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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 p5 
ethvert plan. 

Bladet udkommer 4 gange irligt. 

Redakterer 

Radkaelkevej 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 VanlBse 
T l f 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
SkyttegSrdsvej 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 mined.) 

Sjaels0 Rundt den 9. juni 2002. 

Sidste nyt;!! Sjaels0 rundt kores efter al 
sandsynlighed S0ndag den 9. juni 2002, s i 
saet et kryds i kalenderen. De medlemmer 
der plejer at sti p i post vil som ssdvanlig 
fa besked fra Berlingeren. 
OBS!! Vi mangier reserver. P i nuvsrende 
tidspunkt er der ingen der har meldt sig, s i 
hvis du har tid s i ring eller send en e-mail 
til en af undertegnede. 

Jens Spelmarm 
tlf 4484 2219 
tlf arb. 3387 5188 
e-mail spelmann(a).post.tele.dk 

Niels C . K . Pedersen 
tlf 5761 5286 
mobil 2273 5339 
e-mail nielsck(2),get2net.dk 

O.B.S. 
Fra redaktionens side vil vi godt forstaerke 
opfordringen til at melde sig under fanerne, 
som post pi SJE1S0 Rundt. Hvis du ikke 
har en rigtig god grand til at sige fra, er det 
bare med at komme ud af starthullerne. 
Dette arrangement er trods alt det 
0konomiske fundament til de vassentligste 
af klubbens aktiviteter. 
Vises !! 

H E I N O C Y K L E R 
A L T I 

C Y K E L B E K L / ^ D N I N G 

KVAL I T E T S C Y K L E R T I L LAVPRIS 
Roskildevej 527. 2605 Brandby. Tlf. 43 43 22 39 
Osterbrogade 158. 2100 Kbh. 0 Tlf. 31 20 88 77 
Vestergade2. 4100Ringsted. Tlf. 57 67 00 28 
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Klubtrojer 

Yores nye udgave af klubtraje kan varmt 
anbefales. De er behagelige at have p i og 
rigtig gode at f i 0je p i i flokken af cyklister 
- isasr pi rallyturene, hvor vrimlen af 
farverige cykeltrejer er stor. 
Overvej om ikke du skal anskaffe dig 1 
eksemplar til den kommende ssson. Hvis 
du har en af de nye tr0Jer, s i miske en til at 
skifte med. 

Vi vil dr0fte anskaffelse af flere trajer ved 
naeste klubm0de (14. marts). Der vil vasre 
eksempler pi trajen i flere st0rrelser. V i ser 
pi hvor mange bestillinger vi kan f i - dette 
afg0r om muligheden foreligger og hvad 
prisen bliver. 

entreen til 0sten, nemlig Bali, her slutter 
f0rste 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 Cypem og 
Kreta til Graskenland. Europa turen gik fra 
Athen til davsrende Jugoslavien, Ungam, 
0strig, Tyskland og sluttelig atter Danmark 
666 dage senere. 
En cykeltur der bragte os i naer kontakt 
med lokalbefolkninger, natur og dyreliv. 
Ovematninger i telt, hos private, i kirker, 
gasstehuse, primitive hotelier, buddhist 
templer o.m.a. 

Er du forhindret i at made til klubm0det, 
men interesseret i trajer, s i kontakt Knud 
Hofgarttlf:36 41 02 12 

Jorden rundt pa cykel. 
I 666 dage. 

Et spsendende lysbilled foredrag over 2 
aftener, torsdag 14. februar og torsdag 
14. marts kl. 19.30 i klublokalet. 
1. del af turen er kort pd sidste klubmode 
men du kan stadig na at deltage i et 
spcendende foredrag. 
Janna Serup og Knud Hofgart's 28.000 km. 
lange cykeltur gennem 21 lande via 5 kon-
tinenter. Turen startede 1984 i Radovre 
med kurs mod Amsterdam. Herfra med fly 
til New York gennem USA ned til Mexico. 
Nasste stop blev Hawaii, New Zealand og 
den lange tur pi 5.000 km. i Australien fra 
Sydney i syd til Darwin i nord. Herfra til 

Julemodet torsdag den 13. december. 

