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( ^ g ) Sij) ( ^ g ) 
T U R C Y K L I S T E N er medlemsblad 
foreningen T U R C Y K L I S T E R N E , der 
har til formal at udbrede og formidle 
viden om og glffide ved turcykling p§ 
ethvert plan. 
Bladet udkommer 4 gange irligt. 

Redaktorer 
L&n£y o^Jcw/ 8 cU>Jensen / . 

Redkaslkevej 168 
2600 Glostrup 

Tlf. 43 45 66 08 

Koordinator 
fimvA. K r C i f e m e n / 
Saddelmagerporten 4-539 

2650 Hvidovre 
Tl f . 22 16 27 30 

FORRETNINGSUDVALGET 

Kasserer 
Jens Spelmann 
Vingekrogen 12 

2730 Herlev 
Tlf. 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 Elieby 
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 Brenshaj 
Tl f . 38 60 80 14 

(2. torsdag i hver mSned.) 

Her T 

Nytarsfrokost. 
Sandag den 19. januar 2003. 

Medetid: 
Madested: 
Laengde: 

Turledere: 

Pris: 
Modepligt.!! 

kl.13.00 
Klubhuset Voldparken 8. 
S§ Isnge du har lyst bare du 
selv lukker og slukker. 
Gertie, Niels, Jesper, .Jess, og 
Finn C. K . 
kr. 100. 

Bordet er pyntet og den traditionsrige 
nyxixs buffet er linet op. Humaret og even-
tuelle nytirslajer mS du selv medbringe. 
Prisen rjekker til en snaps, en al / vand og 
den i turcyklist sammenhaeng uundvasrlige 
kaffe med kage. Skulle der v s r e en tarstig 
sjael eller to tilstede, kan "refiler" kabes til 
fornuftige priser. 
Tilmelding, der er bindende, pA: 
tlf. 22 16 27 30 (kom nu ikke for sent) 
senest nytSrsaften. 
Betalingen sker ved at medbringe en 
"hund" pS dagen, herefter er der fri adgang 
til herlighederne. 

Hilsen fra frokosludvalgel 

H U S K ! Julemodet. 

Arets festlige hajdepunkt d. 12. dec. 
K o m og mor dig over de festlige bemaerk-
ninger til Finn Gormsens spasndende frem-
visning af sommerens oplevelser. 
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Qnskes alle fra redaktionen og koordi-
natoren. 
Saesonen synger pk sidste julevers og en ny 
toner frem i horisonten. Det er tid til at tage 
et lille vue over det som haendte ! 
Vej ret denne sommer skal der ikke lyde 
mange klager over, overdSdigt pi alle m4-
der med alle de soltimer og varmedage man 
kunne anske. Det har vasret til korte bukser 
fra maj til September. Derme ssson diskede 
op med 25 turarrangementer. Heraf blev 
turen til Hven aflyst grundet manglende 
fffirge forbindelse og weekenden pi Kongs-
kilde friluftgSrd led skibbrud delvis pi 
grund af tilslutningen og et truende vejr. 
Yderligere et par ture blev aflyst grundet 
regn. Ca. 3 arrangementer havde mindre en 
4 deltagere mens resten var paent besagt, 
det var dog typisk de lange ture der tiltrak 
flest, med ibningsturen som undtagelse. E n 
anden ma;rkva;rdig undtagelse udgjorde 
lukketuren, der samlede 8 cyklister til en tur 
i forrygende regn og blassevejr. 
Aret bad ogsS pi et vellykket rejsearrange-
ment til Italien med fuld tilslutning. Dette 
er i hvert fald noget v i i fremtiden skal hol-
de l iv i . Turplanlasgnings madet samlede 
fasrre turarrangarer end sidste 4r, med fal-
dende antal ture til falge for 3. Sr i trsk. 
Det Srlige aktivmade viste vigende tilslut
ning og mindre diskussionslyst end i de 
"gamle" dage , hvor der altid var en evinde-
lig parlamentering om turenes lasngde og 
fart, m. m. E r vi blevet trstte eller er vi bare 
kogt ned til en temmelig ensartet flok der 
kender hinanden si godt at man ved hvad 
de andre taenker og mener— tjaa. 
Efter et par kr med henholdsvis en reklame 
folder og Sbning af hjemmeside, uden den 
ringeste medlemsfremgang m i v i nok kon-
statere at v i er en klub af medlemmer der 
langsomt men sikkert nasrmer sig pensions-
alderen, altsi en asldreklub. Det er i falge 
den offentlige debat ogsi den befolknings-
gruppe der bliver flest a f i fremtiden.— Har 
— H o v - s i er der miske alligevel chancer 

for medlemsfremgang ?. E n lys fremtid vin-
ker forude !!. 
Apropos pensionister, de er som bekendt 
blandt de belt store emner i den politiske 
debat. Og ikke som v i N U ser det, en mu-
lighed for fomyet energi til klubben. -Ne j -
-Nej~ det er sku det belt store problem- du 
-det er simpelthen et s i stort problem at det 
belt spaerrer for udsynet, horisonten er belt 
spasrret- det er giet i sort!!. 
Jeg bar lige taget en lille skammel at sta pa, 
det er jo vaemmeligt n i r bele horisonten, v i -
sioner og alt nytasnkning sidan er spsrret af 
gammelt tankegods:-Det hele ser lysere ud 
nu. Jeg ser en mangfoldig skare af velfun-
gerende pensionister. De er ved godt hel-
bred, har mod p i tilvaerelsen og ser ikke ud 
til at skulle passes og plejes forelabig. Ja-
men har, de har jo masser af visioner og 
ideer og er vant til at trasffe beslutninger og 
fare dem ud i livet. Og de kan sarme osse 
bide stave og lasse alle sammen. Mange er 
selv i gang med at tilrettelsgge deres pen-
sionisttilvasrelse- belt s e lv - . De er som 
helhed ret velstiende og rigtig mange har 
eget bus, bil og sommerhus samt alt hvad 
dertil barer, det ligner ikke rigtig en hjasl-
pelas flok med syvtal og tiggerstav. Jeg ser 
en masse kabelystne og aktive kunder og 
projektmagere. De laber, de cykler, de van-
drer, de svammer og det er vist ikke her der 
er ekstrem fedme og motoriske problemer -
hva!! -. 

S i er der ogsi lige den med at der ikke er s i 
mange til at arbejde, n i r alle de pensionister 
kommer ?? Jamen er det antallet af arbej-
dende eller er det produktionens sterrelse 
der besteramer rigdommen ??. Ja hvis det 
var antallet af arbejdende der betad noget 
mitte de vasre styrtende rige i K i n a !. S i 
mon ikke det g i r belt uden problemer, hvis 
politikere og medier holder op med at rende 
skrigende rundt, med armene oppe over 
bovedet og i stedet skue roligt ud over 
horisonten og bruge fantasien i stedet. 
E r der noget der truer i horisonten, og det er 
endog sasrdeles sandsynligt, er det i bvert 
fald ikke pensionisttruslen. 

Jan. 
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Den Franske Cykeluge 2003 i 
Aurillac 

Det tegner til at blive en belt ekstraordineer 
cykeloplevelse. Aktivmadet vedtog da ogsS 
at der skulle laves et rejsetilbud til 
medlemmerne. Aurillac ligger i 800 meters 
hsjde, 550 km syd for Paris og 360 km vest 
for Lyon. Det er hovedbyen i departementet 
Cantal i regionen Auvergne - og har som 
sSdan sikkert alle nadvendige faciliteter 
som haller og campingpladser. Cantal byder 
pi ret kuperet terrasn, ikke mindst i omridet 
med Vulkanparken. Cykelrutenie ligger ca. 
mellem 600 og 1500 meter o.h. i Central-
massivet. De franske arrangarer anbefaler 
bjerggearing p5 cyklen. 
Bedemt pi. billedmateriale og kort ser det 
betagende smukt ud med snirklede floddale, 
opstemmede saer og granne vulkaner med 
ki-atersaer. Desuden masser af gamle borge, 
slotte samt romanske og gotiske kirker. 
Naturoplevelserne bliver nok anderledes 
end i Ostfranki'ig hvor vi ofte har vEret. 
Cykelrallyet kores fra sandag 3/8 til sandag 
10/8. Turcyklisterne starter fra Kabenliavn 
med Ruby Rejsers bus med cykeltrailer fre-
dag 1/8 om morgenen med ankomst til cam-
pingpladsen i Auril lac lardag formiddag. 
Hjemrejsen starter lardag 9/8 om eftermid-
dagen med ankomst til Kabenliavn sidst pi 
eftermiddagen sandag 10/8. Baseret pi 
minimum 30 deltagere regner vi med en 
pris pi ca. 3000 Kr./person (herom mere i 
marts). Rejsens pris inkluderer busrejse, ral-
lygebyr, camping og fransk licens med 
indbygget forsikring. V i hSber at der ogsS 

bliver 
rid til et 
velkomst-
arrangement og en fffilles middag, specielt 
hvis vi bliver flere end tredive. Dertil 
kommer valgfri afbestil-lings forsikring pa 
5% af turens pris. Ikke-medlemmer er 
meget velkomne - si spred venligst det 
gode budskab - blot skal de be-tale et 
passivt medlemskab pi 100 K r . 

