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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 
bar til formil at udbrede og formidle 
viden om og glasde ved turcykling pk 
ethvert plan. 

Bladet udkommer 4 gange irligt. 

Redaktorer 

R0dkaslkevej 168 
2600 Glostrup 

T l f 43 45 66 08 

Koordinator 

Saddeimagerporten 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. T h . 

2720 Vanl0se 
T l f 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
SkyttegJrdsvej 49 St. T h . 

2500 Valby 
T l f 36 17 49 40 

Aksel Koplev 
Brandsbyvej 15 
2740 Skovlunde 
Tl 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.) 

Nytarsfrokost. 
S0ndag den 13. januar 2002. 

M0detid: 
Modested; 
Laengde: 

Turledere: 

Pris: 
Medepligt.!! 

kl.13.00 
Klubhuset Voldparken 8. 
SS Isnge du har lyst bare du 
selv lukker og slukker. 
Lene Boje, Gertie, Jesper, 
Jess, Verner og Finn C. K . 
kr. 100. 

Bordet er pyntet og den traditionsrige 
nytirs buffet er linet op. Humoret og 
eventuelle nytirsl0Jer mk du selv med-
bringe Prisen raskker til en snaps en 0I / 
vand og den i turcyklist sammenhasng 
uundvasrlige kaffe med kage. Skulle der 
vasre en torstig sjael eller to tilstede, kan 
"refiller" kobes til fornuftige priser. 
Tilmelding, der cr bindende, p i 
tlf. 22 16 27 30 ( kom nu ikke for sent ) 
senest nytSrsaften. 
Betalingen sker ved at medbringe en 
"bund" pk dagen, herefter er der fri adgang 
til herlighedeme. 

Hilsen fra nyt&rsudvalget. 
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Glaedelig jul og et rigtigt godt nyt -
cykel -ar. 

0nskes til alle fra redaktiomn og 
koordinatoren. 

Cykelsassonen 2001 er ved vejs ende. Aret 
bod pS mange ture og et velbesogt og meget 
vellykket cykel rally i det Franske. Man kan 
mSske nok diskutere om der var tilslutning 
nok til turene og Srsagerne her t i l - men et er 
helt sikkert det var ikke vejrets skyld, det 
artede sig langt det meste af sassonen pk 
smukkeste vis. , 
Medlemsfremgangen lader vente pk sig, det^ 
er ligesom om det gSr lidt traegt i disse Sr, 
men tilbuddene i dagens Danmark er ogsS 
mange. Turcykling appellerer ikke rigtig til 
de helt unge mennesker sS v i skal nok regne 
med at votes profil ogs4 i Srene fremover er 
midaldrende, selv med eventuel medlems-
fremgang. 

V i har i i n d e v E r e n d e kr haft foldere ude pk 
biblioteker og kulturhuse, sidelabende med 
vores internetside. Dette har ikke givet 
nasvnevasrdig respons sS mon ikke v i skal 
satse p4 den mere direkte gammeldags 
hvervning af medlemmer fremover. AltsS 
tal med cyklister i moder p4 jeres vej — g0r 
lidt reklame for klubben-- det var i 0vrigt 
sSdan at jeg selv blev medlem i 1975. ( ian) 
V i kan nu skue frem mod et nyt kx med 
ukendte muligheder for nye oplevelser det 
vasre sig med eller uden cykel, det er som 
bekendt kun fantasien der sastter graenserne-
- og mSske lidt 0konomien—meen. 
Der er sikkert nogle der sidder og tasnker at 
&ret der gik bod pa grusomme oplevelser i 
det politiske verdensbillede, sk sandt sk 

sandt men lad nu ikke det medietrukne 
sortsyns rullegardin traskke helt for. Trods 
pSstande om det modsatte ser verden fuld-
stasndig ud som den plejer det kan kon-
stateres ved selvsyn pk en cykeltur,--
bevares det er ikke hele verden du ser-men 
den del du har indflydelse pk. Og al den 
elendighed -der- laengere ude i verden -den 
er bestemt ikke af nyere dato. Men morgen-
dagens verden den bestemmer du, !! det er 
dine tanker holdninger og handlinger der 
skaber verden af i morgen !!. SS op med 

ruUegardinet det ser jo slet ikke s& sort ud -
v e l - . ? 
Rigtig glasdelig j u l og et godt og lykke-
bringende nyt4r til alle derude. 
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Turreferater 

Ganlese Eged-turen 
S0ndag den 7-10-2001. 