42 deltagere madte op til irets belt store 
trskplaster, mi man vist sige. Der sad folk 
alle vegne man kurme ikke presse en stol 
mere ind i lokalet. Var det mon gloggen og 
de lune sbleskiver der trak ? naeppe det 
havde de fleste fiet flere gange p i denne tid 
af iret. Jovist blev de spist, asbleskiveme og 
gloggen blev drukket — ja naturligvis de er 
ikke turcyklister for ingenting. Hvad er det 
s i der traskker det store publikum ? Jamen 
selvf0lgelig - det er billedeme fra Finn 
Gormsens meritter p i irets ferietur. Dette 
irs togt tog sit udgangspunkt i byen Crest, 
der som bekendt var udgangspunkt for irets 
" Semaine Federale ". Germem irene er der 
opstiet visse traditioner i disse billedserier, 
man fir det hele med kan man sige!!. Det er 
en kendt sag at Finn kun fasrdes i det 
absolut n0dvendige kostume og der trask-
kes lidt fra i takt med at temperaturen 
stiger. Forventningeme var store til dette 
irs forevisning og de blev ikke gjort til 
skamme!! - Det var en "meeget" varm 
ferietur dette i r - Tak til Finn for et 
altid velforberedt, oplysende og sasrdeles 
muntert lysbilledforedrag. 
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Vintertraeningen 2001 -- 2002. 
Sidste trasningsdag er S0ndag den 10. marts. 

Tilslutningen til turene i den del af ssesonen 
der for nuvasrende er passeret, har vasret 
sasrdeles tilfredsstillende. Der moder som 
regel 8 til 14 personer op i stort set alt slags 
vejr om end den repraesentative dskning af 
klubbens forskelligheder er noget ensidig. 
Det er stort set kim de sSkaldte "racerrave" 
der stiller op? og jo det er selvfalgelig ok, 
men det var egentlig ikke intentionen med 
disse S0ndags skovture. Der er sikkert en 
eller anden der sidder og tasnker: "jeg 
m0dte engang op og det gik med r.... ud af 
bukseme derudaf, si det skal jeg ikke nyde 
noget af" Det er sikkert ogs& belt i over-
ensstemmelse med sandheden, men til dette 
er der kun at sige: 

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

S I lasnge at man kun m0der op en enkelt 
gang, midt i saesonen og i godt vejr, og der 
tilmed ikke kommer andre med samme 
intentioner om at holde tempoet i ave, ja sa 
fir det blive som det er. 
Altsi for gud ved hvilken gang skal der 
lyde en opfordring til hele det brede 
spektrum af turcyklister om at made op pi 
disse hyggelige naturskanne ture. 
Og hvordan var si vejret derme saeson, dette 
evindelige samtale emne pi vores efter-
hSnden temmelig "interessante" bredde-
grad??. Jamen det var for si vidt ok. I en 
kortere periode issr hvis vi havde haft 
sk0Jter pa eller va r̂et i besiddelse af en 
bobslasde. Den resterende periode indtil nu 
da --!! ja, joo en kano ville da ikke have 
vasret helt ved siden af Det kan for si vidt 
kun gi fremad med hensyn til t0rre stier og 
det er da en optimistisk fremtidsudsigt--
ikke. 
Nu da ovenstSende svada er lukket ud skal 
det i sandhedens interesse siges at vi pi nasr 
en kortere periode, har kunnet kere pi de 
store skovstier si det har trods alt vasret 
nogle gode og naturskanne skovture. Og 
temperaturen har som gennemsnit vaeret, 
efter Srstiden, helt sydlandsk. 

Hele holdet ved Bagsvasrd S0 S0ndag d. 17. marts 

Jan. 
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Nytarsfrokosten den 13. januar. 

Som altid var der stor tilslutning til dette 
traditionsrige arrangement og, fristes man 
til at sige, det er der altid nir der bydes til 
fest hos Turcyklisteme. Den efterhinden 
meget snasvre personkreds, der evig og altid 
lajgger tid og energi i dette arrangement, 
havde ogs4 dette ii fSet en flot og alsidig 
buffet stablet pi benene. Mange tak for 
jeres store indsats skal lyde herfra til Lene, 
Vemer, Gertie, Jesper, Jess og Firm K. 
Vores held dette 4r var, at denne dag nssten 
faldt sammen med Finn Gormsens 70 Srs 
fadselsdag. Er den mand virkelig si 
"gammel" ? det er ikke til at forsti, og si 
stadig i fin form. NS, men denne psne 
aeldre herre syntes lige si godt han kunne 
gentage succesen fra sin 60 irs dag, altsi 
stor fed lagkage og portvin til alle- vasrsgo-. 
Tak for det og endnu engang tillykke med 
dagen Finn. 

