo langs Vest-
volden til Kagsmosen ad stisystemet 
gennem Smormosen, Norreskov, Farum og 
Ravnsholt til Blovstrod Kro . Her spiser v i . 
kroens gode og billige mad. 
Klubben giver tilskud til kaffe og 
pandekager. 

Bellemosen. 
Lordag den 23. juni 2001. 

Modested: 
Modetid: 
Lasngde: 
Turledere: 

Tl f : 

Jyllingevej / T i m v e j 
k l 10.00 
C a . 50 k m . 
Jesper W a n g Larsen 
Flemming Nielsen 
39 90 39 87 ( J W ) 
43 64 49 03 ( F N ) 



Turcyk l i s t en2 /01 Side 9 

Skanetur. 
Lordag den 30. juni 2001. 

Tur pS racercykler i jasvnt tempo 25 - 27 
km/t. 
Udgangspunktet for cykehuren er cendret 

fra Yslad lil Landskrona. Delle pd grund af 
for lille kapacilel pd eresitndsforbindelsen. 
Pa denne linie keres der ikke med de nye 
eresundslog , men med aim. 1.C.3 log-
slammer, der kun rummer 8 cykler 

Modested: Havnegade ved flyvebSdene. 
Modetid: k l . 8.30.Fsrgen sejler k l . 8.45 
med ank. til Landskrona k l . 9.25 

Hjemturen afgSr fra Helsingborg k l . 18.30 
ank. til Havnegade k l . 19.20. 
Lsngde: Ca. 120 km. 
Turledere: Firm Kristensen og Jan Bai 

Jensen 
Pris: Ca. D.kr. 110. (tilskud er 
fratrukket) Husk nogle Sv.kr. til turen. 
Tilmelding: Tlf . 43 45 66 08 (JBJ)eller 
22 16 27 30 ( F K ) inden den 20. juni . 
Turen keres ikke i reenveir 

Midtsjaelland. ^ ^ 
Sondag den S.juli 2001. 

Udturen laegges ad den gamle hjemtur fra 
Asen. Der kores over Billinge, Forestad, 
hvor der gores en slojfe ud mod Perstorp og 
tilbage over Ljungbyhed. V i tager den 
skrappe stigning over Asen, men der gores 
et holdt hos Lotta ?i Asen, hvor vi indtager 
kaffen og de obligatoriske "vaflor med 
sylt". 
Hjemtur over Stenestad, Sodra Vrams, 
Morarp frem til Helsingborg, som v i sikkert 
ikke kan kende mere da der er bygget en del 
om ved havnen. 

Modested: Krydset Roskildevej/Ring 111 i 
Glostrup 

Modetid: K l . 9.00 
Lsngde: 130-140 km/ 100-120 km 
Tempo: 27-30 km/t / 22-27 km/t 
Turledere: Jess Brink/Lene Boje 
T l f nr. 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 fasllespunkter - startsted/-tid - samt at vi 
v i l prove at nS et kaffe-/thested i omegnen 
af Koge - samtidigt. Husk at medbringe 
madpakke, da derme naturligvis v i l blive 
spist et smukt og fredeligt sted i naturen. 
Ellers er det 2 belt separate ture i det 
midtsjasllandske med hver sin turleder. 

Gsterbrogade 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 
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Seise slotstur. 
Sondag den 15. ju l i 2001. 

Modested: Redkaslkevej 168 i Glostrup, 
til morgenkaffe med rundstykker. 
Modetid: k l . 8.15 der kores k l . 9.00. 
Lasngde: ca. 100 km. 
Turledere: Lene og Jan 
Ti lmelding pS t l f 43 45 66 08 inden den 
13. ju l i . 

Turen v i l fore os ad smS hyggelige veje, 
hvor der v i l vasre dejiige udsigter over hav 
og land. 
Frokost indtages et egnet sted i det fri, 
medens the/kaffe/lagkage indtages p i 
Dragsholm Slot. 

NB! Turen keres kun i absotui godt vejr! 
Ring ved tvivl. 

Hyggetur i tur tempo ( 2 3 - 25 km/t.), nogle 
grusveje kan forekomme. 
Maden spises i det fri og kaffen serveres p i 
Gershoj Kro. 
Turen gennemfores ikke i regnvejr, ring 
ved tvivl. 