Sendag k l . 10.00 modtes 4 friske cyklister 
op ved startstedet, og da der ikke var tegn 
til at flere kunne tasnkes at made op (Red.: 
vejrudsigten lovede regn til middag) 
startede v i pS turen. Vejret var grSt men tart 
med ikke megen vind, altsS godt cykel vej r. 
pa trods af den gode sigtbarhed lykkedes 
det turlederen at kare forkert 2 gange. 
Ferste gang i Jonstrup vang, hvor v i sSledes 
fik set en skovsa, vi ellers ikke ser pS denne 
tur. Anden gang var da vi skulle videre fra 
Myrestenen. Det resulterede i endnu et 
ekstra sakig, Nellesa, men vi fandt da 
tilbage pS sporet med hjs lp fra et par andre 
cyklister pS sandagstur. V i holdt os p& 
sporet indtil frokoststedet ved bunden af 
Buresa. 

Da vi havde spist var luften efterh&iden 
blevet lidt tung, men ingen regn. Regnen 
kom efter v i havde haft det traditionelle kig 
ud over Gulbjergmose. V i fortsatte til 
Ganlese, hvor v i plejer at drikke kaffe, men 
pS grund af vejrudsigten blev vi enige om at 
springe kaffen over og fortsastte hjemad. 
Lidt uden for Ganlase delte vi os i to hold 
for at kare den nasrmeste vej hjem. 
Trods genvordighederne var der enighed 
om at turen havde vasret udmaerket. 
Da det var sidste gang efterSrsturen gennem 
de 7 skove: Store Hareskov, L i l l e Hare-
skov, Jonstrup Vang, Ganlase Omed, Gan
lase Eged, Krogenlund og Slagslunde Skov 
blev kart i mit regi, v i l jeg hermed sige tak 
til dem der germem irene har deltaget i 
turen. 

Med venlig hilsen 
Turlederen 

Det piberygende cykelstativ 

Foto: Ganlase Eged, 1999 i solskin og stor 
tilslutning af turcyklister. 
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Sommer-vintertidsturen 2001. 
Sandag den 28. oktober. 

Sidste sandag i oktober viste Finn 
Kristensen os rundt i og ved Kabenhavns 
havn. 
De 10 personager ved mindeankret i Ny-
havn var Bellhjelmgruppen med Aksel , 
Berthel, Jytte Nielsen og Flemming, grup-
pen fra Francais les Jeux + Cratoni med 
Finn 0rsleff, Verner fra Raider base-
ballholdet, Jan Ba i fra Snow Fun, refe-
renten med Nike baseballkasket, Lene Bai 
med pandebSnd uden tekst og endelig tur
lederen, der var barhovedet. 
Efter vistnok ulovligt at have forceret en 
vejspasrring p4 Kvassthusgade, hvor Lene 
selvfalgelig tog et belastende foto, gik det 
langs Kvaesthusgraven med en afstikker til 
Henning Heerups stenskulpturer ved 
Larsens Plads, far vi nSede Gefionspring-
vandet, som stadig ikke er blevet repareret. 
Nogle havde ytret noget om Gammel 
Dansk. Ude for enden af Langelinie ytredes 
atter noget om Gammel Dansk. 
V i tog Kalkbraenderihavnsgade til Svane-
knoppen i Svanemallebugten stadig uden 
Gammel Dansk. 
Masrkvasrdigt! 

Nogle fS toiletbehov blev ikke daskket p4 
den nye Cafe Around the World, men der-
imod i et containertoilet overfor i sydastlig 
retning. 
pa hjamet af Vordingborggade og Strand-
boulevarden skete det utopiske, at turle
deren i en kiosk kabte en Dr. Nielsen uden 
at dele ud. Samtidig fortalte Finn 0 r s l e f f at 
det kneb med at holde varmen. Jeg foreslog 
ham at tage fusen p i turlederen ved at give 
en omgang i et lokalt vasrtshus, men han 
vidste maske, hvad der var i vente, for han 
parerede ikke ordre. 
Kort efter entrede v i det nordastlige hjame 
af 0stre anlaeg og slog os ned pi /ved den 
kommunale baenk nr. 0 A 5 ved det beva-
ringsvaerdige mandskabshus. Huset rum-
mede kakkenfaciliteter for gartnermand-
skabet, invalidetoilet, herretoilet, dametoilet 
og pissoir. Pa taget var en aftraekshastte, 
som pa de nederste 2 trediedele lignede en 