Lardag 2/8 om eftermiddagen er der valgfri 
muligheder for at rare benene i omegnen af 
Aurillac. 
Sandag er der ibningsceremoni i byen samt 
en cykelrute i landskabet mellem Murat og 
Saint-Flour, 50-75 km ast for Aurillac. 
Mandag til lardag kares selve rallyet. Hver 
dag er der 5 valgfri ruter i et nyt omrSde. 
Ruterne har i gennemsnit falgende Ijengder 
i km og dertil svarende antal hajdemeter. 
1) 55/480,2) 85/950,3)1 15/1520. 
4) 155/2000, 5) 180/2360. Det ekstreme er 
onsdagens 175 km tur med 3223 h0jde-
meter. 

Mandag kares der i kastanielandet L a 
Chataigneraie syd for Aurillac ned mod 
floden Lot. Der er mange smSfloder, slettei 
og stenbrud og man krydser pilgrimsvejen 
V i a Podiensis mod Santiago de 
Compostela. 
Tirsdag kares der mod nordvest i egnen 
med floderne Cere. Maronne og Dordogne 
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med middelalderbyer, dale, klafter og lange 
opstemmede saer. Fra Mauriac kan man 
skue ud over vulkanlandet. 
Onsdag kares en ki-asvende tur nordpS til 
den vestlige del af det granne vulkanske 
landskab. Man kan besage Salers - en af 
Frankrigs smukkeste landsbyer. Samt nyde 
de flotte udsigter sammen med en bid 
Salers eller Cantal ost. 
Torsdag er der pique nique i V i c sur Cere 
nordast for Aurillac. Det er i Cere-dalen 
ved kanten af vulkanlandet. Der er varme 
kilder, mineralvand, kirker, vandreture, 
grotter, turist hallaj og det gode lokale 
kakken. 
Fredag gir turen ogsS mod nordast op i eg
nen mellem de store vulkaner (1500-1800 
m) og til Murat og Allanche. 
Lardag bliver der sikkert tid til en moderat 
formiddags tur mod ast til Polminhac og 
Raulhac. 
Under hele ugen er der marked med cykler, 
-dele, cykeltaj og diverse i rally hoved-
kvarteret, samt folkemusik, jazz, rock, 
tealer plus lokalt mai'ked om fredagen, stor 
fest lardag aften samt cyklende afslutnings 
optog om sandagen for dem der eM. bliver. 

fmn.oerssleff(a).v.'anadoo.dk. Her bedes 
oplyst sasrlige forhold som fx. fravalg af 
ud- eller hjemrejse med bussen pga.forlsn-
get ferie, fravalg af busrejsen pga. karsel i 
egen bil , fravalg af camping fordi man selv 
sarger for anden indkvartering. Primo marts 
2003 sendes nasrmere oplys-ninger samt 
endelig pris og betalingsbe-tingelser. 
Interesserede kan sage flere oplysninger pa 
f x . Michelins kort nr. 239 (skala 
1/200000), rekvirere en stor brochure 
"Auvergne - a Paradise of Space" hos Det 
Franske Turistkontor, Ny 0stergade 3, 
Kbh. , tel. 33 11 49 12 eller checke cy-
kelugens hjemmeside \vw\v.cosfic2003 .org. 

Tilmelding; 
Ikke-bindende interessetilkendegivelser 
modtages senest 1-2-2003 af Finn 0rssleff 
pi tel. 36 49 99 60 eller e-mail •4( 

Velkommen pi holdet ansker arrangarerne 
John Mathiesen (tel. 45 85 02 41 og e-mail 

, _ bliohnmca.privat.dk. (2.det digit er et et-
tal)) og Finn 0rssleff. 



Referat af Aktivmedet 10/10-2002: ^ ^ 

Valgt til dirigent blev Knud Hofgart. 

Valgt til referent blev Flemming Nielsen 

Sjaels0 Rundt 

Niels C. K. Petersen sagde tak til dem der 

stod p& post, det var let at fh besat alle 

poster. Der var i ir tilmeldt 5151 deltagere, 

her skal man helt tilbage til leb nr. 2 i 1971 

for atfinde et lavere deltagerantal pb 4850. 

Af de tilmeldte deltog 3897, her skal man 

helt tilbage til det ferste leb i 1970 for at 

flnde et lavere antal deltagere pd 2050. Det 

er endnu ikke sikkert om SjcelsB Rundt kares 

nceste &r. 

Regnskab 2002 

Regnskabet var ikke blevet revideret da 

revisoren fejrede 60 drs fedselsdag i Fran-

h-ig. En revisionsrapport vil blive medtaget 

i decembernummeret. (Ved redaktionens 

slutning foreli ingen rapport.) Jens Spel

mann fremhcevede, at kontingentindtcegten 

er faldet, idet medlemstallet er faldet. Ifelge 

adresselisten er der kun tale om et fald fra 

97 til 95 medlemmer, men det gennem-

snitlige kontingent er faldet fi-a 187,- kr til 

172,- kr. Ligesom sidste &r har vi ikke fiet 

annonceindtaigter pd grund af manglende 

udsendelse af regninger, men nu er regnin-

gerne sendt ud. Flemming ville vide hvad 

diverseposten pd 1825,- kr dcekkede over, 

her var storstedelen brugt til betaling for 

hjemmesidenpa 1500,- h: 

Budget 2003 

HEINO C Y K L E R 
A L T I 

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

K V A L I T E T S C Y K L E R T I L L A V P R I S 
Roskildcvej 527. 2605 Brondby. Tlf. 43 43 22 39 
Ostcrbrogade 158. 2100 Kbh. 0 Tlf. 31 20 88 77 
Vestergade 2. 4100 Ringstcd. Tlf. 57 67 00 28 

/ budgettet for 2003 har Jens Spelmann 
regnet ucendrede indtcegler fra Sjailso 
Rundt. Med alt andet ucendret vil det give et 
lille overskud. Det budgetpunkt, der gav 
anledning til mest debat var renteindtceg-
terne pi 0,00. Her blev det vedtaget, at Jess 
skulle forsoge at binde en del af formuen til 
lidt hejere forrentning. 
Kontingent: Ucendret 
Tilskud2003: Ucendret 

Valg: 
Forretningsudvalg: 

Jens Spelmann, Aksel Koplev, 
Gertie Elleby og Bert Due Jensen 
blev genvagt. 

Kasserer: Jens Spelmann blev 
genvagt. 

Reviser: 

Steen Hummelhoffblev genvagt. 
Klubbladet: 

Redaktion: Lene og Jan Bai blev 
genvagt. 

Udsendelse af Klubbladet: Finn 
Kristensen blev genvalgt. 

SjcelsB rundt udvalg: 

Jens Spelmann og Niels C. K. 
Pedersen blev genvagt. 

Klubaftens udvalg: 
Jesper Wang blev genvalgt og 

Verner Kristiansen blev erstattet af 
Johan Knudsen. 

Arrangements udvalg for klubaflener: 

Jess Brink og Aksel Koplev blev 
genvalgt. 

Nyt&rsfrokostudvalg: 

Finn Kristensen, Gertie Elleby og 
Jesper Wang blev genvagt. Nyp. i 

udvalget blev Niels J. Johansen og 
Jess Brink. 
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BANANI 
SPORT 
Cykien - der er kselet for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 

Klubbladet: 

Klubbladet: 
Jan og Lene vil gerne have flere 
indlceg. Teksten md meget gerne 
scettes meget simpelt op, s& sorger 
redakt0rene for opscetning. Knud 
Hofgart og Linda roste klubbladet. 
De kommende ture er det vigtigste. 
Referater er mindre vigtige. 

Hjemmeside: 
Aksel reviderer hjemmesiden hver 
gang der kommer et nyt blad, 
saledes at det meste af teksten er 
den samme som i bladet. 

Det forgangne ars ture: 

Klub ture: 
Der var spredte erfaringer. Verner 
kunne kun fd 3 med til Blovstrod 
Kro og ville give denne tur en pause 
nceste ar Bert havde haft nogle lure 
med meget lille besog og ville holde 
en pause med at arrangere twe. 
Knud Hofgart og Carsten havde i 2 
ar aflyst deres tur til Kongskilde, 
den tur kommer ikke med i pro-
grammet til nceste ar. Herudover 
havde der vceret mange ture med 
mange deltagere. Finn Kristensen 
mente, at det iscer er lure med nye 
ideer, hvor folk kommer. Ture der er 
gentagel mange gange kommer folk 
ikke til. 

Toscana tur: 
Knud Hofgart og Linda roste turar-
rangorerne for en god tur. 

Nceste drs ture 

Tur planlcegning: 
Mode den 2. november. Under dette 
punkt blev der bl a. talt om AIT i 
Svendborg fra 12. til 20.juni (burde 
nok have vceret flyllet til pimklet 
sommer tur 2003) 

Trceningsture: 
Jan sagde, at der pd onsdagsturene 
ikke er holdopdeling i hurtige og 
langsomme, sd der kores i et hold. 

Sommer tur 2003: 
John og Finn Qrssleff planlcegger 
Semaine Federale tur med afgang 1. 
august og hjemkomst 10. august. 
Turen skulle kunne gennemfores for 
2800,- kr. per person for alt ved 30 
deltagere. Der er lure fra 53 til 203 
km. 343 hojdemeter pd den fladeste 
og 3223 hojdemeter pd den mest 
kiiperede. Regionen er bakket. der 
anbefales bjerggearing. 