Fedselaren Finn Gormsen overvejer hvordan kagen skal kringles. 

Efterfelgende har Finn Gormsen bedl mig 
om at fremfere en hjertelig tak for 
fedselsgaven! 
(En barbermaskine ) , — og jo det var et 
enske og ikke en hentydning 

Denne fodselsgave krcever mdske en lille 
forklaring. Det er som bekendt ikke normen 
at klubben giver gaver, heller ikke til runde 
dage. Som de fleste ved plejer vi at samle 
ind blandt personens ncermeste berer-
ingsflade. Men, Men — Finn har gennem 
mange ar vceret leverandor af arets helt 
store troekplaster, nemlig december modets 
lysbilledforedrag. Dette faktum afstedkom 
at en lille sncever kreds, med kassererens 
velsignelse (ikke et ord om Farum ) 
besluttede at denne sag var en undtagelse 
vcerd. - Sadan- Nemlig. 

Husk sommertiden der starter sondag den 
31. marts. 
De tidlige starters og de kolde morgeners 
aera begynder og for gud ved hvilken gang 
skal vi nordboere, traekkes med det sydlige 
Europas trang til at gare afteneme lysere. 
Ikke noget vi just har behov for p4 disse 
breddegrader, hvor det i forvejen er "lyst" 
til ved 10 tiden. Til gengasld er nogle i 
forvejen kalige morgener blevet endnu 
koldere. # 



Kommende ture! Maglese 
Sendag den 17. marts 2002. 

Bemaerk aendringer i forhold til 
turkalenderen.! 
Esrum sa: 05-05-02 
Drag0r: 16-06-02 

Onsdags traeningen. 2002. 
Starter onsdag den 17. april. 

Madested: Risby, pk hjemet ved busstop. 
Madetid: K l . 18.00 
Distance. 35 til 50 km. efter vejr og lyst. 
Tempo. 25 - 30 km./t. for turholdet og 
hvis der er tilslutning et hold med 30 - 40 
km./t. 

Racerholdet karer som oftest den samme 
rundstraekning, dog veksler retningen efter 
vinden og der indlasgges spurter forskellige 
steder. 
Turholdet tilstraeber at kare varierende ruter 
med lidt bakker og mange sving, med vasgt 
p4 naturoplevelsen og samvaeret. 

Arets f0rste lacertur, hvor vi i et fomuftigt 
tempo lufter vores let stevede sommercykel 
i et tart og solrigt forirsvejr.? 

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

vrr Medbring madpakke. 

Vi er nu niet lidt lasngere mod saesonen og 
jeg kan derfor fremlaegge en mere detaljeret 
plan end i blad 4 . 
Ruten lasgges med starst hensyn til 
vejrgudemes lune, men turen g&r over 
Lejre, Tallase og syd om saen over Bror-
felde. V i fortsaetter forbi traktarstedet ( er 
ikke abent) og ned ad den sasdvanlige bak-
ke. Her drejer vi af og ind i et meget smukt 
beliggende sommerhus omrSde. Her vil 
Anni modtage os i sit hyggelige sommer
hus, der er varmet op hvis vejrgudeme pl-
byder det. 
Vi spiser vores medbragte og turlederen vil 
drage omsorg for at spisepausen bliver en 
passende opvarmning til den forestSende 
pisketur til Provence, — hvis du forstSr ?. 
Der er efterfalgende kaffe med stor fed 
kage inden vi atter kaster os ud i hjemturen. 

BANANI 
SPORT 
Cyklen - der er kaalet lor 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 

Abningstur Anno 2002. 
Sandagden 14. april 2002. 

Madested: Ringvejskrydset i Glostrup 
Madetid: K l . 10.00 
LKngde: Ca. 40-50 km 
Hastighed: Variabel, med plads til alle 
Cykel: Der garanteres grusveje 
Turledere: Linda med hjaslp fra Aksel 
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Tilmelding: Senest sandag d.7. april d.i. 
pa:36 75 47 31 

Ja, sS pJbegynder vi endnu en saeson p4 
cykleme, og vi vil gare vores bedste til, at 
vi ogs4 i i r fir en inspirerende start trods 
det svasre i at leve op til Johans efterhSnden 
legendariske Ibningsture. 
Tilmelding er bindende og nadvendig, da vi 
bide haefter for det angivne antal samt ikke 
har mulighed for pludselige udvidelser i 
kageantallet. 
Turen foregSr p i Vestegnen og slutter i 
Taastrupomrldet ved 14.30-15.00 tiden. 
Husk piklaedning efter vejrforholdene -
samt madpakken. Ved tilmelding bedes I 
ogsl oplyse, hvorvidt I vil drikke al (kr. 
10,- pr. stk.) eller sodavand (kr. 6,- pr. stk.) 
til maden. 
Vi ses! 

