
56; e 
2 

2 0 0 2 
J U N I 

forary {brmm^neUerne^ er Wevet fuXdryuydr\e^, 



Turcyklisten 2 / 2002 Side } 

(^g) (^e (̂ g) (̂ g> 
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 pk 
ethvert plan. 

Bladet udkommer 4 gange 4rligt. 

Redakterer 

Rcidkaslkevej 168 
2600 Glostrup 

T l f 43 45 66 08 

Koordinator 

Saddelmagerporten 4-539 
2650 Hvidovre 

T l f 22 16 27 30 

F O R R E T N I N G S U D V A L G E T 

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. 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.) 

Sjaelse Rund t 2002. 

Uvisheden om dette arrangements fortsatte 
eksistens, kan nu manes til jorden. Det 
Berlingske Hus har fSet et ekstemt " karl 
smart firma " til at skabe et nyt koncept, 
som det s4 smukt hedder i disse kredse. 
Resultatet er, at l0bet er omdebt til " hyg-
gel0b " hvor der satses mere mSlrettet pi 
firmahold, som tilbydes et total arrange
ment med spisning (picnic kurve) og under-
holdning efter l0bet. Der bliver ogsS noget 
festivitas ved starten og forplejningen pi 
ruten vil va;re sandwich pS den korte rute 
og drikkevarer p4 yderligere 2 rastepladser, 
pi den lange rute. Der inkluderes tillige et 
varmt mSltid i DTU.s kantine efter l0bet pi 
125 km. ruten. Der bliver ogsS tale om ret 
si markante prisstigninger p4 begge ruter, 
hvilket nok vil afskraskke de mere private 
deltagere.190 kr. for 50 km. og 290 kr. for 
125 km. Picnic kurve fSs i 2 st0rrelser til 
hhv. 119 og 159 kr. pr. person Vi hSber pi 
succes, med dette nye tiltag. V i skulle 
meget geme holde liv i dette, for klubbens 
s4 gode anangement, i mange mange ii 
endnu. 

• Jurcyklisten 2 / 2002 Side 2 

S<^ 
Nekrolog. 

En tragisk trafikulykke ved Herringl0se, 
satte onsdag den 13. marts, et brat punktum 
for Jens Rydings unge liv. Var det et haen-
deligt uheld ? var bilisten for langt ovre 
eller var Jens ?. Alt sammen ligegyldigt, et 
ungt menneske p4 36 4r, med fremtiden for 
sig, mStte forlade denne verdens lange 
smukke snoede landevej. Sin kone, sine 
b0m og sit hjem, forasldrene og sin fremtids 
mange dromme. Alt mitte forlades uden tid 
- uden ord og uden afsked. Nassten ikke til 
at bsere. Marianne, Rune og Sofie mi nu 
cykle ad den stenede vej, med hinanden-
men uden det menneske de holdt af og som 
de havde delt deres livs glasder og sorger 
med. Et beskedent, venligt aktivt og kasrligt 
mermeske havde lagt cykelspasndeme og 
overladt fremtiden til dem. - En stor sorg. 
Min st0rste medfolelse til Marianne, Sofie, 
Rune samt familien. 

/Eret vasre mindet om Jens. 
Hans Verner. 

Jens Ryding blev allerede som teenager 
optaget i Turcyklisterne, et stille og sym-
patisk ungt menneske der geme lyttede til 
andre og som var i besiddelse af stor ven-
lighed. Men man skulle ikke tage fejl " 
knasgten " havde vilje, visioner og stsedig-
heden til at gennemf0re sine jdeer. Jens var 
et menneske med en masse fremragende 
menneskelige egenskaber og holdninger, 
man hurtigt bemasrkede og hvis oprindelse 
man forstod ved m0det med den 0vrige 
familie. 
Jens var i 80"erne, i en periode pi 6-7 ir 
redakt0r pi "Turcyklisten" hvor han i sam-
arbejde med Svend Age Rasmussen og 
Ernst Rasmussen fik brug for mange af sine 
talenter. Dette var i en periode hvor ordet 
hjemme-PC og lignende nymodens begre-
ber var ukendt land i vores kreds. Det hele 
var maskinskrevet, hind opsat og stykket 
samme ved flittig pedaleren imellem de 