Evenluelt: 

Under evenluelt blev det diskuteret om det 
skulle vcere et krav for deltagelse i Semaine 
Federale turen, al man var medlem af 
turcyklislerne. Det blev vedtaget, at 
medlemskab var Ivunget. Indmeldelsen 
kunne feks ske ved, at prisen pd turen blev 
meldt ud, som summen af de 2800,- ki- og 
kontingent, med en sairlig medlemsrabal pa 
konlingenlbelobet. 

KOMSOVENDEPA 
CYKELFERIEI 
SYDEUROPAl 

R u b y Reiser 
•nf.86153S99 
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T U R R E F E R A T E R 3f 
Side 7 

Rotur/krydstogt pa Farum Se d.28. 
juli 2002. 

V i var 4 personer, der madtes i Riadovre for 
at cykle til sommerens store krydstogt pa 
Farum So, nemlig Finn Cluistensen, Toni, 
Peder samt undertegnede. Ved badudlej-
ningen modte Janne op som den 5. deltager. 
Vejret var pragtfuldt, solen skinnede, tem-
peraturen var haj og vind var der nassten 
intet a f 
Vejret taget i betragtning, var det fS aktive, 
som dukkede op til en hyggelig dag. 
Turlederen Peder angreb mig derfor for 
unfair konkurrence, da Jess og jeg havde 
flyttet vores vintur til dagen for. Hvis tur -
cyklister skal vaelge mellem vinsmagning 
og rotur, sa er der ingen tvivl , om hvad de 
vaslger. 
Karso er efterhanden groet helt til, sa det 
var svjErt at komme derind. Desuden var 
der i det varme vejr nEsten ulideligt pa 
Kars0 - uden vind og med bidende insekter. 
V i skyndte os ud pa Farum so igen. Efter 
frokost og afslapning i baden - fortajret til 
en fuglepiel - skulle vi til arbejdet igen. Min 
"chauffor" Finn roede fmt lige ud, mens 
Toni syntes, at turen skulle leve op til sit 
tilnavn "kryds"-togt. Sa turlederbaden kom 
lidt senere til kaj, hvor vi blev modtaget af 
en hel flok fmger-bidende andersiner. 
Mange tak til turlederen for en hyggelig tur 
samt for bans perfekte aftale med vejr-
gudeme i ar. 

Lene Boje. 

Lukketuren ved Kabenhavns havn 
27. okt. 2002. 

1 aimonceringen for turen n,Evntes, at man 
ville fmde "et passende sted for udveksling 
af meninger". Det blev til 3 nodtvungne 
steder for de 8 deltagere Finn Kr . , Hans 
Albeck, Johan, Susanne Sindberg, Verner 

K . , Ingvar, Jan Bai samt Lene Ba i , som alle 
havde valgt ikke al basre hjelm. 
1 gravejret gik det i friskt tempo fra Nyhavn 
forbi Diamanten og over Langebro til den 
tidligere Soyakagefabrik, hvor en midlerti-
dig deling var sket i et racerhold og et kul-
turelt cafehold, sidstnsvnte pga. den inter-
essante byggeaktivitet pa Islands Brygge. 
Men sa fandt man ind pa Fsl leden, hvor 
man iforte sig regntoj for resten af turen. 
K l . 11.51 serveredes for 1. gang Dr. Nielsen 
ved Bellacentrets Metrostation samtidig 
med udbedring af Verners punktering. 
Dernasst studietur op pa stationen, for stien 
langs motorvejen forte os til et sted ved 
navn Garagen, hvor Finn ville have faet en 
bekendt til at bevsrte os. Men ingen hjem-
me. 

Altsa ud i Havnecafeen i Kastrup havn. 
hvor vi i det usle vejr fik lov at spise 
madpakken inden dore til en ol (for Lene 
dog en stErk ol), imedens der blev lavet 
videooptagelse til en 30-ars fodselsdag med 
rigtige projektorer og 2 laskre barpiger samt 
en colliehund. 
Stedet er fra 1738 og har vasret vKitshus i 
176 ar og bliver forhabentlig bevaret sam
men med de naerliggende gamle bygningei 
som kontrast til det moderne hotel Hilton 
og lufthavnen. Stedet har ogsa vasret bryg
gergard med eget ol frembragt "ved hard! 
slid med barkede nsver". Citat fra Jan. 
1 fygende medvindsregn strog v i ad kyst-
stien og Amager Strandvej over Holmen til 
den endnu kedelige bagside a f operabyg-
ningen for derpa at konstatere, at der var 
optaget pa cafeen fra sidste ar pa hjornet af 
Set. Annas Gade/Overgaden oven Vandet. 

ER CYKLEN I VINTERHI? 
I Friluftsland er vi specialister i 

turlangrend. telemark og vinterfleldlure 
Kig ind hos 

mmsm 
Frederiksborggade 52 

1360 Kobenhavn K 
Tlf. 33 14 51 50 

Turcyklisten 4 / 2002 

Derfor uddeltes k l . 13.18 Dr. Nielsen for 2. 
gang til trost. Ankommet til Hojbro Plads 
daffede v i ind pa hjornet til L i l l e 
Kirkestrffide pa Baresso og fik den tradi-
tionelle kaffe/kage. 
Imedens kunne vi diskutere en kaempe-
reklame pa husmuren overfor opsat for 
Calvin Kle in , benievnt Crave med pil skrat 
opad til hojre, visende en yngre halvlang-
haret mandsling med bar overkrop og har 
under armene og lange bukser med lynlas, 
som var gaet i stykker. Darlig reklame for 
en lynlas. 
V i diskuterede ogsa, om varm massage er 
bedre for onmie muskier end isposer. 
Tak til Fimi for udvist talmodighed, men 
ikke til Ingvar, der som saedvanlig opforer 
sig hinsides al beskrivelse. 

Johan Knudsen. 

Side 

Turplanlaegningsmedet 2. novem-^ 
ber 2002. 

Pa dette mode fastlaegges turarrangemei>~ 
teme for det kommende ar, altsa 2003. 
Det har i en lang arraskke vasret holdt, og 
bliver det stadig, hos Lene og Jan Bai 
Jensen. 
I i r deltog vsrtsparret, Peder, Jess og Lene 
Boje, Aksel , Finn 0rssleff, Knud Hofgart, 
Verner K . , Susanne Sindberg , Finn 
Kristensen og undertegnede. 
Basis for nogle fornuftige beslutninger er 
fasUesbordet, hvor vi alle indtil nu har faet 
lov at blive bsenket sammen, sa at evt. 
gensidig mobning let kan udveksles. 
Dette ar var bordet daskket af en rustrod 
nerves velourdug. Servietterne var med hvi-
de Liliumblomster og -blade. T i l kaffe og 
te, som var ad. libitum, serveredes i denne 
raskkefolge; 
1 Fransk jebletaerte af glimrende 
iebler gameret med indisk kanel og dertil 
creme fraiche i m^ngde efter eget valg. 
2 Lagkage af makron- og 
bisquitbunde med nougatmasse og 3 mm 
tyk marcipan lodret hele vejen rundt som 
stotte. Dette var nodvendigt, fordi nougat-

massen ikke kunne holde sig selv oppe ret 
godt. A f samme grund bad Jan os straks 
kore videre med denne kage, som ban selv 
skar for, og som Aksel fik forste stykke af, 
fordi ban havde placeret sig strategisk 
herfor. 
3 Ret hoj appelsinlagkage med 
valnoddemousse og mandelbund. De kandi-
serede appelsiner var sirligt ffestnede ud-
vendigt i en ovre og nedre ring med gronne 
blade imellem. 1 den lodrette del af over-
fladen var med en bred gaffel med 6 spidser 
ridset et monster, hvis spor var omtrent 
vinkelrette pa hinanden. P i toppen en smuk 
stor lyserod rose, der matchede de lyserede 
roser i de enarmede lysestager med levende 
lys, som brasndte kultiveret. 

4 For udskasring af 4. kage hav
de "det lille fnug" til Finn K . ytret sig om 
minimal appetit, og Susanne, som var min 
bord- og anstandsdame, onskede en laengere 
kagegaffel, fordi hun havde fedtet sin ind, 
men det fik hun bare ikke. 0 v , bov! 
Kagen var en chokoladelagkage med cho-
koladecreme og -bund samt abrikosmasse 
,og flodeskum, der nederst omkring bunden 
var i marengs- eller stukmonster og laengere 
oppe i monster af enkelte 6-armede stjerner. 
Ogsa her var overfladen gameret med en 
storre smuk lyserod rose. 

Forst efter kagerne gennemfortes den 
alvorlige del, hvori en fiks nyhed var Jan 
Bais endagestur til og rundt pa Bornholm 
med hjs lp fra tog og hurtig fasrge og 
alligevel med masser af tid pa oen. 