Ruten g i r ad den kendte rute til 
Frederikssund, ned langs vandet mod 
Gerlev, videre over Skuldelev og 0stby til 
Selso Slot, hvor vi hiber at kunne arrangere 
en rundvisning. V i runder Selso og korer til 
Gershoj for at indtage vores kaffe p i 
terrassen belt ude ved vandet. Hjemturen 
gores over Komerup, Kaninge, Roskilde og 
hvis vind og vejr er med os tager v i ind 
over Himmelev og Sengelose det sidste 
stykke. 

Dragsholm Slot. 
Sondag den 2 1 . ju l i 2001 

Modested: 
Modetid: 
Lasngde: 

Turledere: 

Stoppestedet i Risby 
K l . 08.00 
200-250 km (afhasnger af 
vind/vejr samt turledemes 
humor og dagsform) 
Lene Bentzen Thorsen og 
Jens A . Thorsen, t l f 36 70 
36 07 

Hyggetur - men p i racercykler - til det 
nordvestlige Sjaelland. P i grund af turens 
lasngde er vi nodt til at holde en rimelig 
hastighed, 25-30 km/t, n i r der kores, ellers 
kommer vi meget sent hjem. Bemasrk dog, 
at vi holder et jasvnt tempo uden 
bakkespurter og lignende. 

Rotur pa Farum Se. 
Sondag den 29. ju l i 2000 

Modesteder: Jyllingevej-Timvej / Farum 
Bidudlejning. 

Modetider: K l . 10.00/ 11.00 
Turleder: Peder Andersen 
Tlf: 36 75 38 42 

TILMELDING: Senest den 27. ju l i . 
V i gir i bidene k l . 11 00 og soger at holde 
kursen stodt til Farumgird. hvor vi gir i 
land og holder en pause. S i skubber vi atter 
bidene fri og sasner kursen mod Karso, som 
er turens egentlige m i l og alle anstrengel-
seme vasrd Tidligere deltagere ved hvad 
jeg mener. 
Husk mad og drikke, kaffe/the. Kaffebrod 
kober jeg p i vej til Farum. 

Diagiholm Slot 
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Ryget Skov. 
Sondag den 19. august 

Modested: 
Modedato 
Modetid: 
Lasngde: 
Turledere: 

Jyllingevej / T S m v e j 
Sondag den 19 August 2001 
k l 10.00 
C a . 50 k m 
Jesper W a n g Larsen 
Flemming Nielsen 

Tlf : 39 90 39 87 ( J W ) 
43 64 49 03 ( F N ) 

O m turen: 
V i korer over Smor- og Fedtmosen igen
nem Hareskoven til Ryget Skov, ved 
F a m m So. Her spiser v i frokost ved een af 
balpladseme ( Husk madpakke og drik
kevarer ) . Herefter gar turen over K i rke 
Vasrlose langs med Sonderso. Kaffepausen 
vil blive holdt i Restaurant Skovlyst i Hare
skoven. Hjemturen g i r igennem Ballerup 
til Vestskoven og forbi Herstedhoje. 
Tempoet v i l blive s i alle kan folge med. 

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

VigerslewGJ 35 Telefon 36 30 04 20 

Nordkysten. 
Flyttet til sondag den 16. September! 

Falkonergarden. 
Sondag den 9. September 2001. 

Modested: 
Modetid: 
Lasngde: 
Turleder: 
Tlf : 

Jyllingevej / T i m v e j . 
K l . 9.00 
ca. 80 km 
Peder Andersen 
36 75 38 42 

Turen kores over Farum. Bregnerod, 
Allerrod og Ny Hammersholt til Store 
Dyrehave. Der spiser v i vores medbragte 
mad ved Karens Bog. Derefter cykler vi 
gennem Store Dyrehave, Gronholt og 
Asminderod til Fredensborg. 

Falkonergirdens forevisning starter praecis 
kl . 14.00 og varer ca. 45 min. V i m i geme 
vasre der 20 min. for. 
Efter forevisningen finder jeg et kaffested i 
Fredensborg.(Husk at tage penge med, ogsi 
til Falkonergirden) 

Hjem over Sorup, Karlebo, Kirkelte, Tok-
kekob Hegn, Blovstrod, Hovelte, Bregnerod 
og Farum. 

Tilmelding senest 5-09-00. 

(5 
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Nordkysten. 
Sondag den 16. September 2001. 

Bemcerk cendret dato i forhold 
til turkalenderen !.'.' 