forskellige akt0rer. Et arbejde der blev 
udf0rt til alles store tilfredshed og respekt. 
Jens markerede sig efterhinden ogsi som 
idemand og turleder pi utallige ture. Han 
var tillige deltager pi naesten alle de ture 
der overhovedet blev k0rt og en" rigtig 
turcyklist, der med glsde cyklede derudaf 
med hele oppakningen. Efterhinden blev 
han ogsi en af de skrappeste" racerr0ve " 
hvis det var det det skulle vasre. Selv havde 
jeg den store forn0Jelse at kore en masse 2 
mands ture med Jens, hvor vi korte alle de 
skiltespurter vi kunne fS 0je pi. 
Arene gik og teenageren var pludselig et 
voksent mermeske, med trang til at stifte 
familie. Og sandelig om klubben ikke var 
leveringsdygtig i en kone. Marianne var 
akkurat som Jens en meget engageret 
turcyklist der kunne dele glaeden ved cyk-
lingen med ham. Cyklingen var selvfolgelig 
ikke det vigtigste og snart var teltpaslene 
flyttet til Hedehusene, og hoved interessen 
var nu familielivet med Mariarme og 
b0mene. Jens havde efterhinden ogsi gjort 
en god karriere pi arbejdsmarkedet og 
lagde efterhinden cykel-klublivet pi vente-
position. 

Personligt blev jeg meget berort af 
budskabet om Jens dod og mine sidste ord 
skal gi til hele familien Ryding, med 0nsket 
om at 1 skal komme videre ud ad livets 
bulede og ikke altid let forstielige vej. 

Jan. 

0sterbrogade 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 
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Cykler og Oresundsforbindelsen. 

0resundstogene har siden deres premiere 
lagt navn til alle de problemer der 
overhovedet kan opstS. Og at det ikke har 
vaeret bare rcverhistorier har jeg erfaret p& 
egen krop, under en prevetur dette 4r og et 
turarrangement sidste ir. Her skal jeg ogsi 
love for at hele det absurde teater udfoldede 
sig, aflysning, forsinkelse, toget korte ikke 
lasngere, s i alle skulle ud. Vandring 
imellem 3 forskellige perroner med pistig-
ning / afstigning inden man fandt ud af 
hvilket tog der skulle benyttes. Stopfyldte 
togvogne hvor alle incl. kontroUoreme var 
helt og aldeles utilbens og konstant parat til 
at bide oreme af hinanden. 
Men- men, pi Skineturen den 18. maj (9 
pers.) blev det hele gjort til skamme, det 
flinkede p i alle planer. Med 3 forskellige 
tog ankom alle rettidigt til Malma Station 
og var klar til afgang. 20 min. driften giver 
rigtig mange valgmuligheder for at tilpasse 
virkeligheden til overfarten. 35 min. fra 
Glostrup / Kebenhavn og vupti s i er man 
ude i det Skinske landskab, - det er da 
nemt. Jeg indremmer at jeg ikke var vild 
tilhaenger af projektet fra starten, men nir 
nu broen er der s i i - . Desvasrre har det pi 
rekordtid betydet en udryddelse af fa=rge-
forbindelserne, medfolgende en total man
gel pi konkurrence og valgmuligheder for 
OS cyklister. 
Dette bevirker nok at prisen pi ca. 220 kr. 
for en retur med cykel, - ikke kommer 
laengere ned. Det er en skam og lasgger nok 

Side 3,, <•• 

en dasmper pi den helt store cykel 
integration med vores broderfolk. /Erger-
ligt, med dette fantastiske cykellandskab 
liggende lige i baghaven. 
Hvad skal sidan noget koste? tja- det er 
naturligvis ikke gratis med denne brofor-
bindelse, men 4 - 5 personer i en bil slipper 
over for ca. 450 kr.(for den sags skyld ogsi 
med cykler pi ) - s i skal vi ikke sige 150-
60 kr. alt iberegnet. S i skal der nok komme 
mere gang i Skineturene fremover og det 
var vel ret beset ogsi det vi slap over for, 
med faergeme. 

Jan. 

N.B. Turbeskrivelse af Skineturen folger i m 

O B S . O B S . ! 
Turbeskrivelser efterlyses. 