Week-endtur til Maglesei^i Bede-
dagsferien. 

Dato: 
Madested: 
Madetid: 
Laengde: 
Hastighed: 
Cykel: 

Turledere: 

Tilmelding: 

26/04-02 - 28/04-02 
Ringvejskrydset i Glostrup 
K l . 10.00 
Ca. 100 km hver vej 
Variabel, med plads til alle 
Du skal selv kare med 
bagagen 
Linda ud/hjem. Niels og 
Armie lardag 
Senest sandag d.l4. april d.l. 
pi: 36 75 47 31 

Vi tager pi bededagsferie i Annies 
sommerhus her i det spaede forlr. Hvis 
vejret arter sig, sover nogle i telt pi 
grunden, mens andre kan ligge indendars p i 
gulvet. Hvordan aftales praecist, nir del-

tageme er registreret og vejret til at "stole 
pS". Under alle omst»ndigheder skal du 
medbringe sovepose + underlag. 
Vi laver faellesspisning fredag og lardag. 
Du skal selv medbringe vin og chips. 01 og 
vand kan kabes p i stedet. En eller flere 
hjemmebagte kager vil blive accepteret og 
kan sastte prikken over i et til aftenkaffen. 
Morgermiad sarger vi for. 
Fredag er grillaften - du skal medbringe 
kad el.lign. til grill, mens Niels og Annie 
sarger for salat og flutes. 
Lardag serveres en gryderet med ris. 
Medbring madpakke el.lign. til de tre dage. 
Der kan givetvis foretages indkab lardag, 
nIr Niels og Annie er turledere nordvestpl i 
det kanne Odsherred med de skanne bak
ker. 
Arrangementet koster ca. kr. 100.- , som 
betales undervejs. Klubben er vaert ved et 
kaffearrangement en af dagene. 
Vi glasder os til at vasre pi tur med jer i det 
mIske forlrsprasgede landskab. 

Orkideturen 
Lardag den 4. maj 2002 

Madetid:. 
Madested: 

Turledere: 
T l f : 

K l . 8.45 
Herlev Hovedgade/ 
Klokkedybet. Altemativt kl. 
9.45 pi Vasrlase S-station 
Jytte Nielsen, Berthel Semma. 
43 73 57 96 
—oooOooo— 

Vi karer fortrinsvis ad stisystemer gennem 
skove og bondeland nordpl til Sarup, hvor 
vi ved bredden af Esrum sa vil spise vor 
medbragte mad. Hvad der derudover er 
planlagt som spontane overraskelser pi 
ruten ... ja det kan du kun erfare ved 
selvsyn. 

—oooOooo— 
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Flere ting ligger dog helt fast og kan rabes 
her: Det er frisk forir med nyudsprungne 

iBvtraeer. 
Anemoneme er stadig pS deres pladser, og 

foglene stSr for musikken. 
Vi vil forsta at nyde det hele. Isasr 

orkideeme. 
Dem har vi en aftale med. De vil nette sig 

og gere indtryk. Blive beimdret. Fuldt 
fortjent. 

Husk kikkert. Fuglene kan endnu ses 
tydeligt, da bladene ikke er helt pS plads 

endnu. 
-—ooooOoooo-— 

Rundt om Esrum so 
NB!! Ny dato i.f.t. turkalenderen 
Sandag den 5. maj 2002. 

Madested: Ring III ved Herlev posthus. 
Madetid: kl. 9.00 
Lasngde: ca. 90 km 
Hastighed: ca. 25 km/t 
Turleder: Aksel Koplev 
T l f : 44 92 22 90 

Turen er en forholdsvis racerprasget tur, og 
ment som traeningstur til sommerens lange 
ture. Tempoet er dog ikke hajere end at 
turlederen kan falge med. 
Turen gSr over Farum, Allerad, Nadebo og 
vest om Esrum sa. Lige far Fredensborg 
sydgSende igen. Der spises frokost med 
udsigt over saen. Kaffen indtages i Fredens
borg. Tilbageturen gSr over Allerad og 
Farum. 