Osterbrogade 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 
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Visse bemasrkninger flyver i luften som 
feks. Susannes beretning fra Semaine 
Federale i Bourg en Bresse om en cykel-
kvinde i meget stram lyserod dragt, som 
hun muligvis var fodt med. Damen var sa 
tyk, at man nassten ikke kunne se bendes 
Iffikre cykel, n i r hun sad pS den, og det er 
noget rod. 
Aksel havde fotokopieret nogle 2003-kalen-
dersider i lusket lysegron farve, og dem 
matte vi tage til takke med under planlsg-
ningen. Da vi var fasrdige, sa jeg rodt i 9 
minutter, idet rod er komplementeerfarve til 
gron. 
Jens Thorsen kom ikke pga. 39 grader i 
feber, Linda kom ikke af anden grund og de 
faste stotter Jesper og Flemming heller 
ikke. Bert ville holde pause for 2003. 
Det er godt, hvis et par stykker flere v i l 
mode frem med minimum 1 tur og hjslpe 
Jan og Lene med at komme af med deres 
Iskre desserter. Cykelparkering i Jan og 
Lenes forhave er tilmed gratis, men man ma 
gerne komme i bil. 
Endnu en gang tak til Jan og Lene. 

Johan Knudsen 

Vintertilbud fra Louis Ketners Eftf. 

Freestyle, Gore-windstopper fleece jakker. 
FSs med 2 lommer, haette med justering 
sort/gra 

Normalpris 1695,-kr. 
Nu 1195.-kr. 

Louis Ketners Eftf. 
V / Michael Cristiansen. 

" Grundlagt 1895 " 

Handbyggede Cykler - Tourcykler. 
Cykeltasker - Rygs^kke - Div. Udstyr. 

Carl Bemhardsvej 4 
1817 FrederiksbergC. 

T l f 33 22 48 00 

Ferieturen til 
U m b r i e n o g T o s c a n a 

24./ 8. - 8./9. 2002. 

Beretning fra irets cykelferie i det smukke 
og kuperede midt- italienske landskab. 
Turen var tilrettelagt og ledet af Aksel Kop
lev og Jess Brink, turcyklisternes svar pa 
E i l i f Kroager og Simon Spies. 
For uindviede kan jeg lige opridse turens 
tekniske specifikationer. Starten gik lordag 
morgen fra EUebjerg station og der kortes 
non stop i moderne sovebus med cykel
trailer. Enkelte havde reserveret hotel, de 
fleste ovemattede i eget telt. Som vanligl 
var Firm Gormsen ude i et Isngere cykelridt 
og stodte til arrangementet efter en laengere 
omvej fra Rom. Johan tog efter arrange
mentet videre til Nice og Jytte havde lige et 
srinde i det jyske og matte tage et fly hjem. 
EUers var selskabet sa vidt vides samlet i 
skon forening turen igennem. 
Forste destination var Castigligone del lago 
ved Trasimeno Soen, der ligger i det nord-
ostlige hjorne af Umbrien. Her la camping-
pladsen lige ved byen og helt nede pa stran-
den, denne viste sig dog at vaere knap sa bru-
gervenlig som de hjemlige af slagsen. 
Nsste destination 11 et par hundrede km. 
korsel mod nordvest, ikke langt fra Firenze. 
Campingpladsen la her pa en af de utallige 
hoje i 300 m.'s hojde ved flaskken San 
Baronto. Det anviste teltomrade faldt vist 
ikke helt i turcyklisternes smag, eller maske 
var det lidt fugtige vejr arsagen ? i hvert 
fald var der adskillige der her rykkede ud 
af teltene og ind i nogle torre og storre cam-
pinghytter. Her er s i beretningeme fra de 
deltagenes egen pen: 

Redaktionens udsendte Finn K. Har fal
gende andenhands beretning, samt sin 
egen: 
For at vasre sikker pa at komme med til 
Italien modte Hans Verner op p i EUebjerg 
Station k l . 6.00. V i andre der havde sovet 
lidt laengere modte friske ? op ca. en time 
senere. 
Turen gik sydpi i flot vejr, (det var det vist 
for ovrigt i alle de 14 dage vi var vask). Vel 
ankommet til Rodby kunne vi samle Svend 
Er ik og bans grej op inden sejlturen til det 
store udland. Stemningen voksede i takt 
med den reducerede afstand. Det var en dej-
lig ny bus v i korte i , kun 3 mdr. gammel, 
men det forhindrede hende (jeg ved ikke 
om busser er hunkon, men det er mit bedste 
bud ) ikke i at forlange et par nye dyseror 
inden damen ville kore videre. Det tog 2 
timer, ikke lang tid i betragtning af at der 
ankom en speciel servicevogn fra fabrik-
ken. Dette kumie dog ikke odelaegge den 
gode stemning, der accelererede desto lasn-
gere v i kom ned i Italien. Uden yderligere 
tekniske problemer ankom vi til Castiglione 
del Lago, hvor v i straks gik i gang med at 

Sendag d. 25. august. 
Ankomst til Castiglione. 
Vibeke leverer dette stemningsbillede fra 
det forste mode med Umbrien. 

V i vignede i bussen mellem bjerge klasdt i 
vinstokke. Ca. 40 km. nord for Verona 
spiste vi morgenmad. Morgenmad pa en 
Italiensk motorvejsrestaurant er et lidt kao-
tisk foretagende. Nar man har fundet ud af 
hvad man v i l have skal man forst sta i ko 
for at kobe en bon til det pigasldende. 
Derefter star man igen i en anden ko for at 
f i udleveret sine madvarer!! 
S i var der 4 - 5 timer til Castellione del 
lago. V e l ankommet var forste forhindring 
at f i bakset bus + trailer ind germem ligen 
til campingpladsen, hvor Finn Gormsen 
stod og tog imod os med sit fotoudstyr. V i 
fik anvist en plads med boje tr<Eer og store 
balvtag m. halmmatter og net, s i alle kunne 
fa en skyggeplads. 

Sa gik alle i gang med at fa teltene op. Alle 
storrelser, lige fra Hans Verners mini til 
Gerties og Niels ' "hangar" med flere sove-
kabiner. Hurtigt blev der ogsa organiseret et 
par store borde som blev placeret mellem 
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teltene, hvilket gav anledning til en vis 
bekymring hos Margit. V i vedtog derfor 
regel nr. 1: Ro k l . 22!!! Fester matte 
fortsstte ved baren. 
K l . 18 var der samling v. bordene. Peder og 
Toni havde faet til opgave at skaffe vin og 
lidt snacks. Heldigvis var der en lille 
rimelig velassorteret butik der havde abent 
mellem 8 - 24. Enkelte havde allerede 
vasret ude p& en cykeltur for at se pa byen 
og den niermeste omegn. Ved samlingen fik 
vi orientering om ugens program, og Aksel 
havde medbragt en opslagstavle til brug ved 
tilmeldinger. 
Efter madet dryssede de fleste ud for at 
spise, og der var ro meget tidligt den aften. 

Foto: Lene/Jess. Vibeke og Bent skutter sig for 
regnen. 

Mandag den 26. august. 
Abningstur Til Cortona. 
Lene Boje og Jess Brink Icegger ud med fol-
gende fra den forste cykeldag. 

••f*, j f j , »^«) A*j 
Abningsturen gik til byen Cortona, som 
ligger op ad en bjergside lige inde i 
Toscana. 
Hele flokken - 38 personer - startede samlet 
i pragtfuldt og varmt solskinsvejr fra vores 
campingplads ved bredden af Trasimeno-
S0en. V i korte ad sma veje i det forholdsvis 
flade terrasn indtil 4 km for Cortona. Her 
begyndte de store bakker med stigninger pa 
mellem 9 og 13 %, og stigningen delte 
naturligvis holdet i mange mindre grupper. 
Da turlederen kun havde provekort turen 
indtil opstigningen, og lians beskrivelse af 
modested derfor ikke var helt prscis , vare-
de det noget, for alle var samlet igen. 
Da alle var samlet blev den niermeste 
allimentation fundet og der blev kobt ind til 
en faslles frokost i det gronne med brod, 
skinke, ost, tomater, oliven mm og ikke 
mindst rodvin. Frokosten blev nydt pa 
noget nasr den eneste flade grorme eng med 
udsigt over en lille dal. 
Herefter delte turene sig. Den korte tur forte 
samme vej tilbage, efter at deltagerne havde 
kigget pa den gamle by. Den mellemlange 
og den lange tur gav ogsa mulighed for et 
hurtigt kig pa byen. De 2 ture startede ud ad 
samme rute de forste 20 km. 
Lene korte den mellemlange tur pa planlagt 
70 km - den blev pa km. 80. Det blev en 
minderig tur. Forst punkterede Margit . Det 
slog hendes rytme ud, sa Margit og Bente 
valgte at vende om pS toppen af det forste 
bjerg. Herefter pa vej op ad det nsste bjerg 
trak store sorte skyer op. Det blev et vold-
somt torden- og regnvejr. V i var tvunget til 
at fortsastte opad i styrtregnen og med lyne-
ne lige over hovedeme, da der ingen lasmu-
ligheder var. Desuden var der en reklame 
for en cafe/restaurant om nogle fa km. Det 
satte vi vores lid til . Heldigvis havde cafeen 
ibent ,og v i blev ikke afvist, selv om vi var 
gennemblodte. Der var en pragtfuld udsigt 
over Trasimenosoen. Det var holdt op med 
at regne, og vejen var nassten tor, inden vi 
begyndt nedkorslen pa 6,5 km. Og sa skete 
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det ubeld, som man altid frygter. Jorgen 
styrtede, da ban skulle undvige en bil, der 
ligesom ban selv korte pa midterstregen. 
Han tog en flyvetur ud over autovasrnet. 
Han landede pa skulderen og pa hjaslmen, 
men kunne heldigvis selv komme bade op 
og op pa cyklen igen. Der var ikke sa langt 
hjem - heldigvis. 
Pa den sidste flade straskning syntes et par 
af dameme, at det gik for langsomt, isasr da 
en ny sort sky truede. De lagde sig i front 
og det kunne msndene ikke lade sidde p4 
sig - sa der gik lidt rffis i den til sidst. V i 
naede hjem inden regnen. 
Jess korte den lange tur hele vejen rundt om 
Trasimenosoen. 20 km efter Cortona ved 
byen Lisciano Niccone blev det meget spar-
somt med skiltningen. Efter et forsog i den 
rigtige retning som endte i en grusvej, matte 
vi forsoge endnu en vej uden et vejskilt. 
Vejen var heldigvis rigtig. Men da der 
fortsat ingen skilte var de nasste 17 km., var 
turlederen undervejs meget i tvivl . 
P4 toppen af en bakke i 507 m hojde med 
udsigt over Trasimenosoen kunne v i i det 
fjeme se, det traekke op til uvejr. Uvejret 
nffirmede sig ubehageligt hurtigt. Sa vi 
valgte at laegge ruten om og kore den hur-
tigste vej ned til soen, for at vi kunne kom
me i lae pa en cafe/restaurant, for det be
gyndte at regne. V i var da ogsa kun lige 
kommet ned til soen og havde fundet en 
cafe ved byen Magione for himmel og hav 
stod i et. Her ventede vi 1 time. Sa var det 
holdt op med at regne, og vejene var nssten 
t0rre. V i korte de sidste 30 km. hjem i 
torvejr pa flad vej. 