dorisk sajle og averst en mere simpel 
ventilationshaette med beskyttelse mod 
regn. Aksel var sulten og spiste hele sin 
firokost. V i andre fik ca. 2 genstande Dr. 
Nielsen hver, og turen havde nu taget en 
helt anden drejning, sa vi til fulde kunne 
nyde udskasringerne i en traestamme, som 
var et digt af Inger Christensen. 
V i a Kronprinsessegade og Bremerholm 
nasrmede v i os Knippelsbro, og det gik op 
for OS, at 0rs leff virkelig fras lidt for me
get, sa han desvaerre matte sige farvel og 
styre direkte hjem. 
Forbi Daniscos bygninger drog v i andre i 
nogen modvind ad Islands Brygge mod vest 
i solskin mod en masse nybyggeri ved den 
gamle sojakagefabrik og naede ind pa 
Nokken, hvor vi pi en grusvej passerede 83 
huller med vand i , far vi havnede pi 
Amager Faslled og Lene fandt et bord med 
to basnke og en max. udsigt pi 22 meter 
efter et 1. forsag ved siden a f , hvor udsigt-
en kun var 17 meter. 
K l . 12.58 havde Finn Kristensen tisset af, 
og Verner var fasrdig med at drikke juice 
eller lignende. Bvadr! Men Verner fik dog 2 
stk Dr. Nielsen til kanten i 0stre aniasg, 
fordi Finn ikke tilbad mere. Men ellers var 
bade Verner og Flemming blevet lang-
harede. Flemming skulle dog ogsa klippes 
mandag 29. okt. k l . 16.40 for 139,- kr. hos 
nogle unge piger. Typisk! 

ALT I 

CYKELBEKUEDNING 
KVALITET TIL LAVPRIS 

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

43 43 22 39 31 20 88 77 
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sa gik det ad Peder Lykkes Vej , Elbagade, 
Italiensvej, Amager Strandvej, Forlandet og 
Charlotte Amalies Bastion til KanonbSdsvej 
pS Holmen med de gamle hangarer for 
torpedobSdene, hvoraf flere er indrettede til 
eksklusive designlokaler. 
V i kom forbi den store Torpedohal, som er 
ved at blive nedrevet, og karte og gik pi en 
uofficiel sti, nasrmest en Hans Vemervej 
nssten indtil krydset Philip de Langes Alle 
/ Takkelloftvej ved udgravningen til det nye 
operahus. 
sa gik det v ia et damepissoir ( hvad det sS 
er ) til Oven Vande Cafe pi hjamet af Skt. 
Annae Gade og Overgaden oven Vandet, 
hvor der var dekreteret kaffe og kage. 
V i blev betjent af en kvik, sad og velformet 
yngre servitrice. 
K l . 14.58 var der afgang i det behagelige 
vejr igennem Udenrigsministeriet og pk 
nogle brosten, som Jytte bad mig pStale. 

Foto: Cykelturen bad pS adskillige strabadser, her er 
en af de lettere. 

V i nJede Knippelsbros hajeste punkt, hvor-
fra vi nassten ikke kunne lasrive os. 
E n del detaljer af kunstnerisk og personlig 
karakter er udeladt, men v i l miske afslores 
ved at deltage p i nasste Srs tur. 
Tak til Finn Kristensen for initiativ og 
hyggelig ledelse. 

Johan Knudsen. 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kmlet tor 

VIgerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 
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^ H l ^ ^ ^ ^ k ^ ' ^ - august til 8. September 2 0 0 2 ^ ^ ^ ^ ^ H H O 

Arrangementet. 