Det ville vaere rart med lidt ekstemt stof til 
bladet, det giver et mere nuanceret blad til 
gla:de og gavn for de hirdt prevede lassere. 

red. 

HEINO C Y K L E R 
ALT I 

CYKELBEKL.«DNING 

KVA L I T E T S C Y K L E R T I L LAVPRIS 
Roskildevej 527. 2605 Brendby. Tlf. 43 43 22 39 
0sterbrogade 158. 2100 Kbh. 0 Tlf. 31 20 88 77 
Vestergadc 2. 4100 Ringsted. Tlf. 57 67 00 28 
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Onsdags traeningen 
~ Godt vcjr, darligt frcmmede !! 

Overskriften taler vist for sig selv, s i sku' 
du ikke lige tage og smore kasden og 
komme ud af starthulleme. Det er ikke nemt 
at holde gejsten oppe hvis der ikke kommer 
bare en lille gruppe p i hvert hold. Det er ej 
heller optimalt at racerreve og turister er 
nedt til at kare samlet , for at f i bare lidt 
selskab. 
Op p i cyklen og ud til Risby!! - Det er altid 
godt vejr om onsdagen -. 

!! Sidste nyt. Dagen efter at jeg havde 
skrevet ovenstiende ind i bladet, medte der 
11 friske cyklister op til trasning. S i der 
blev sandelig 2 hold for forste gang og hvis 
det er standarden fremover,- ja s i glem 
bare ovenstiende og fortsaet i samme 
hjulspor. 

\

Kommende ture! 

Bemserk aendringer i forhold til tur-
kalenderen!! 
DragBr: 16-06-02 
Vintur: 27-07-02 

Onsdagstraeningen 2002. 

vinden og der indlaegges spurter forskellige 
steder. 
Turholdet tilstraeber at kore varierende ruter 
med lidt bakker og mange sving, med vaegt 
pi naturoplevelsen og samvajret. 

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

Drager 
Sondagden 16.juni 2002. 

Modested: Risby, p i hjomet ved 
busstoppested. 
Modetid: K l . 18.00 
Distance. 35 til 50 km. efter vejr og iyst. 
Tempo. 25 - 30 km./t. for turholdet og 
hvis der er tilslutning et hold med 30 - 40 
km./t. 

Racerholdet korer som oftest den samme 
rundstraskning, dog veksler retningen efter 

Medested: 
Modetid: 
Laengde: 
Turledere: 

T l f 

Jyllingevej/Timvej 
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 
Avedere Holme. Over Skrasdderholmen til 
Kalvebod Faelled. Vi korer ind i fugle-
reservatet og besoger udsigtstimet midt i 
omridet. Der fortsasttes langs Kongelunden, 
Kalvebodvej og Faelledvej ud til vandet ved 
Sevang, hvor der er flot udsigt til den nye 
0resundsbro. Afliasngig af vindretning og 
vindhastighed findes et passende frokost-
sted enten pi Vestamager, ved Konge
lunden eller ved Sevang. 
Der fortsasttes pi digestien langs vandet til 
Drag0r. Vi finder en restaurant, hvor vi kan 
fa kaffe og kage. Der bliver ogsi tid til is 
ved havnen for hjemturen. 
Drager forlades ad Lundestien til Store 
Magleby. Der keres ad Englandsvej under 
Lufthavnen. Vi korer ad Lejtegirdsvej ind 
pi Kalvebod Faelled frem til Bella Centret 
over Sjasllandsbroen, ind i Valbyparken. 
Herefter fortsasttes igennem Vigerslev-
parken tilbage til Jyllingevej. 
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Vi ses til motionscykellob 

mmtacrfUcm 
Postbox 176, DK-4600 Kage 

Blovstred Kro. 
Sandag den 23. Juni 2002. 

V. Damhuskroen/-S0en. 
K l . 10.00 
Ca. 50 km. 
Verner Kristiansen. 
38 74 49 02 

Medested: 
Medetid: 
Laengde: 
Turleder: 
Tlf: 

Ruten der folges: 
Turen keres i jasvnt tempo ad stisystemet 
langs Vestvolden via Kagsmosen, Smor-
mosen til Norreskoven, hvor der holdes en 
"straskke ben pause". Herfra til Farum, 
Ravnsholt og frem til Blovstred Kro. Her 
spiser vi kroens gode og billige mad. 
Klubben giver tilskud til kaffe og pan-
dekager. 
Tilmelding: inden den 21. Juni 2002. 

nende. Gensyn med Tuborg kl. meget ca. 
18. 