Modested: Ring 111 ved Herlev posthus. 
Modetid: k l . 9.00 
Lsngde: 125 ( 8 0 ) km 
Turleder: Aksel Koplev 
T e l f : 44 92 22 90 

Turen gir over Farum, ost om Esmm so, 
forbi Esrum kloster til Dronningmolle. 
Denne del af turen forventes at foregi i 
forholdsvis godt tempo, dog siledes at ogsi 
turlederen og den der er langsomst kan 
folge med. 
I Dronningmolle s l i r vi os ned pi stranden, 
hvor den medbragte frokost indtages. 
Efter frokost kores til Helsingor delvist ad 
Nordkyststien. Det er en grassti (enkelte 
steder sandet) af god kvalitet. Den gir 
nogle steder belt ude ved vandet og andre 
steder inde i plantagen. Denne del af turen 
afVikles i et langsomt tempo. Der drikkes 
kaffe i Helsingor evt. ved Kronborg Slot. 
Hjemturen g i r ad Strandvejen og langs 
kystbanen til Klampenborg, hvorfra der 
kores tilbage til Herlev. 
Ruten er lagt siledes, at de, der syntes den 
er for lang, kan korte turen af med ca. 45 
km ved at tage toget hjem fra Helsingor 

PS! Turen afvikles ret sent pi saesonen, s i 
turlederen forbeholder sig ret til at 
improvisere d.v.s afkorte ruten i tilfaelde af 
dirligt vejr. 

Turcyklisternes reklame folder. 

Den i forrige blad omtalte folder har nu i et 
stykke tid vasret i omlob. Den er fremstillet 
i 500 eksemplarer og er forelobig delt ud til 
lokale cykelhandlere og biblioteker i for-
trinsvis det storkebenhavnske omride. 

Dette er sket ved hjaslp af en hindftild 
"frivillige " aktive medlemmer. 
Om specielt folderen har givet noget 
resultat er ikke til at sige, der har dog vaeret 
en lille stigning af foresporgsler p i noget 
mere materiale om vores klub. Dette 
bringer forhibentligt nogle nye medlemmer 
ind i vores klub over tid ?. V i f i r se tiden 
an, nir folderen har vaeret p i gaden i et irs 
tid. 
Skulle nogen vaere interesseret i at Isegge 
nogle foldere ud p i ovennaevnte steder er 
det blot at henvende sig til Finn A . 
Kristensen p i tlf. 22 16 27 30. 

Vintercykeltraeningscomputerar-
bejdsbord. 

E n voksende skare, af selv haerdede 
turcyklister, henslasber deres bedste tid bag 
en skaerm, dybt hensunket i Intemettets 
kviksand. Dette uden anden motorisk 
funktion end nogle minimale bevaegelser 
med hojrehinden. Faren for at de ellers s i 
svulmende lirmuskler og laegge sygner hen 
er overhasngende !. 
Derfor m i ovenstiende redskab vasre vejen 
til redning— taenk over det til den 
kommende vinter og s l i 2 fluer med et 
smask, n i r du tramper derudaf alt imens 
hjemmesideme passerer revy p i skaermen. 



Turcyklisten 2 / 0 1 Side 13 

Alternative tunnuligheder. 

Fra vores aktive medlem i Ringsted har v i 
modtaget folgende ture. Al le med udgangs-
punkt i Ringsted. 
For de af vore medlemmer der vasrdsastter 
oplevelser og samvasrd hojere end 
kilometer, skulle her vasre nogle rigtig gode 
turm&l. Lad D S B kore de mange kedelige 
kilometer og snup selv de sjove. 

Bjernede Kirke 
Lordag den 30. juni 2001 

Arrangor: Dansk Cyklistforbund 
Modested: Turistkontoret Set. Bentgade 
Modetid: 11.00 
Turlasngde: ca. 25 - 30 km. 
Tempo: 15-20 km. I timen 
Turleder: Niels C . K . Pedersen 
T l f : 5761 5286 

Knud Lavarts Kapel 
Sondag den 26. august 2001 

Arrangor: Dansk Cyklistforbund 
Modested: Turistkontoret Set. Bentsgade 
Modetid: 11.00 
Turlasngde: 25-30 km. 
Tempo: 15-20 km. i timen 
Turleder: Niels C . K . Pedersen 
T l f : 5761 5286 

Turen gSr til ruinerne af Knud Lavarts 
Kapel, hvor Knud Lavart blev draebt den 7. 
januar 1131 af sin fastter og medbejler til 
Danmarks trone Magnus, der var son af 
kong Niels. 
Der v i l vasre grusveje p i noget af turen. 
Husk mad og drikke, cykelpumpe og 
lappegrej. 