Bustur med ovematning i eget telt pS gode 
campingpladser og bussen til ridighed i 
hele perioden. V i starter med en uge i det 
nordvestlige hjerne af Umbrien og afslutter 
turen med en uge i det nordastlige hjame af 
Toscana. 
Vores destination i Umbrien er Trasimeno 
saen hvortil vi ankommer sandag for-
middag den 25. august. Om formiddagen 
lardag den 3. September bryder vi op og 
karer et par timer ad motorvejen til Pistoia, 

ikke langt fra Firenze. Herfra er der ca. 12 
km ad landevejen til San Baronto, en meget 
lille flaskke, hvor vores campingplads lig
ger pS toppe af bakken. 

Bussen skal naturligvis udnyttes og vi 
regner med at arrangere ca. 4 ture. E n 
bjergtur, hvor vi saettes af og samles op 
senere andet steds er en mulighed, vintur, 
badetur og kulturtur er andre muligheder 
der arbejdes med. Detaljeme v i l farst vasre 
p4 plads i begyndelsen af det nye 4r. 
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Destinationerne. 

Umbrien. 
Her er vores base byen Castiglione del 
Lago, hvor vores campingplads ligger di
rekte p4 bredden af Trasimenersoen, hvor 
der er en god badestrand. Pladsen er af god 
standard med alle faciliteter og skyggefuld 
beplantning. 
Byen, der ikke ligger langt fra camping-
pladsen, har sit navn fra en hervasrende 
borg og oprindeligt IS det hele pk en 0, 
inden vandet i tidemes morgen trak sig 
tilbage. Byen er omrSdets mest interessante 
ifelge turist- beskrivelseme. Her er restau-
ranter cafeer og indkebsfaciliteter. 
Landskabet i denne egn bestir af blode 
bevoksede bakker pk 2-400 m. med oliven-
lunde og vinmarker omkring S0en. Indenfor 
kortere cykelafstand er der hejder pk op til 
7-800 m. hvis dette er interessen. 

Fra Castiglione er der b4dfart til byeme 
Tuoro og Passignano samt til 0en Isola 
Maggiore der ligger i seens sydlige ende. 
Isola Maggiore har mindre end 100 ind-
byggere, men her er en lille by med for-
torvs cafeer og smukt placeret pk en 
bakketop ligger en 1200 tals kirke. Den hel-
lige Frans af Assisi boede i 0vrigt pk 0en i 
42 dagei 1200 tallet. 
Tuoro, der ligger pk den 0Stlige bred har en 
drabelig historisk fortid. Det var her at den 
Karthagiske heerferer Hannibal i 217 fv . t . 
lokkede den Romerske hasrf0rer Flaminius i 
et djasvelsk baghold der pk fk timer kostede 
romeme 16.000 soldater. Et naermest 
astronomisk antal dengang. ?k den tid var 
vandstanden vassentligt h0Jere og der var 
kun en ganske smal passage imellem 
h0Jdeme og S0bredden. 

Turistbyer i rimelig cykelafstand. 

Assisi. 
Byen hvor den hellige Frans f0dtes i 1182 
og hvor de fleste af sevasrdighedeme ogsS 
omhandler samme. Hele omrSdet, som 
skulle vasre meget smukt, er overrendt af 
turister i sassonen !!. 

Perugia. 
Umbriens hovedstad med 151.000 ind-
byggere. Trods sine h0jhuse og mange fa-
brikker i omegnen rummer den en spasn-
dende og delvis bilfri middelalderby. Byen 
er ogsS universitetsby og rummer derfor 
mange smk pizzeriaer, cafeer og isbarer. 

Cortona. 
Byen ligger lige nord for S0en ( ligger i 
Toscana !) og er en lille spaendende mur-
omkranset middelalderby. H0Jt placeret, 
550 m. o.h. er her en formidabel udsigt over 
Val di Chiana -sletten og pk toppen, hvor 
Medici fortet fra 1549 nu ligger, \k 
Etruskemes Akropolis. ( Etruskerne 700 -
300 f v . t . ) 
Hele Umbrien er i 0vrigt rig pk Etruskiske 
sevaerdigheder. 
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Toscana. 
Her befmder vi os 30 km. vest for Firenze 
og ikke langt fra Leonardo da Vincis 
fedeby " V i n c i " . Campingpladsen ligger i 
348 m. h0jde ved flaskken San Baronto, 
med fremragende udsigt over dalen og med 
Appennineme som baggrundskulisse. Plad
sen er af luksus standard med swimming 
pool, bar, restaurant og indkabsmulighed. 
Her er god skyggefuld bevoksning pk 
omrSdet og pladseme ligger pk plateauer. 
Den lille by San Baronto er til gengzeld ikke 
imponerende og rummer ikke meget mere 
end en butik og et posthus. FS km. mod syd 
ligger en lidt sterre by Lamporecchio, for 
foden af omrSdets stejleste bakke, her er 
flere indkebsmuligheder. Egnen omkring 
byder p4 alle muligheder, fra det fladeste 
flade ud mod Pisa og til de store hcjder 
oppe imod Appennineme, samt alt her 
imellem. Da vores campingplads ligger pk 
toppen af det hele er der naturligvis et pasnt 
fald til alle sider, men af forskellige 
svErhedsgrader. Ingen af stigningerne er 
lange!!. 