4( 
Tirsdag den 27. august. 
Assisi og Deruta. 
Racer Knud H. giver den i rollen som 
vaskecegte turist og beretter folgende: 

Bussen med turcyklister og cyklister starter 
fra vor lejrplads ved Castiglione del largo. 
Storstedelen er denne dag turister. Et "langt 
hold" pa 5 cyklister bruger bussen til trans
port og straks ved ankomsten til Assisi , be-
giver de sig ud pa "den lange". "De mode

rate "Bent, Vibeke, Susaime, L . Boje og 
Linda har nogen tid i Assisi , inden deres 
cykeltur hjem starter. V i andre har god tid 
til sightseeing . Forst en tur gennem de stej-
le og smalle gader op til det store og impo-
nerende Francesco kloster med kirker i flere 
etager. Katolske kirker er altid overdadige i 
udsmykning og virker til tider lidt kvalme, 
denne ingen undtagelse, men et flot byg-
ningsv<Erk. 
Franses gamle by Assisi er ren idyl, smalle 
gader og charmerende gamle stenliuse med 
tagrender og nedlobsror i kobber, dekora-
tive krukker med blomster giver hele rustik-
ken liv. Efter endt frokost i et sidegade 
pizzaria er det tilbage til Martin i den ven-
tende bus. 
Men hvad? Der sidder "de moderates" tur
leder Linda, hendes hold er "stukket" , den 
nsrmere forklaring (Lindas forstas), hendes 
hold er ikke ankommet til tiden - Linda op 
og kigge efter dem - negativt - tilbage til 
bussen - opdager solbrille er viek (glemt) -
tilbage til byen - moder sit moderate hold -
I ma kore selv - 5 minutter senere - Linda 
opdager at solbrille sidder i panden - A k ! -
toeet er kort. 

Fo(o:(Scannel)Birle og Poul. Lokal hygge pa plad-
sen. 

Turisterne tager videre til keramikbyen 
Deruta, der fremstiller etrusker kopier ( ab-
er sehr teuer ) , 1 byen moder vi Lindas mo
derate hold, der trods lederens fravasr finder 
vej. V i andre finder en cafe og nyder Finn 
Gormsen" s fotoopstillingsshow. Det minder 
mig altid om kanonfotografen pa radhus-
pladsen i gamle dage, han kravlede ind bag 
sit sorte klaede og fyrede kanonen a f 
Gormsen- kamera har dog tidsindstilling, s5 
han skyndsomst selv kan n i at komme med 
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pa billedet. Gormsen foto tager tid, kaffen 
bliver kold og den bestilte likor ma drikkes 
i hast, bussen skal nas, opstilling pakkes 
sammen. V i er pa vej til vin og oliven-
museet. 
Sidst pi. eftermiddagen er v i atter tilbage pi 
lejrpladsen, en rigtig dejlig turistdag er slut, 
i morgen skal der cykels. Det svaere er at 
vs lge mellem de mange tilbud, men det 
allervsrste er at fravjelge, man kan nu 
engang ikke bade cykel den lange og vasre 
turist. Tak for en god tur og et godt pro- , 
gram. /Z 

Beretning fra et hundeliv. Ved Finn 
Orssleff 7ff 
V i var i Assisi og det var meget varmt ved 
middagstid. Pa det store torv la en gammel 
hund og slovede foran en butik. Klokken 12 
begyndte klokkeme at kime fra den store 
kirke. Hunden vagnede og gav sig til at hyle 
med klokkekoret. Da klokkeme gik fra mol 
til dur fulgte hunden med. Det varede 
mindst 5 minutter og folk stod i en undren-
de halvkreds omkring hunden. Sa stoppede 
klokkeme og hunden slovede videre. 

Onsdag den 28. august. 
Montepulciano. 
Birthe og Poul havde den regnfulde fornoj-
else at besh-ive denne dags meritter. 

Efter at Vorberre i gar - tirsdag - fik sit i 
form af udflugten til Assis i , satte Thor sig 
tungt pa onsdagen fra morgenstunden. L y n 
og torden og mere end 2 timers heftig regn. 
Var der en antydning af mismod ? - ikke 
mindst pa grund af nogle (ganske "utidige") 
sms'er og telefonsamtaler med D K , der 

fortalte om 25° og skyfrit. 
Na, ved halv-ti-tiden kom vi ud af hulerne, 
hvor der ret snart matte foretages diverse 
justeringer. Ikke kun pa grund af regnen, 
som havde naet at sastte sit prseg pa 
interioret i nogle af teltene, men ogsa pa 
grund af en myrehaer, stor nok til at kunne 
vaere stukket af med hele Jyttes og Berthels 
telt, hvis de havde kuimet enes om at lofte i 

flok. Jytte og Berthel var dog helt tilfredse 
med selv at lov til at bestemme den nye 
telt-placering. 
Turledeme og de fleste andre begav sig 
efterhanden ud pa sma-vandre-ture ind mod 
byen og formiddags-shoppingen tomte pa 
det naermeste den nasrtliggende cykelfor-
retning for smarte asrmelose cykeltrojer 
(optimismen er ukuelig). Over middag blev 
det heldigvis igen varmt og cykeltrangen 
vandt over slapheden, indkobene blev 
flittigt luftet i lobet af eftermiddagen, hvor 

\e da ogsa naede til Montepulciano (dog 
• i ikke referenterne) og fik smagt den gode 

^ vin der Vino Nobile di Montepulciano. 

Folo:(Scannet}Birlc/Poiil. El lille hvil vedfontatnen. 

Mange blev i dagens lob ogsa belasrt om en 
( i Italien ret udbredt) praksis blandt restau-
ranter som ogsa er pizzeriaer. Nemlig den 
praksis at pizza ikke serveres til frokost. 
Ret irriterende nar man har sat naesen op 
efter pizza - men glced jer alligevel over 
det. Det skyldes nemlig ikke mindst at man
ge gode steder tender deres pizzaovne op 
med rigtigt brEnde (Forno al legno) og det 
gider man altsa kun en gang om dagen, men 
det giver sa absolut de bedste pizzaer. 
Ni til sidst fik vi da ogsa cyklet os en lille 
eftermiddagstur som lige pludselig alligevel 
blev pa 60 km. Mest fordi Bent og Poul lige 
missede en frakorsel hvilket desuden re-
sulterede i en 20 km lang tur pa hoved-
landevejen hjem. Kedelig, stojende og sik
kert ikke helt ufarligt for der kores sta;rkt 
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og tast af bilerne. T i l gengasld var asfalten 
god, si der blev tradt igennem med forst 
Vibeke og siden Bent som lokomotiv. 
Montepulciano naede v i en anden dag, hvor 
vi prssterede det kunststykke at spise fro
kost og opholde OS et par timer i denne 
skonne vinby uden sa meget som at smage 
pa vinen. 

Torsdag d. 29. august 
Busturen til Rom. 
Tout og Peder har valgt at beskrive et af 
den europwiske kultiirs storste metropoler 
med denne lavtryks pdvirkecle beretning. 