Skanetur. 
Lardag den 18. maj 2002. 

K0M50VENDEPA 
^ CYKELFERIEI 

SYDEUROPAI 

Ruby Reiser 
Tlf.86 153599 

Med aresundstoget til Malma. Tur pS racer-
cykler i rimeligt tempo, og med 15 - 20 km. 
gode jordveje !! 
Da turen, grundet transportprisen, kun gen-
nemfares i tart solrigt vejr er dette ikke 
noget problem. 

Madested: Malma station, uden for 
hovedindgangen. 

Madetid: kl. 9.30 Forventet hjemtur fra 
Malma kl. ca. 18.00. 

Tiu-ledere: Finn og Jan 
Lasngde: ca. 120 km. 

Tilmelding pS tlf 4345 6608 (JBJ) eller 
2216 2730 (FAK) inden den 13. maj ( ikke 
bindende) 
Madpakken indtages i det fri og kaffen p4 
Romelestugan. Drikkevarer kaber vi 
undervejs. 
Du sarger selv for returbiletter til Malma 
ogsS til cyklen. Priser er regnet fra TSm-
by/Kastrup Dkr. 186. 
Togtider fra Kbh. H.: 20 - 40 og 00. ank. 
Malma H.: 55- 15og35. 
Togtider fra H. TSstrup: 22. -Fra Glostrup: 
28 med skift pS Kastrup 53 og ank. til 
Malma 15. 
Der ydes et tilskud til transporten pS Dkr. 
80, der efter aftale kan udb. i Sv.kr. ved an-
komsten. 
Ruten starter ad stisystemer til Torup Slot. 
Fra Assartorp gSr det ad jordveje til Kulla-
red, hvor vi igen er ude pS smS gode veje. 
Videre over Janstorp, Slimminge frem til 
Blentarp, hvor vi vender og karer vestover 
igen. Dalvik, Slatterod og Genarp er de 
naeste byer der passeres inden vi kommer 
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frem til RomeleSsen. Efter kaffen karer vi 
ad den nordlige rute ud ad Genarp og 
tilbage pS udruten ved Assartorp. 
P4 Malma station mS vi sS se hvor mange 
cykler der kan komme med ad gangen ? 
Men der 20 min. drift. 

Vi ses til motionscykellab 

Postbox 176, DK-4600 Kage 

Weekend tur til Kongskilde 
25.-26. maj 2002. 

Madested: 
Madetid: 
Turlasngde: 

Turledere: 

Tempo: 

Ringvejskrydset i Glostrup. 
kl. 9.00 
Der kares i 2 hold, 1 racerhold 
og 1 turhold 
Hold 1 ca. 110 km. Hold 2 
ca. 80 km. 
Hold l:Knud Hofgart 
36 41 02 12 
Hold 2: Carsten Schmidt 
43 62 26 52 
Hold 1 ca. 28-30 km. 
Hold2ca. 18-20 km. 

Tilmelding: Senest 16. maj. 

Bagagetransport: For alle i fomuftigt 
omfang, man kan indtil aftenen far kl. 20 
afleveres hos Knud Hofgart, Narregirdsvej 
23. Radovre. 

Vi karer samlet til Torslundevej syd for 
TJstrup, herfra skilles de to hold, for s4 
igen at blive samlet til frokost v. Haraldsted 
sa (husk madpakke og drikkelse). 
Ankomst til Kongskilde forventes hen pS 
eftermiddagen. 
Overnatning: Der er reserveret plads pS 
teltpladsen. Medbring selv teh m. v. Pris pr. 
person: 15-20 kr. Bad 15 kr. 0nskes der 
overnatning pS vandrehjemmet koster det 
390 kr. for et 4 personers rum. I mi selv 
arrangere jer i grupper og reservere pk tlf 
57 84 92 00 
Hvis vejret tegner godt, taender vi op i 
grillen, ellers er der mulighed for dagens ret 
pk vandrehjemmet til ca. 68 kr. 
Hjemturen forventes at starte kl. 10 for 
begge hold. Undervejs vil der blive trakteret 
med kaffe og kage. 
Hvis vejret mod forventning skuUe vise sig 
fra sin allervasrste side, forbeholder vi os ret 
til at aflyse, ring ved tvivL 

Sjselso Rundt. 
Sandag den 9. juni 2002. 