Tur i s tbyer i rimelig cykelafstand. 

Firenze. 
At beskrive alle de smukke bygninger og 
de fantastiske kunstsamlinger i derme by 
bliver aldeles uoverskueligt, den er en 
sevasrdighed i sig selv. Domkirken, campa-
nilen og dSbskapellet er selvfolgelig et must 
nSr man er pk disse kanter. De tidligste 
dele, dSbskapellet og den tidlige domkirke, 
er allerede pSbegyndt i 3-400 Srene, cam-
panilen blev faerdig i 1359 og den enorme 
kuppel stod faerdig i 1436. Store dele af 
bygningsvasrket er beklasdt med hvid, gron 
og lyser0d marmor fra Toscana. Der er 
bygget pk herligheden helt frem til 1887 
Det tager tid at bygge kvalitet !! men sk er 
resultatet ogsS utroligt smukt, ude som 
inde. 

Pisa. 
Foruden skenne kirkebyggerier er her 
naturligvis f0rst og fremmest det skaeve 
tSm. Dette meget smukke bygningsvasrk 
blev pSbegyndt i 1173 og fasrdigt i 1350, da 

1 ^ 
de 7 klokker blev ophasngt. Og skasvt der er 
det !! Det begyndte allerede at haslde under 
opbygningen og bygherreme pr0vede at 
rette lidt op pk miseren ved at bygge den 
overste del lidt skasvt. Det har dog fortsat 
med at hselde siden og f0rst nu i det herrens 
Sr 2001 er tSmet endeligt stabiliseret. Efter 
mange Sr hvor der ikke har vasret adgang til 
tSrnet er muligheden der nu, hvor der er 
givet tilladelse til at lukke mindre hold ind 
ad gangen. 

Lucca. 
Olivenolie byen Lucca er en meget smuk 
interessant historisk by. Byen blev Romersk 
koloni i Sr 180 fkr . og dens kvadratiske 
opbygning vidner herom. Byen er helt 
omkranset af massive redstensmure, bygget 
i Srerne 1504-1645, disse er blandt de 
bedst bevarede renaessance forsvarsvaerker i 
Europa. 
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Vin og gastronomi i regionerne. 

Umbrien. 
Omkring Trasimeno soen ligger vinomrSdet 
colli del Trasimeno som ikke er noget at 
skrive hjem om, men har dog gode lette 
vine til at drikke her. Syd for Perugia ligger 
Montefalco, et lille men b e m s r k e l s e s v E r -
digt distrikt med sin fortrasffelige rode 
Sagrantino drue. 1 den sydvestlige del af 
Umbrien ligger Ovrieto med sin gode hvide 
vin af samme navn. 
Maden i omridet er praeget af retter med 
vildsvin, helstegt pattegris, hare og ikke at 
forglemme de hvide og sorte trefler regi-
onen er sS berommet for. 

Toscana. 
Her bor v i i Chanti omrSdet nasrmere 
betegnet colli Fiorentino der ligger nord for 
det mere kendte Chianti Classico. De nasre 
omrider er ogsi colli Senesi, Montalbano 
og Ruffma. Vinene i hele omridet er i dag 
af en meget hoj kvalitet hvilket afspejler sig 
i priseme, isasr for Chanti Classico. 