Toni og jeg valgte at holde os tKt til turle
deren Knud Hofgart, da ingen af os har 
vasret i Rom for. Da v i ankom til stationen 
for at kore videre med tog, kunne vi ikke 
kobe biletter der. Dem skulle vi kobe pa en 
n<Erliggende bar.-— 
V i kom op pa gaden ved Coloseum, et im-
ponerende syn. Der kunne man lade sig 
fotografere med romerske krigere. V i gik i 
skarpt trav efter Knud, mellem paraplyer, 
mange snakkende memiesker og gadesEl-
gere. Sa dukkede Trevi fontainen op, spsn-
dende, (men hvor var Anita Ekberg?) eller 
hendes efterfolger. Fontainen var noget in-
deklemt mellem husfacader og store Coca 
Cola reklamer, en rigtig ojenbas som Peter 
Olesen vi l udtrykke det. Der dukkede ogsa 
en gadesaslger op, som ville saslge os et 
maltid mad pa en Ristorante i en gyde et 
lille stykke derfra. V i besluttede at folge 
med. Manden holdt paraplyen hojt og vi gik 
efter i en lang riekke, da vi var en pasn flok 
turcyklister der var modtes ved Fontainen. 
Det var et godt sted! 
S4 gik turen videre til den Spanske trappe 
og Peters-kirken som er meget overdadig 
(kvalmende). Nu trsngte vi til noget der 
ligner kaffe, og da solen begyndte at skinne 
passede det fint. Bordet blev torret af for 
regnvand. V i sad og nod livet omkring os 
og sporvognen korte lige forbi, sa vi beslut
tede at blive pa gadeplan, en sjov tur med 
meget at se pa. 

Fredag den 30. august. 
"Hviledag"— faelles diner. 
En turcyklist debutant Niels og en garvel af 
slagsen. Gertie dcekker denne dags mang-
foldige begivenheder. 

Dagen var til fri disposition, og da cam
pingpladsen ikke radede over en grill-plads, 
var fiellespisningen henlagt til " Restaurant 
la Cantina " ved aftenstid sa vi havde bele 
eftermiddagen til radighed. 
V i ( Gertie & Niels ) havde forst tsnkt os at 
tage en sejltur ud til oen" Isola Maggiore, " 
men sa skulle vi vasre vxk hele dage. I ste
det besogte vi borgen i Castiglione, hvorfra 
der er en fantastisk udsigt over Trasimeno
soen. Inde pa borgen blev vi noget over-
rasket over at se nogle ( efter tiden ) ganske 
vovede kalkmalerier, det ma engang have 
VKret et sovevaerelse med indlagt inspi
ration - det bildte vi os da ind ! 
Herefter cyklede vi en lille rundtur ud i 
landet, beregnet til ca. 25 km. i kuperet ter-
raen. V i havde lidt svasrt ved at finde ind-
gangs cykelvejen, men det lykkedes til 
sidst. Det var en smuk tur op og ned af store 
bakker - det var i hver tilfaslde Niels 's vur-
dering. ( Det var Niels 's debut som tour-
cyklist ! ) 
Omkring k l . 2.30 var Gertie blevet sulten 
og vi gjorde stop i en lille landsby. Pi tor-
vet li en lille snackbar hvor man kurme fi 
ol og sandwich. Herudover havde de is i et 
kffimpe udvalg og storrelser. 

Folo: Genie/Niels. UHMH 
Efter at have stillet den vKrste suit, sad vi 
og studerede en .eldre cigaret rygende da-
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me, der sad overfor pa en stol udenfor en 
frisorsalon med nogle katte rendende om
kring sig. Pludselig snod hun nasseborene 
og rejste sig, for at kaempe sig de 20 m over 
til baren hvor v i sad. Her kobte hun en is, 
hvorefter hun returnerede til sin stol. 
Pludselig tog hun gebisset ud og rensede 
det med et lommetorklsde og satte det 
tilbage i munde. Det var svasrt at holde 
masken ! 
Pa vejen hjem lige uden for Castiglione 
modte v i "80 km holdet" i fornemt trad ca. 
30 km/t i.flg. vores cykelcomputer, sa dem 
kunne v i ikke folge med de sidste 5 km. V i 
modte dem dog ved " C O O P " det lokale su-
permarked. Ve l hjemme var det tid til en 
kold ol pa campingpladsens cafe, sammen 
med de ovrige ryttere og sa ventede et 
velfortjent bad, - v i skulle jo v » r e velsoig-
nerede og velktedte til den fine middag. 
V i gik nassten i samlet flok fra camping
pladsen og op i byen til "Restaurant la 
Cantina ". Overfor restauranten sad Firm 
og nogle turcyklister, let genkendelige, da 
der stod et fotostativ 10 meter fra bordet og 
en mandsperson lob frem og tilbage mellem 
bord og fotostativ - jo vi var pa rette vej. 
Da v i var samlet blev v i inviteret ind i deres 
butik, hvor de solgte lokale specialiteter s.s. 
trofier, olivenolie og vin. Her blev vi be-
vasrtet med et glas " Spumante " samt pin-
demadder med pate, poise, skinke og ost. 
Her var endvidere snacks og oliven. Efter 
ca. 20 minutter blev v i bedt om at ga til 
bords for at indtage den allerede bestemte 
middag.: 

1) Melon omviklet af parmaskinke. 
2) Ristet brod med tomat. 
3) Pasta. 
4) Vi ldsvin med kartofler og salat. 
5) Tiramisu. 
6) Kaffe. 

( Menuen stod naturligvis pa italiensk, men 
er oversat efter bedste ringe evne ) 
Under middagen naturligvis V i n ad libitum, 
og de kom tit forbi og fyldte glasset, sa 
stemningen blev rigtig god. 
I vores ende af bordet blev der gjort lidt 
grin med at Gitte syntes at have fact en lige 
lille portion pasta, som Gitte naturligvis 
matte patale. Herefter fik Gitte pasta pa tal-

lerkenen til et helt regiment soldater. Kort 
efter var Jess i samme situation, da Jess 
"kun" fik 4 kartofier, hvilket promte blev 
patalt, hvorefter Jess fik kartofler, der nass
ten ikke kurme va;re pa tallerkenen. Jo Jo de 
tjenere var skam ikke uden lune og charme! 
P i trods af profane maengder mad matte 
Finn G . jo lige have en is som dessert. Da 
v i var ved vejs ende lod der musik fra gad-
en og det forlod, at der blev danset i gaden, 
men v i var for tunge i enden til at na at 
opleve det. Herefter var der jo dobbelt sa 
langt hjem, men vi kom da hjem. E n lille 
godnatdrink sadan for at fuldende en per-
fekt aften blev det da ogsa til . 
Margit og Hans A . ( sidstnsvnte trods ore-
propper ! ! ! ) mente at nu kunne man godt 
fmde posen, sa det gjorde v i sa endelig k l . 
01.20. Det havde vasret en dejlig dag. 

Foto:Lene/Jess. Nar manden er inde er bagagen ude 
og vise versa. Det ser besviertigt ud! Hvad med el 
storre tell? 
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Lordag den 31. august. Flyttedag. 
Finn K. har selvfelgelig gjort nogle 
iagttagelser og beretter : 
Teltene var heldigvis toire da v i skulle 
pakke. V i skulle flytte lejren ca. 200 km. 
nordpS, op i den Toscanske "bjergby" San 
Baronto. Det var en meget smuk opkorsel 
til campingpladsen, nogle syntes meget 
anstrengende ved tanken om at den senere 
skulle forceres pa cykel. Humoret var ikke 
overstadigt da aktorerne sa det anviste cam-
pingomrade, med det resultat at man endte 
med at ligge sa spredt at det delvis hindrede 
spontane aktiviteter i den kommende uge. 
Nogle dage senere kom dog alle frem fra 
"muddergroften", "hojlandet", telte cam-
pingvogne og hytter, for at deltage i f s l -
lesspisningen pa stedets udmKrkede res
taurant. Det blev en meget hyggelig aften. 

Foto: Aksel (Scannet) 

Sendag den 1. September. 
Tur til Lucca. 
Johan Knudsen's oplevelser som folge-
svend: 

Forste dag i San Baronto. 
Den store bjergtursdag skulle vasre i dag, 
men var rykket til kommende onsdag, sa 
jeg tog med pa ICnud Hofgarts tur til Lucca. 
I omradet San Baronto, Lamporecchio var 
en masse farverigt kladte cykelmotionister 

med til at live op i gaderne ved et lokalt ar
rangement. 
E t stort hold fra Turcyklisterne endte med 
at ankomme samtidig til Lucca, men sa gik 
v i i mindre grupper til frokost, heraf 6 vel-
opdragne mennesker pa "mit" hold. Efter-
folgende var der en interessant cykeltur hele 
vejen rundt pa bymuren. 
Det vai- blevet varmt, ogsa i den ret men-
nesketomme Lucca. Derfor gjorde et isstop 
pa hjemturen undervKrker, men kort efter 
blev det regnvejr, som spredte tropperne, 
der kom hjem i uorganiseret orden. 
Turen vai' et godt eksempel pa, at hvis man 
mister opmasrksomheden, er det sma margi-
naler der kan sprede en gruppe cyklister. 

Mandag den 2. September 
Beretning fra skulptur-turen til 
Pietrasanta. 
Finn 0rssleff er med sin store kunst insigt 
og interesse den opmcerksomme skribent for 
folgende beretning. 