Drager. 
Bemaerk datoen!! 
I turkalenderen er turen naevnt 2 gange. 
Den korrekte dato er 16-6-02. 

Drager 
Sandagden 16. juni 2002. 

Madested: 
Madetid: 
Lasngde: 
Turledere: 

T l f 

Jyllingevej/TSmvej 
K l . 10.00 
Ca. 65 km. 
Jesper Wang Larsen 
Flemming Nielsen 
39 90 39 87 (JW) 
43 64 49 03 (FN) 

Vi starter med at cykle langs Vestvolden til 
Avedare Holme. Over Skrasdderholmen til 
Kalvebod Faelled. V i karer ind i fugle-
reservatet og besager udsigtstSrnet midt i 
omrSdet. Der fortsasttes langs Kongelunden, 
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Kalvebodvej og FasUedvej ud til vandet ved 
Savang, hvor der er flot udsigt til den nye 
0resundsbro. Afhaengig af vindretning og 
vindhastighed findes et passende frokost-
sted enten pk Vestamager, ved Konge
lunden eller ved Savang. 
Der fortsaettes pk digestien langs vandet til 
Dragar. Vi finder en restaurant, hvor vi kan 
f5 kaffe og kage. Der bliver ogsS tid til is 
ved havnen far hjemturen. 
Dragar forlades ad Lundestien til Store 
Magleby. Der kares ad Englandsvej under 
Lufthavnen. Vi karer ad Lajtegirdsvej ind 
p4 Kalvebod FasUed frem til Bella Centret 
over Sjasllandsbroen, ind i Valbyparken. 
Herefter fortsaettes igennem Vigerslevpar-
ken tilbage til Jyllingevej. 

Traeningslyster i pasken?? 

Skulle nogen Turcyklister fale en trang til 
at ruUe ud ad landevejene i p4skens 
forhSbentlig dejlige vejr, s4 er der mulighed 
for kvalificeret selskab! 
Knud Hofgart har lovet at stS for 
koordination og de efterfalgende strabadser. 
Nu er det ikke sSdan at der kares alle 
pSskens dage, der er trods alt andre garemSl 
i hajtiden, s4 ring til Knud og forhar jer i 
ugen op til pSske. 
Knud Hofgart T l f ; 36 41 02 12 

C Y K E L F E R I E 

Vi har cykeltaskerne, letvsegtsteltet 
og alt det ovrige udstyr. 

Kig Ind hos 

mimsMNo 
Frederiksborggade 52 

1360 Kabenhavn K 
Tlf. 33 1 4 51 50 

Nyt fra Web master 

Far Jul overtog jeg pasning af Turcyk-
listemes hjemmeside 
www.turcvklisteme.dk. irsagen var at Jens, 
efter at han har passet den i et par ir , geme 
ville have aflasning. 

Hermed ibnede sig en ny verden for mig: 
Selvom jeg har i starre eller mindre grad 
arbejdet med EDB siden 1972, s i havde jeg 
ikke skrevet pi hjemmesider far. 
Da hjemmesiden ikke kommer med brugs 
anvisning, gir der nogen tid med at fmde ud 
af hvordan den hasnger sammen. Lidt efter 
lidt finder jeg dog ud af det. 
Den farste store opgave bestir i at revidere 
hjemmesiden, s i stoffet fra Turcyklisten no. 
4, 2001 kommer ind pi hjemmesiden. Efter 
nogen mage og besvajr fungerer den 
reviderede hjemmeside; men endnu kun pi 
min egen PC. 
Der er nu tilbage at f i flyttet den reviderede 
hjemmeside fra min egen PC og ud pi det 
store Internet. Med god hjaelp af Lars 
lykkedes det en onsdag aften at f i 
hjemmesiden pi plads. Lars er som det er 
nogen bekendt en af de to oprindelige 
forfattere til hjemmesiden (Thomas er den 
anden). 
Er der nogen interesse for hjemmesiden? 
Det er der faktisk; i alt fra starten i 
slutningen af november 1999 til skrivende 
stund i januar 2002 har der vaeret 6619 
besag. Se histogrammet. Hver besagende 
har i germemsnit kikket pi knap 7 
individuelle sider pi hjemmesiden. 
Hvordan finder folk s i vores hjemmeside? 
Fra Januars statistik kan falgende uddrages: 
Nogle kender vores hjemmeside 
(medlemmeme) og slir den direkte op. 
Mange sager os pi Intemettets forskellige 
sagemaskiner som Jubii, Google, Yahoo og 
Msn (Microsofts tjeneste). Nogle har fundet 
OS via en link fra Cyclingworld.dk, en 
enkelt via Henio's hjemmeside og en anden 
via hjemmesiden hos NordsjasUands Cykel 
Club i Hillerad. Der er ogsi faldet en enkelt 
svensker og en finne i nettet, dem ser vi dog 
nasppe pi turene. 
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Hvad er hjemmesidens mission.? 
Hjemmesiden skal, som supplement til 
bladet, hjaslpe med kommimikationen til 
omverdenen. Det betyder ogsi at 
hjemmesidens indhold stort set er taget fra 
klubbladet. Opdateringen af bladet sker 
siledes synkront med at der udkommer et 
nyt blad. 