Maden i Toscana rummer hele det kendte 
pasta repertoire mange svampe retter, trof-
ler naturligvis og ikke at forglemme 
fantastiske p0lser og oste. I Firenze omrS-
det er den famose Bisticca Fiorentina vir
kelig en okse kotelet der tr^kker som ud 

Pris og tilmelding. 
V i forventer at lande pS en pris pS max. 
4.500 kr. incl. camping og div. udflugter. 

E r du interesseret s& fat allerede nu 
telefonen og ring til nedenstSende for en 
aldeles uforpligtende tilmelding. 
44 92 22 90 Aksel Koplev. 
38 79 17 59 Jess Brink. 
Tilmelding senest den 1. februar 2002 

Herefter v i l du primo marts fk tilsendt en 
intro med endelig pris og giro til 
indbetaling af depositum pk kr. 500. Ferst 
nSr denne er betalt, er du registreret som 
deltager og v i l modtage det endelige 
program, med betalingsfrister og afbestil-
lings betingelser. 

Forelebigt arrangementsudvalg: 
Aksel. Jess. Jan 
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Kommende ture! 

Vintertraen^ge^ 
2001 - 2002. • • 

Fra sandag den 4, november til sandag den 
10. marts. 
Modested: Posthuset i Herlev. 
Modetid: k l . 10.00. 
V i karer alle sandage hvor ikke andre ture 
er annonceret, ogsi hen over julen og 
nytiret!! 

T i l dato har der vasret flot tilslutning , men 
hold jer endelig ikke tilbage der er masser 
af plads i skoven!! 
Som annonceret i forrige blad kares der i et 
rimeligt tempo, forudsat at man holder sig i 
gang vinteren over. 
Der kares fortrinsvis pk skovstier og j a , der 
er ogsS denne vinter indlagte kaffe/ kage 
arrangementet pk udvalgte dage. Men det er 
kun turlederne der ved hvomSr— sk Med 
Op!! 

ER CYKLEN IVINTERHI? 
I Friluftsland er vi specialister i 

turiangrend, telemark og vinterfleldture 
Kig ind hos 

mmsm 
Frederiksborggade 52 

1360 Kobenhavn K 
Tlf. 33 14 51 50 

Vi ses til motionscykeliBb 

Postbox 176, DK-4600 Kage 

Maglese 
Sandag den 17. marts 2002. 

Arets farste racertur, hvor v i i et fomuftigt 
tempo lufter vores let stavede sommercykel 
i et tart og solrigt forSrsvejr.? 

Madested. Ringvejskrydset i Glostrup. 
Madetid: k l . 10.30 
Lasngde: ca. 100 km. 
Turleder: Jan Bai Jensen 
T l f : 43 45 66 08 

Spis rigeligt med morgenmad I ! vi karer 
direkte igennem uden frokostpause og lige 
frem til kaffen og basseme. Et enkelt pit 
stop hos bageren i Lejre kan dog godtages. 
Ruten Isgges med storst hensyn til 
vejrgudemes lune men turen gSr syd om 
saen. ForhSbentlig har traktarstedet Sbent, 
ellers finder jeg et altemativ !. 
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Referat af Aktivmodet 

11/10-2001 (fremmodt 19 medlemmer): 

Va lg af dirigent og referent 

Valgt til dirigent blev Peter Kare. 
Valgt til referent blev Flemming Nielsen 

Sjaelse Rundt 

Niels C . K . Petersen sagde tak til dem der 
stod p4 post. Han havde brugt 5 timer pS at 
tale i telefon med naesten alle turcyklister, for 
at fS posteme besat. Det lykkedes kun at fS 
besat alle turcyklistemes poster med hjaslp 
fra ikke turcyklister. Dagen til nasste Sr er 
reserveret til 9/6-2002, men det er endnu ikke 
sikkert om Sjasls0 Rundt kares nasste Sr. 
Finn Kristensen ville vide, hvomSr vi ved om 
det bliver. Jens Spelmann svarede at farst til 
marts bliver det farste made normalt afholdt. 
I mellemtiden skal D B C T og Danmarks 
cykelimion komme med forslag til at 
nedbringe underskuddet pS 400.000,- kr. E n 
stor post, der kunne spares pS, er 
mSlomrSdet, som koster 180.000,- kr. Det 
blev foreslSet, at undvasre frokosten og de 
125,- kr. der udbetales til alle, der har stSet pS 
post. Man kunne eventuelt ogsS fS flere 
deltagere ved at starte forfra med en ny rute. 