Pietrasanta - den hellige sten - fik mig til at 
t<Enke pa sagnet om kong Arthur og svaerdet 
Excalibur der sad fast i en sten. Men byen, 
der blev grundlagt i 1255, har navn efter 
lensherren Guiscardo Pietrasanta fra Lucca. 
Den er i dag verdensberomt for sine v s r k -
steder som fremstiller sten- og bronze-
skulpturer for mange hundrede billed-
huggere fra flere lande. Ved indkorslen til 
byen passerede vi nogle stenfirmaer, hvis 
lagre havde marmor og granit i smukke 
farver. 
V i blev sat af pa busholdepladsen n^r cen
trum. Alpehueme tog straks af sted pa en 
skrap tur over de Apuanske alper. Cafe-
holdet havde en time inden de skulle cykle 
hele vejen hjem og gik sammen med K u l -
turcyklisteme op mod centrum. V i var 
straks heldige, idet der n s r stationen ligger 
et stort stenhugger vasrksted. Gennem 
skulpturbutikken og en lade med gipskopier 
af klassiske ting, kunne vi i sma grupper ga 
ind i et stovet vjerksted, hvor nogle svende 
arbejdede med huggeriet. De anvendte ham
mer, mejsel, file, bor og trykluftmejsel. 
Skonne former og udtryk dukkede op af den 
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hvide marmor. V i a Pisa-porten gik v i videre 
til domkirkepladsen. Her var der udstillet 
mange store skulpturer i sten og bronze. 
Der var meget at se pa, sa gruppen blev 
hurtigt delt i flere sma der gik egne veje. 
Forst gik min gruppe ind i domkirken San 
Martino og den er jo da osse meget psn . 
Ved siden af ligger Palazzo Moroni, der 
bl.a. indeholder et skitsemuseum. Der var 
vist lukket, men v i vadede blot ind. I en 
sojlegang og en atriumgard Andes en masse 
store gipsmodeller samt faerdige skulpturer 
som 1900-tals kunstnere har doneret til 
byen. Der er ting af mange kendte, bl.a. 
danske Jens F I . Sorensen samt Fernando 
Botero og K a r l Hartung. For ikke at vaere 
pitraengende gik vi ikke pa forste sal, som 
indeholder de mindre skitser. Dog kurme 
jeg nedefra genkende en af Soren Georg 
Jensen som i k^mpeformat star pa kaj en 
ved Told og Skat i Kobenhavn. 
Siden gik v i gade op og ned i den hyggelige 
by og besa skulpturer i byrummene og 
kunstgallerier. Pa pladsen foran det gamle 
posthus star den mest kendte. Det er 
"Krigeren" af Botero, som var den forste 
der donerede en skulptur til byen og dermed 
startede en skulpturlavine der har bidraget 
til oget turisme. V i fandt ogsa den lille 
kirke San Antonio Abate der indeholder 
Botero's to omdiskuterede fresker "Para-
disets port" og "Helvedes port". I en lille 
gade fandt v i en i senkr»mmer , hvor man 
kan fa alt taenkeligt vsrktoj til stenhugning 
og trassksring. Hans Verner, der holder me
get af mekanik, kastede straks anker, blev 
incommunicado og matte efterlades. Han 
kom senere lobende og berettede, at have 
investeret i en vinduesskraber. Gad vide 
hvordan den kan bruges til sten? Hans 
Verners veje er uransagelige! 
Pietrasanta var for mig en stor, men for kort 
oplevelse. Jeg vender gerne tilbage for at 
udforske kunsten i flere dage og sikkert 
bruge en mindre formue i isenkrasmmerens 
Alladin-hule. Flere gav udtryk for tilfreds-
hed med besoget. Jeg har derfor tsnkt mig, 
at lave en sondagsrundtur til nogle skulp
turer i de storkobenhavnske byrum. 
Kulturholdet (19) fortsatte med bussen til 
udkanten af Pisa, hvor vi spise frokost. 

Imens spurtede Aksel ind til det skaeve 
tSrn, men returnerede uden de bestilte 
billetter. Noget grus kan vaere faldet ud 
over kanten og ned i billetmaskinen? Sa 
fortsatte bussen til Pontedera, hvor Finn K ' s 
son Anders har vundet et helt lass pokaler 
pa et prof-cykelhold. V i blev laesset af og 
fortsatte for egen kraft pa en meget lang 
r skke i roligt tempo mod ost op ad Arno-
dalen. Trafikken var stasrk, selv pa mindre 
veje i dette tast beboede omrdde. Efter 
Fuecchio drejede v i mod nord ad en stejl 
stigning mod Ceretto Guidi. Nogle matte 
ned at ga. Ved indkorslen til byen gik der 
skovtur i den. Aksel ville op i byen og 
resten af gruppen fulgte efter. Jeg la vist 
sidst og da jeg naede byen folte jeg som 
kongen i folkevisen - " og da han naede 
Ribe bro da red den turleder alene". 
Foto: Lene/Jess. Lapningen skal lige skylles ned. 
Tilsyneladende ligger hele oppakningen i hojre 
baglomme. 
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Ved en rundkorsel uden for Vinci ville 
Hans Verner igen ga solo, men v i fik bam 
overbevist om en kortere vej. 1 Vinci blev 
der samling pa stamcafeen ved bronze-
hesten. 
Turen pa ca. 50 km sluttede i god orden 
med at hver i s s r korte sit eget tempo de 12 
km op-op-op til campingpladsen i San 
Baronto i 380 m's liojde. 

Tirsdag den 3. September 
Firenze og Pisa. 
Flemming besb'iver denne kuhurelle ud-
jlugtsdag medfolgende velvalgte ord. 

V i kom afsted fra campingpladsen k l . 8.30 
og var fremme pa parkeringspladsen i Pisa 
kl . 10. Der var sat 3 timer af til at se byen og 
spise frokost. HovedsevKrdigbeden i Pisa er 
det skasve tarn. Aksel havde gjort et stort 
arbejde med at bestille billetter hjemmefra, 
som skulle hentes dagen for. Da Aksel om 
mandagen naede frem til billetlugen, kunne 
der kun udleveres billetter til mandag. 
Tirsdag skulle v i v s r e fremme, mindst Vj 
time &r vi skulle op i timet. Da vi endelig 
naede frem til timet, viste det sig, at alle 
kunne g i lige hen og kobe en billet og g i op i 
timet. De store anstrengelser i foi-vejen 
havde ikke vsret nodvendige. 
Jeg valgte selv, at springe timet over og ga 
p i opdagelse i Pisa by. Det er en hyggelig 
gammel by, delt i to af Amofloden med man
ge gigader i centrum, hvor der var marked. 
Knud Hofgart og jeg fik en glimrende frokost 
i restaurant med gai'dhave, hvor blade og 
modne druer fra vinplanter gav let skygge for 
solen. 
V i satte kurs mod Firenze k l . 13. Chaufforen 
havde store problemer med at finde vej ind til 
centrum af Firenze og forst kl . 15, kunne v i 
begynde byi-undturen. Da det var anden 
gang, jeg vai- i Firenze, patog jeg mig at fiin-
gere som guide for 5 andre. V i fijlgte Amo
floden og drejede til hojre igennem Viden-
skabsmuseet, over Piazza della Signoria med 
de mange statuer forbi Domkirken og 
Dabskapellet. Herefter krydsede v i Amo
floden over Guldsmedenes Bro (Ponte 
Vecchio). Det var efterhanden blevet spisetid 

igen, og v i fandt en meget velbeliggende 
restaurant med udsigt til Amofloden og 
Guldsmedenes Bro. V i fik serveret pizza og 
store fadol. 

Der var planlagt afgang k l . 18.30, men en 
enkelt niede ikke frem til afgang. V i ventede 
i , hvad der foltes som meget lang tid, for den 
sidste kom lobende efter 15 minutter. I 
sammenligning med busturen fra Pisa til 
Firenze, hvor chaufforen brugte op mod en 
time for lang tid, var dette en bagatel. V i 
niede tilbage til campingpladsen lidt over 12 
timer efter vi forlod den. Det var en meget 
sp»ndende dag, hvor v i s i en masse, vi ikke 
ville kunne have set fra cykelsadleme. 

Onsdag den 4.september 
Certaldo 
Forfatlerne HI dagens lurbesh-ivelse er 
Aase og Jens, der angiveligt ikke naede 
malet men fik dog dagens historie i hus. 