Turen gSr ad mindre veje til Bjernede kirke, 
(Sjaellands eneste rundkirke) der blev opfort 
ca. 1170 af Sune Ebbesen, en af de rigeste 
og betydeligste masnd af den maegtige 
Hvideslasgt. 
Husk mad og drikke, cykelpumpe og 
lappegrej. 

Malerklemmen 
Sondag den 5. august 2001 

Arrangor: Dansk Cyklistforbimd 
Modested: Turistkontoret Set. Bentsgade 
Modetid: 11.00 
Turlasngde: ca. 30 -35 km. 
Tempo: 15-20 km. i timen 
Turleder: Niels K . Pedersen 
T l f : 5761 5286 

PS turen er der mulighed for at besoge det 
gamle Thehus ved Malerklemmen, 
Der vi l vasre grus pS noget af turen. 
Husk mad og drikke, cykelpumpe og 
lappegrq^ 

Cykelmuseet i Glumse 
Lordag den 1. September 2001 

Arrangor: Dansk Cyklistforbund 
Modested: Turistkontoret Set. Bentsgade 
Modetid: 11.00 
Turlasngde: 30-35 km. 
Tempo: 18-22 km. i timen 
Turleder: Niels C . K . Pedersen 
T l f : 5761 5286 

Turen gSr til Cykelmuseet i Glumso, der 
har en udstilling af gamle cykler og 
knallerter. Der er mulighed for at prove de 
gamle cykler. 
Entre ca. 25 kr. 
Husk mad og drikke, cykelpumpe og 
lappegrej. 
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K L U B M 0 D E R 

Juni: Torsdag d. 14. 
Almindeligt mode. 

M l 

August: 

Intet made. 

Intet mode. 

September: Torsdag d. 13. 
Her vises billedeme fra Srets Rally 

Klubben Sbner dorene k l . 19. SS er 
kaffen klar. 

H U S K N Y A D R E S S E og 
M 0 D E D A G ! ! 

KOMSOVENDEPA 
CYKELFERIE I 

^^^SYDEUROPAI 
Ruby Rejser 
J1f.86153599 

Internet adresse: 
W W W . T U R C Y K L I S T E R N E . d k 

I n d e k s 

O B S ! Sjaelso Rundt 1 
Turaendringer 1 
Flyttevogn 2 
ForSr i Provence 3 
Turreferater: 5 

Human Sbningstur 5 
Bognaes Storskov 5 
Ud idet bis 6 

Kommende ture: 7 
Onsdagstraening 7 
Sjaslso Rundt 7 
vattern Rundt 7 
Weekend tur til Kongskilde 7 
Bollemosen 8 
Blovstrod kro 8 
SkSnetur 9 
Midtsjaslland 9 
Selso slot 10 
Dragsholm 10 
Rotur Farum so 10 
Ryget skov 11 
Nordkysten 11 
FalkonergSrden 11 
Nordkysten 12 

Turcyklisternes reklamefolder 12 
Vintertrasningscomputerarbejdsbord 12 
Alternative ture: 13 

Bjernede kirke 13 
Malerklemmen 13 
Knud Lavarts kapel 13 
Cykelmuseet i Glumso 13 

Klubmoder 14 
Intemetadresse 14 
Deadline nasste nr 14 

Deadline for naeste nummer er 27-7-01. 

Forventet udkomst uge 38 i September. 



Tegninf^ sakset fra Politiken. 

M&ske ? ? - Det kan desvasrre blive en nodvendig realitet. 
Nu skal vi selvfolgelig ikke male fanden pi vasggen. Men da vores kassebeholdning har en vis 
proportionalitet med deltagerantallet i Sjaslso Rundt arrangementet og dette samtidigt er for kraftigt 
nedadgSende, ser det ikke alt for lyst ud mere. 
Det er gait nok at indtasgteme er mere end halverede siden de gyldne Sr og allerede nu har betydet 
en vaesentlig nedgang i kassebeholdningen. Vasrre er det, at man mSske nok kan frygte at det 
Berlingske hus, der arrangerer dette, ikke lasngere har lyst til at kore arrangementet hvis 
deltagerantallet kommer alt for langt ned. Lukker det si ? eller kommer det pi andre hasnder,? jeg 
ved det ikke og har da heller ikke noget konkret at bygge ovenstiende formodninger pi. 
Men tanken har vasret der de seneste ir og da det i si fald ville fS store konsekvenser for klubbens 
aktiviteter, er det bedre at vi er mentalt forberedt og allerede nu begynder at tsnke alternativt og 
kreativt. 
V i skal trods alt nok fi klubben til at kore alligevel. 

Jan. 