Regnskab 2001 

Jens Spelmann firemhasvede, at udgiften til 
bladfremstilling er faldet 23 % i forhold til 
sidste Srs regnskab. V i har ikke fSet 
annonceindtasgter pS grund af manglende 
udsendelse af regninger. Flemming ville 
vide, om der var fm sammenhaeng mellem 
antallet af navne pS adresselisten og 
kontigentindtaegteme. 97 personer betaler i 
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gennemsnit 187,- kr. Det skulle passe med 
20, som kun betaler 100,- kr. og en del 
familiemedlemskaber, og sS er der en 
periodeforskydning imellem kontingent-
betaling og revision af adresselisten. 

Budget 2002 

I budgettet for 2002 havde Jens Spelmann 
ikke regnet med indtaegter fra Sjaelse Rundt. 
Med alt andet uasndret ville det give et 
underskud pS ca. 6.000,- kr. Da der i 2001 
var et overskud pS ca. 8.500 skulle det vasre 
til at leve med et Sr. Hvis det sS viser sig, at 
Sjaelse Rundt ikke kares naeste Sr, mS der ske 
aendringer i budgettet for 2003. 

a. Kontingent: Uasndret 
b. Tilskud 2002: Uasndret 
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Valg: 

a. Forretninesudvalg: 
Medlemmer: Aksel Koplev, Gertie Elleby og 
Bert Due Jensen blev genvalgt. 

Kasserer: Jens Spelmann blev genvalgt. 
b. Revisor: Steen Hummelhoff blev genvalgt. 
c. Klubbladet: 

Redaktion: Lene og Jan Bai blev genvalgt. 
Udsendelse af Klubbladet: Finn Kristensen 

blev genvalgt. 
d. Siaslsa rundt udvalg: Jens Spelmann og 
Niels C . K . Pedersen blev genvalgt. 
Her startede en laengere diskussion om 
mulighedeme for nye indtasgtskilder. Finn 
Kristensen foreslog et udvalg til at skaffe 
flere penge. MSske kunne man annoncere i 
A B C ' s blad og omvendt. Finn foreslog 
arbejde, som pelsesaelger eller kontrollant pS 
den nye cykelbane sammen med A B C . Han 
er medlem af A B C og kan deltage i deres 
meder. Han ville geme have 2 mere med til 
et sSdant udvalg. Jan Ba i ville godt vaere med 
til at arbejde med nye muligheder. Det ferste 
vi burde se pS mStte vaere at tilbyde A B C 
arbejdskrafl i stedet for husleje. De 5.000,-
kr. v i nu betaler er et tilbud f i ^ vores side 
ikke et krav fra A B C . Carsten Schmidt 
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sagde, at det er nu vi skal vaere aktive, idet 
den nye cykelbane starter i januar 2002. Hvis 
vi kommer om et Sr vi l opgaver med 
indtaegter vs re besat. Peter Kare foreslog vi 
fortsatte diskussionen pS julemadet. I 
mellemtiden skulle der afholdes orienterende 
mader med D B C T og A B C . Knud Hofgart 
og Carsten Schmidt ville kontakte D B C T og 
hare om eventuelle betalte arbejdsopgaver. 
e. Klubaftens udvale: Jesper Wang og Vemer 
Kristiansen blev genvalgt. 
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f Arrangements udvalg for klubaftener: Jess 
Brink og Aksel Koplev blev genvalgt. De v i l 
muligvis afholde 2 foredragsaftener. Knud 
Hofgart ville geme holde foredrag om sin 
jordomrejse. 

g. NytSrsfrokostudvalg: Lene Boje, Gertie 
Elleby og Jesper Wang blev genvagt. Peder 
Andersen og Aksel Koplev blev erstattet af 
Finn Kristensen og Vemer Kristiansen. Finn 
ville prave at fmde en til at holde tale om 
fortid, nutid og fremtid i klubben. 

h. Hiemmeside redaktion: Jens Spelmann 
anskede ikke at fortsaette. Flemming tilbad at 
kontakte Henrik Herskind og forsage at 
overtale ham Dette er sket uden held. 
Efterfelgende har Aksel tilbudt at preve. 