Weekend-tur til Skaelsker. 
Den 6.-7. juH 2002. 

Medested: Ringvejskrydset i Glostrup. 
Modetid: K l . 9.00 d. 6. juli 2002. 
Lsengde: 120 km. hver vej. 
Hastighed: Jasvnt- langsomt. 
Cykel; Turcykel med evt. bagage. 
Turleder: Susanne Sindberg. 
T l f : 36 70 02 54 
Tilmelding senest: Den l . jul i . 

Vi cykler ad krogede veje til 
Eggeslevmagle ved Sklslskor, hvor der 
holdes en fest pk mit landsted, da jeg har 
rund fedselsdag netop den dag. Jeg sorger 
for mad og lidt drikkevarer. Yderligere 
fornodenheder mS medbringes som feks. 
flere drikkevarer telt og sovepose. Der kan 
findes nogle sovepladser indendore i 
tilfaslde af regn, eller efter nasrmere aftale. 
Sondag serveres morgenmad inden turen 
gir hjem igen, mod Kabenhavn ad en km 
vej. Man kan evt. deltage i festen uden at 
cykle hele vejen, hvis man ikke er i form. 
Et beskedent belab pS 50 kr. for fslles 
morgemnad opkraeves. 

KuUen. 
Lordag den 29. juni 2002. 

Modested: Tuborgvej/Strandvejen 
Modetid: K l . 7.15 
Laengde: Langt; ca. 160 km. 
Hastighed: Meget ukendt. 
Turleder: Kendt; Tom Kristiansen 
T l f 22 92 72 38 

NB: Medbring Madpakke og 
penge til bSden. 

Tur op langs strandvejen over sundet og 
frokost pi. KuUen. Ruten i Sverige efter 
vind og vejr. Kaffe/lskage stop for bSden 
tilbage. Hjem via Strandvejen eller lig-

Ferslev GI. Kebmandsgard 
Lordagd. 13. juli 2002 

Modested: Krydset 
Roskildevej/Ringvej 3 

Modetid: kl. 10.00 
Lasngde: ca. 150 km 
Turledere: Lene B. Thorsen og Jens 

A. Thorsen. 
T l f : 36 70 36 07 

Tur pi racercykler til en af Turcyklisternes 
gamle kendinge, Forslev Gl. Kobmands-
gSrd (og ikke Torslev, som der fejlagtigt 
stir i turkalenderen!). Turen vil fore os ad 
hyggelige, kendte og mindre kendte veje til 
Forslev og - hvis alt gir vel - hjem igen. 
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Undervejs vil vi indtage vores medbragte 
frokost pi en solbeskinnet plet i det fri, 
inden vi nir frem til Kobmandsgirden, hvor 
vi forhibentlig kan indtage kaffe/the/kage 
indendors. Tempoet vil vasre 25-32 km/t, 
nir der kores, og der vil vasre tale om jaevn 
korsel uden bakkespurter og lignende. 

NB! Turen keres kun i godt vejr! Ring ved 
tvivL 

Vestsjaellandsture. 
Lordag den 20. juli 2002. 

i l l 

• • ^ ^ 

Modested: Ringvejskrydset i Glostrup 
Modetid: kl. 08.00 
Turledere: Lene Boje/Jess Brink 

Lasngde: 170 - 180 km. "Racertur" 
Hastighed: 28-30 km/t 
samt 
Lasngde: ca. 140 km "cafeholdstur" 
Hastighed: 23-25 km/t 
T l f 38 79 17 59 
Tilmelding senest d. 17.07.2002 

Begge hold starter med hver for sig at kore 
ud ad de smi veje syd om Roskilde. Syd for 
Roskilde skilles ruteme. Racerholdet korer 
til Lejre, hvor der holdes en kort pause. 
Herefter gir turen videre mod Skjol-
denassholm og Haraldsted So. Der forsasttes 
over Gyrstinge og ind mod Soro by. Fra 
Soro kores der mod Kongskilde Fri-
luftsgird. Herefter gir turen langs med 
Susien op til Hjelmsolille hvor vi fSr kaffe 
& kage hos Birgit & Ewald. Her modes vi 
med "Cafeholdet" som syd for Roskilde er 

kort over Snoldelev, Havdrup, Regnemark, 
Gorlev og Giesegaard for til sidst at kore 
over Farenlose til Hjelmsolille. Turen hjem 
kores ogsi hver for sig nogenlunde den 
modsatte vej af "Cafeholdets" tur til Hjelm
solille. 
Husk madpakke. 
Kares ikke i regnveir! 