Aksel 

A n t i l b«ssg p«r mAncd fra nov. 1999 til j«n. 2002 

Fra vor mand i Ringsted er falgende tilbud: 

Ringsted - Roskilde 
Sandagden 16. juni 2002 

Madested.: Ringsted Station 
Madetid.: kl. 10:00 
Laengde.: ca. 75 km. 
Turleder.. Niels C. K. Pedersen 
Tlf.: 57 61 52 86 

Turen er som falger: Langs Ringsted i og 
fjemvandrerstien til Haraldsted Sa, videre 
til Allingelille, Store Merlase, Valenderad, 
Tjamede, Rundt om Maglesa, frokost i 
Aimis Sommerhus ved Maglesa. Derfra til 
Tallase, Soderup, Tadre Malle, Kirke 
HvalsB, Kisserup Lejre og Roskilde. 
Turen er ikke egnet for racercykler, der vil 
vasre grass, grus og asfalt pi turen. 
Turen arrangeres i samarbejde med 
D.F.C.'s Kabenhavnsafdeling. 
Der vil ikke blive ydet tilskud til kaffe. 

Klubmeder 

Marts: Torsdag d. 14. 
2. del af lysbilledforedraget 
"Jorden nmdt p i cykel i 666 dage" 
Desuden evt. trajebestilling. 

April: Torsdag d. 11. 
Almindeligt made med snak og kaffe. 

Mai: Torsdag d. 2. 
Almindeligt made med hyggeligt samvaerd. 

Juni: Torsdag d.l3. 
Inspiration til Toscanaturen. 

JuH; Intet made. 

Italiens turen. 
24. august til 8. September 2002. 

P i klubmadet den 13. juni bliver der vist en 
mindre lysbilledserie fra Toscana turene i 
1991 og 1996. For de af deltageme pi irets 
tur der ikke var med den gang, kan det give 
et lille indblik i det smukke og udfordrende 
landskab. Arrangareme af dette irs tur vil i 
denne forbindelse bringe de sidste nyheder 
til torvs. 
Der vil vasre relevant kortmateriale tilstede. 

K mvAMO cnuR nvAMO emxn mvMC cnun HWMO cmtf nvMO cnuR RTV*M cnan 

Triathlon-speclallsten 

RWANG CYKLER og SPORT APS 
HessiHegade 31/Tising«gade 38 
21OOK0b«nhavn0 
m 31 20 73 12 Welax 3» 20 54 58 Gronr, 6 55 21 53 

- kram til krwsne cyklister 
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Internet adresse; 
WWW.TURCYKLlSTERNE.dk 

Indeks 

Sjaelse rundt 1 
Klubtrojer 2 
Jorden rundt 2 
Julemadet i december 2001 2 
Vmtertraening 2001-2002 3 
Nyt&rsfrokosten i januar 4 
Sommertid 4 
Kommende ture: 5 

Bemaerk aendringer 5 
Onsdagstraening 2002 5 
Maglesa 5 
Abningsturen 5 
Maglesa Week-end, telt 6 
Orkidetur 6 
Esrum sa 7 
Skine 7 
Kongskilde Week-end 8 
Sjaslse rundt 8 
Dragar 8 
Traeningsture i pSsken 9 

Nyt fra Web master 9 
Tur Ringsted-Roskilde 10 
Klubmader 10 
Italiens tur 10 
Tak fra Janne 11 
Deadline nasste ru- 11 
Internet adresse 11 

Deadline for nsste nummer er 25-4-2002. 

Forventet udkomst uge 23 i juni mined. 