Klubbladet: 

Jan og Lene vil geme have flere indlasg. 
Geme billeder af haj kvalitet (papir frem for 
e-mail). 
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Det forgangne ars ture: 

a. Klub ture: Der har vasret fin deltagelse 
ifelge Finn Kristensen. Klubtilskuddet til 
turene var faldet ca. 11 % fi-a 2000 til 2001, 
samtidig var antallet af ture faldet ca. 33 %. 
Det mS betyde flere deltagere pk de ture, som 
blev afholdt. Knud Hofgart foreslog sam-
arbejde med Redovreafdelingen af cyklist-
forbundet. Der kunne feks. udsendes en 
reklame for turcyklisteme til afdelingens 437 
medlemmer sammen med Tur-kataloget i 
februar 2002. Flemming understregede, at 
dette er Srets eneste mulighed for udsendelse 
af reklame for turcyklisteme til Radovre-
afdelingens medlemmer. 

b. Frankrigs tur: Ingen kommetarer. 

Naeste 4rs ture 

a. Tur planlasgningsmgde den 3. november. 
Niels, Jesper og Flemming meldte afbud, da 
madet som saedvanlig faldt sammen med 
cyklistforbundets arsmade. Lene og Jan 
lovede igen at forsage at skubbe madet en 
uge frem eller tilbage naeste ki. 

b. Trasningsture. 
c. Toscana 2002 ? 
Der planlasgges en Italienstur til Umbrien og 
Toscana fra den 24. august til den 8. 
September 2002. Det bliver en bustur med 
ovematning i eget telt og bussen til rSdighed 
i hele perioden. Der forventes en pris pk max. 
4.500,- kr. incl. camping og div. udflugter. 
(Se naermere i december bladet). 

Eventuelt: Madet sluttedekl. 21.38. 

Internet adresse: 
WWW.TURCYKLISTERNE.dk 
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December: Torsdag d. 13. 
Kaffen er suppleret med glogg og 
asbleskiver og Firm Gormsen viser billeder 
fra Rallyet og Srets varme ferie. 

Januar: Intet made. 

Februar: Torsdag d. 14. 
1. del af lysbilledforedraget 
"Jorden rundt pk cykel i 666 dage" 

Marts: Torsdag d. 14. 
2. del af lysbilledforedraget 
"Jorden rundt pk cykel i 666 dage" 

Jorden rundt pk cykel 
I 666 dage. 

Et spaendende iysbilled foredrag 
over 2 aftener. Torsdag 14. februar 
og torsdag 14. marts kl. 19.30 i 
klublokalet. 

Janna Setup og Knud Hofgart's 28.000 km. 
lange cykeltur gennem 21 lande via 5 
kontinenter. Turen startede 1984 i Radovre 
med kurs mod Amsterdam. Herfi-a med fly 
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til New York gennem U S A ned til Mexico. 
Nasste stop blev Hawaii , New Zealand og 
den lange tur pk 5.000 km. i Australien fra 
Sydney i syd til Darwin i nord. Herfra til 
entreen til asten, nemlig Ba l i , her slutter 
farste aftens cykeltursoplevelser. 
Den 14. marts genoptager vi cykelturen i 
Singapore og karer til Thailand , derfra til 
Indien via Bangladesh. Herfra atter en 
flytur denne gang til Egypten videre til 
Israel for at sejle til Europa via Cypern og 
Kreta til Graskenland. Europa turen gik fra 
Athen til davsrende Jugoslavien, Ungam, 
0strig, Tyskland og sluttelig atter Danmark 
666 dage senere. 
E n cykeltur der bragte os i nasr kontakt 
med lokalbefolkninger, natur og dyreliv. 
Ovematninger i telt, hos private, i kirker, 
gasstehuse, primitive hotelier, buddhist 
templet o.m.a. 

Ture i naeste blad: 

14-4-02 Abningstur 
21-4-02 Esrum sa 
26/28-4 Maglesa Telt 
04-5-02 Orkide tur 
18-5-02 Skkne 
25/26-5 Kongskilde 
09-6-02 Sjaelsa Rundt 
16-6-02 Dragar 
23-6-02 Blovstrad kro 
29-6-02 Kullen 

Osterbrogade 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 
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Deadline for na;ste nummer er 25-1-2002. 

Forventet udkomsi uge 10 i mans muncd. 