Vintur- Harlev. 
Bemasrk!!!! 
Flyttet frem fra den 3-8-02 til 
NY dato. 27.07.2002 

Vintur- Harlev. 
Lordag den 27. juli 2002. 

Modested: Ringvejskrydset i Glostrup. 
Modetid: 08.00 prascis 
Turlaengde: ca. 105 km. 
Hastighed: ca. 18-24 km/t alt efter hvem 
der moder op. .Jt 
Turledere: Lene & Jess. ^ ^ ^ ^ ^ f i S e 
T l f 38 79 17 59^-^rar^^^( 

Tilmelding: den 23.07.2002 
Pris: Kendes ikke eksakt, men i 
storrelsesordnen kr. 20 - 40 

Sifremt du finder denne tur for lang vil der 
kunne ske pistigning i Koge i krydset 
Vordingborgvej/ Sondre Viaduktvej / Ring-
vejen kl. 11.00 (Skal oplyses ved til-
meldingen). 
Turen fra Glostrup kores ad Roskildevejen 
til Hoje Taastrup, hvorefter der kores ad de 
smS landeveje til Kage for at samle de 
personer op, som mitte vaelge at stige pi i 
Kage. Fra Koge gir turen over Gammel 
Hastrup, VedskoUe, Grubberholm, Him-
lingeaje dl Hirlev. Her vil der vaere 
provesmagning af diverse italienske 
specialiteter, isaer hvad angir vin, men ogsi 
andre kulinariske oplevelser. 
Husk madpakken, som hvis vejret tillader 
det, vil blive indtaget i det gronne efter 
besoget hos Dansk Vinforsyning. 
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Rotur pa Farum Se. 
Sandag den 28. juli 2002 

' ' ' • U fiillTOflllllltT 
Madesteder: Jyllingevej-TSmvej./ Farum 
BSdudlejning. 
Modetider: K l . 10.00/ 11.00 
Turleder: Peder Andersen 
Tlf: 36 75 38 42 

TILMELDING: Senest den 26. juli. 
Vi gir i bidene kl. 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 saetter kursen mod Karso, som 
er turens egentlige mil og alle anstren-
gelseme vasrd. Tidligere deltagere ved hvad 
jeg mener. 
Husk mad og drikke, kaffe/the. Brod kaber 
jeg pi vej til Farum. 

Louis Ketners Eftf. 
V / Michael Cristiansen. 

"Grundlagt 1895 " 

Handbyggede Cykler - Tourcykier. 
Cykeltasker - Rygsaskke - Div. Udstyr. 

Carl Bemhardsvej 4 
1817 Frederiksberg C. 

T l f 33 22 48 00 

Hornsherred og det ekologiske 
bofaellesskab Munksogard 
Sandag den 11. august 2002. 

Madested: Roskilde Station (udenfor 
hovedindgangen) 
Madetid: kl.9.30 

Laengde: ca. 100 Km. (til og fra 
Roskilde Station) 
Hastighed: Pasn fart-ingen racertur. 
Turledere: Poul Larsen & Birte Saltoft 
T l f 77 41 01 64 
(Mobil-tlf pi selve dagen: 40 41 72 48) 

Tilmelding: pi tlf 77 41 01 64 eller e-mail: 
bolig64(5).munksoegaard.dk heist senest 
torsdagen inden, da vi skal have kager nok! 
Turen planlasgges til at kunne gennemfares 
pi racercykler. V i skal fra Roskilde rundt 
omkring Lejre og videre op gennem 
Hornsherred, gennem Frederikssund og 
tilbage mod Roskilde hvor kaffen (og 
kagen) indtages i bofasllesskabet Munk-
sagird hvor Birte og Poul bor (og stir for 
kageme). I Munksagird (ved Trekroner 
Station/RUC) slutter den guidede tur. Vi 
karer ikke i dagsregn. 1 tvivl? ring pi dagen 
til et af de 2 ovenstiende telefonnumre. 

Badetur Dronningmelle 
Sendag den 18. august 2002. 

Madested: 
Madetid: 
Laengde: 
Turleder: 
Telf: 

Ring 111 ved Herlev posthus. 
kl. 9.00 
125 ( 80) km 
Aksel Koplev 
44 92 22 90 
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Denne tur har va;ret kart far; men i ret 
dirligt vejr, s i nu praver vi igen i hib om at 
vejrgudeme er med os. 
Turen gir over Farum, ast om Esrum sa, 
forbi Esrum kloster til Dronningmalle. 
Denne del af turen forventes at foregi i 
forholdsvis godt tempo, dog siledes at ogsi 
turlederen og den der er langsomst kan 
falge med. 
1 Dronningmalle slir vi os ned p i stranden, 
hvor den medbragte frokost indtages. 

Efter frokost kares til Helsingar delvist ad 
Nordkyst stien. Det er en grussti (enkelte 
steder sandet) af god kvalitet. Den gir nogle 
steder helt ude ved vandet og andre steder 
inde i plantagen. Derme del af turen afvikles 
i et langsomt tempo. Der drikkes kaffe i 
Helsingar evt. ved Kronborg Slot. 

Hjemturen gir ad Strandvejen og langs 
kystbanen til Klampenborg, hvorfra der 
kares 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 Helsingar. 

SIMON DOUGHTY 

Om turen: Cykelturen starter langs 0resund 
ad Strandvejen. Fra Klampenborg til Nivi 
falger vi det saerlige cykelsti net gennem 
skoven, fredelige villaveje og ibne 
landskaber. Vi holder frokost ved Sletten 
Havn (husk madpakke og drikkevarer). 

Turens motto er: "Milet er ikke milet. milet 
er vejen til milet". D.v.s tilbageturen starter i 
samme sekund Lousiana's hovedindgang nis. 

Louisiana 
Sandag den 15. September 2002 

Farste madested: JyllingevejATimveJ 
Madetid: K l . 0 9.00 
Turlsngde: Ca. 90 km. 
Om turen: Der cykles via Vestvolden og 
Utterslev mose frem til: 

Andet madested: Strandvejen/Tuborgvej 
Madetid: K l . 09.45 

Ca. 70 km. 
Jesper Wang Larsen 
Flemming Nielsen 
39 90 39 87 (JW) 
43 64 49 03 (FN) 

Turlasngde: 
Turledere: 

Tlf: 

Tilbageturen vil foregi ad stisystememe. 
Efter Vedbask tager vi Grisestien til Stampen 
(ved Malleien) og videre gennem Dyreha-
ven. Vi stopper og holder kaffepause et sted 
pi tilbageturen feks. Ridvad Kro. 

Tempoet bliver s i alle kan falge med. 

Triathlon-speclallsten 

RYVANG CYKLER og SPORT APS 
HesselogaOe 3i:T4singegaae 38 
2lOOKQDer>havn0 
Tlf. 31 20 73 12 Telefax 3 l 20 54 58 G-ronr 6 55 21 S3 

- kram til kraesne cyklister 

'(!) 

[ H T M U CMWAAM amo ONVAJUI SNT>UM MJDug 9 
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Toscana den 24/8-8/9 2002. 

Stemningsbillede fra Appenineme. Toscana 1996, 

Fra vor mand i Ringsted er folgende tilbud: 
Ringsted-Roskilde. 

Sendagden 16. juni 2002. 

En tur med Cyklistforbundets Koben-
havnsafdeling. 
Modested: Ringsted Station 
Madetid: K l . 10.00 
Laengde: Ca. 75 km. 
Hastighed: Tempo s4 alle kan vaere med. 
Turleder: Niels C. K. Pedersen 
Tlf: 5761 5286 

Turen er som falger: Fra Ringsted over 
Haraldsted, Allindelille, Store Merlase, 
Valenderad, Tjarnede og frem til Igelsa, 
hvor frokosten indtages i/ved Anni's 
sommerhus ved Maglesa. Herefter fort-
sasttes mod Tallase, Tadre Malle, Kirke 
Hvalsa og over Kisserup til Roskilde. 
Bemaerk: Der vil ikke vaere tilskud til kaffe 
og kage. 

KOM SOVENDE PA 
CYKEL EERIE I 
SYDEUROPAI 

Ruby Reiser 
1V.86153S99 

Opfordring til turledere.!! 

Hvordan forlab Dit / jeres turarrangement. 

- Var der rimelig tilslutning, hvor mange ? 
- Blev arrangementet aflyst og hvorfor ? 
Hvordan var deltagemes syn pa turen. 
- For kort, for lang ? 
- Blev der kart for hurtigt, for langsomt? 

Send et par linier / mail til redaktionen, sS 
vi har det i haende inden aktivmadet den 10. 
okt. SS var der miske nogle retningslinier 
der kurme vasre til gavn for kommende 
turledere. 

red. 

BANANI 
SPORT 
Cyklen - der er kselet lor 

Vigerslevvej 35 Telefon 36 30 04 20 
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Hip hip 

Hurra!! 

Vores"gamle" blad koordinator, turarranger 
og sasrdeles nuvasrende mand pi. Sjaelsa 
Rundt arrangementet, Niels C.K har netop 
rundet de 70 ii. Tillykke med det. 1 den 
anledning har klubben endnu gjort en 
undtagelse fra reglen og begavet fadselaren 
med et par flasker. Niels har lagt mange 
krasfter og tid i klubben og i ham har 
klubben endnu en vandrende reklame. Det 
er da opmuntrende, at man stadig kan 
bevare vitalitet og gSpimod bare man 
holder sig i gang pi cyklen. Vaerd at taenke 
over !! 

Red 

Internet adresse: 
WWW.TURCYKLISTERNE.dk 

KLUBM0DER 

Juni: Torsdag d. 13. 
Inspiration til Toscana turen. 

Juli: Intet made. 

August: Intet made. 

September: Torsdag d. 12. 
Sommerferie billeder fra Toscana og 
lignende. 

Darene Sbnes kl. 19 og s5 er kaffe/the 
med kage naesten klar. 

HUSK NY ADRESSE og 
M0DEDAG!! 

HUSK NU: 
Har du nogen gode ideer til arrangementer 
pi de marke vinterklubmader, si kom frem 
med dem ved at henvende dig til Aksel 
Koplev eller Jess Brink. 

C Y K E L F E R I E 

Vi har cykeltaskerne, letvaegtsteltet 
og alt det avrige udstyr. 

Kiq ind hos 

mimsutNo 
Frederlksborggade 52 

1360 Kabenhavn K 
Tlf. 33 14 51 50 



Turcyklisten 2 / 2002 Side l l ; . ' ' 

Trafikkultur2002.!!? 

Smadr lampen til hajre, kar brolasgningen 
ned ved pubben, skub til slikbutikken, kar 
bommen for enden af vejen ned og fortsast 
til Ribe ad cykelstien !!. 

Indeks 

Ture i naeste blad: 

S0. 22-09 FalkonergSrden 
L0. 28-09 Hven 
Sa. 06-10 Frilandsmuseet 
Sa. 27-10 Lukketur 
Sa. 03-11 Vintertrasning begynder 
Sa. 24-11 Skovtur, cykel/vandre 

Deadline for nasste nummer er 26-7-2002. 
Forventet udkomst uge 37 i September md. 

Sjslsa Rundt 1 
Nekrolog 2 
Cykler og Oresundstog 3 
OBS-OBS 3 
Onsdagstrasning 4 
Kommende ture 4 

Onsdagstrasningen 4 
Dragar 4 
Blovstrad kro 5 
Kullen 5 
Weekend tur til Skaelskor 5 
Farslev gl. Kabmandsgird 5 
Vestsjaellandsture 6 
Vintur Hirlev 6 
Rotur pi Farum sa 7 
Homsherred/Munksagird 7 
Badetur Dronningmalle 7 
Louisiana 8 
Toscana 9 
Ringsted-Roskilde 9 

Opfordring til turledere 9 
Klubmader 10 
Internet adresse 10 
Deadline nasste nr 11 