7 mand afsted mod Certaldo, som v i nok 
ikke kunne na. V i startede ud i fmt vejr pa 
lidt storre veje mod Empoli , hvor vi fik tert 
at kaffe koster forskelligt pa en lille kaf-
febar. For dem, der gik til disken fik kaffen 
billigere end dem der fik den serveret. 
Diskfolket mitte sa kun sta op, mens vi 
andre mitte sidde i de blode stole. 
1 Empoli overvasrede v i et Folkevogns-
optog, hvor man kunne genopleve mange 
gamle "bobler og rugbrod". D a Flemming 
fotograferede optoget, blev ban overrasket 
af et klap bagi af stor teddy-bjorns hand. 
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som en af de korende i optoget havde pa. 
Det blev der grinet noget a f 
Afsted gik det sa ud af byen, som v i havde 
problemer med at komme ud a f Na, men v i 
fandt nogle fine veje med masser af 
stigninger - en 15 % ned og opkorsel blev 
overvundet - dog var der kun en, der karte 
op af stigningen.. Sikken en masse und-
skyldninger man skulle bore pa bagefter. E n 
kuperet grusvej blev der ogsa plads til. 
Som sffidvanligt havde v i problemer med at 
finde et spisested, men langt om lasnge 
fandt v i et lille hyggeligt sted, hvor v i 
kunne spise en 4 retters menu udendors. 
Efter maden trak det op til den sasdvanlige 
eftermiddagsbyge og den kom med en 
masse vand p i kort tid, s i v i blev 
gennemblodte. Det holdt dog forholdsvis 
hurtigt op og v i korte hjem med vade ta;er,i 
et pant tempo med et enkelt kaffestop\\
Vinz i . V i havde dog lidt problemer udenfor 
Vinz i , da der var mange skilte mod V i n z i . ^ X 
Der blev diskuteret en del indtil turlederj 
skar igennem og valgte en vej, som -Wste sig\̂ '-
at vasre den rigtige. Cafeholdet fik/tirsndf \ 
over 90 km af. Dog naede v i ildj.e C^rtydo.^^v 
E n udmasrket tur arrangeret a f / F l ^ n ^ i n | 

Onsdag den 4. September. 
Bjergtur til Appeninerne. 
Lene og Jens Th. har med vandfast blcek og 
vanter nedsh-evet denne beretning fra de 
garvedes dag. 

Da vffikkeuret ringede lidt i halv syv var det 
ikke engang rigtigt lyst udenfor, og et fjernt 
tordenvejr om natten havde give advarsler 
om, hvad der kurme komme. Men hvad, nar 
man har ferie, kan man vel altid sta tidligt 
op, sa v i kravlede ud af sengen og fik lidt 
morgenmad. 
Ved halv ottetiden var v i nede ved traileren 
og fik lassset cyklerne. Det viste sig, at hele 
10 (over!)modige turcyklister var parate til 
at binde an med denne tur. F a minutter over 
otte kunne bus og trailer med indhold af 
turcyklister (inklusive Lucca-turisterne og 
dem, der havde valgt at satse pa den korte 
bjergtur) og cykler sno sig ned ad bjerget 
mod et passende afsEtningssted for bjerg-

farerne. Det blev fimdet lige uden for 
Borgo, og efter hurtig aflassning af folk og 
cykler kunne bussen vende nassen mod 
Lucca. 
Turen startede med en meget blod 
opstigning mod Borgo og Castelnuevo, 
hvor v i lige fik besogt et supermarked 
undervejs, sa alle havde mulighed for at fa 
lidt smaproviant til turen. Umiddelbart efter 
provianteringen begyndte bjerget at vise sit 
sande jeg, og vi blev hurtigt spredt godt ud 
over bjergsiden op ad den smukke, snoede 
vej mod Passo di Radici , vores forste og 
bojeste pas. Vejen slyngede sig til tider i det 
ene harnalesving efter det andet, til tider 
korte man ad skovoverhasngte og mere lige 
vejstykker. Udsigten var det efterhanden sa 
som sa med pa grund af tiltagende dis/ 
skydaskke - j a , faktisk korte vi jo narmest 
lige op i skyderne. De sidste kilometer 
inden passet begyndte bjerget for alvor at 
vise tender med stigninger pa 10-12%, og 
da VI en ofter en naede passet i 1521 meters 
hojde var solen vask, og det var rent ud sagt 
sic.koldt. 

• Heldigvis havde\i'estauranten pa toppen 
\, sa v i gik ind og fik lidt frokost, las og 

varme (suppen var populasr!). 
J ^ k o r s l e n fra passet foregik pa god, bred 
vej, men indbod med sine mange skarpe 
sving ikke til rekordkorsel. V i kom dog 
alligevel ret hurtigt ned til hojere tempe-
raturer, hvilket var ganske rart, da tempe-
raturen pa toppen kun var omkring 12°C. 
P i nedturen havde det truet med regn fra de 
efterhanden meget lavthsngende skyer, 
men bortset fra lidt ubetydeligt smadrypperi 
holdt det alligevel tort, sa da vi naede 
Pievelago i 751 meters hojde, kunne v i i 19 
graders varme tage vind- og regnjakker af 
igen, inden vi startede den nasste opstigning 
mod Abetone. 

Det skulle vi muligvis ikke have gjort, for 
halvvejs oppe ad stigningen slog de 
toscanske vejrguder til (igen!) og nedkaldte 
et gevaldigt regnvejr over os. Selv om de 
fleste naede at fa regnjakker m.m. pa igen, 
inden v i blev alt for vade, var v i alligevel 
ret forkomne, da vi drypvis og stordryp-
pende naede Abetone i 1388 meters hojde. 
Temperaturen har n » p p e vaeret mere end 
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omkring 8°C, og blot for at understrege 
deres magt sorgede vejrguderne ogsa for 
nogle lyn og tordenskrald, samtidig med at 
regnen tiltog i styrke, sa vejen formelig 
sejlede i vand. 
Heldigvis havde v i fundet et sted i las lige 
ved siden af en bar, som v i frekventerede 
for varme drikke, medens vi ventede pa 
bedring i vejret. Humoret i gruppen var 
ikke ligefrem sprudlende ved udsigten til en 
18 km lang, stejl nedkorsel pa sjaskvade 
veje, og mange muligheder blev diskuteret, 
sisom leje af minibus, forsog pa at hidkalde 
Martin med bus og trailer og sa videre. 
Tiden var ogsa begyndt at v s r e et problem, 
for pa disse breddegrader bliver det morkt 
allerede ved 20-tiden. Turlederen granskede 
kortet og fik kappet et stykke vej med en 
hel del hojdemeter af turen. Efter 45-50 
minutters ufrivilligt ophold i Abetone, holdt 
regnen nssten op, og vi matte bide i det 
sure asble og begynde nedkorslen ad de 
sjaskvide veje. 

Efter blot fa minutters nedkorsel var v i pa 
trods af regntojet temmelig vade og 
fuldstiendig gennemkolde. De fleste af os 
klaprede tasnder, og cyklerne rystede under 
OS, medens vi klamrede os til bremserne for 

at holde farten nede pa et blot nogenlunde 
sikkert niveau, uden at det gik alt for 
langsomt med at komme ned mod varmen. 
Pa mirakulos vis naede v i alle 10 sikkert 
ned til San Marcello i lidt over 600 meters 
hojde, hvor temperaturen pa trods af svag 
regn var betydeligt hojere end i Abetone. 
Ydermere naede v i ret hurtigt frem til en ny 
stigning, sa vi begyndte hurtigt at fa varmen 
igen, hvilket ogsa fik humoret i gruppen til 
at stige adskillige grader. SJKldent bar en 
stigning vieret sa velkommen som denne! 
T i l sidst holdt regnen op, og vejene be
gyndte at torre, sa den efterfolgende tem
melig lange nedkorsel til Pistoia (pa god, 
bred vej) var langt mindre farefuld end 
frygtet - faktisk matte Tom og jeg ligge og 
bremse et langt stykke pa grund af et par 
italienske sondagsbilister, som ikke kunne 
finde ud af at komme rundt i svingene, og 
som v i pa grund af modgaende trafik ikke 
kurme komme til at overhale! 
I Pistoia stodte v i pa et velkendt problem: 
hvordan finder man den rigtige vej ud af 
byen? Efter lidt koren frem og tilbage, og 
efter at have spurgt en cyklist ( ! ) , samt ved 
lidt hjs lp fra Johans hukommelse fandt vi 
dog den rette vej og kunne kore ud mod San 

Foto: Peder. Dejligt vejr. 
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Baronto i det begyndende tusmorke. Selv 
ora naesten ingen af os havde lygter p i og 
nogle endda ingen reflekser, niede alle sik
kert op ad den sidste stigning til San 
Baronto og campingpladsen med hjem
komst for de forste omkring 20.15 til 
omkring 20.30 for de sidste. 
Tak til turlederen for en meget fm tur -
regnvejret til trods (det m i jo tilskrives de 
toscanske vejrguder)! 

Torsdag den 5. S e p t e m b e r . 

Vinci tur. 
Denne malende beshivelse af dagens 2 ar
rangementer har Jorgen Ellebye som re
ferent. 

Der var l iv i sigojnerlejren ved 8:30-tiden 
og bele lejren var vsdet af aftenens og 
nattens regn. Susanne var blevet pilagt at 
s t i som turleder for en tur til Vinc i . Det var 
ved 9-tiden endnu ikke slaet fast, om hun 
var i stand til at gennemfore denne tur, eller 
om de rette oplysninger var tilfaldet telt-
omradet. Der var rigtig mange af de vilde 
bjerglover, der havde valgt en kontordag for 
at slikke sirene efter den foregaende dags 
strabadser. Da solen endelig brod igennem 
samledes folk i de fS, men kasre, solstriber, 
der var at fmde pa pladsen. 
P i slaget 10:00 var en lille flok p i 10 - 12 
stykker samlet ved porten, klar til afgang. 
De cyklede sa til Leonardo da Vinc i ' s fo-
dehjem og videre til Vinci-museet i byen 
Vinc i . Dette museum indeholder nogle sto
re modeller af nogle af Vincis mange meka-
niske tanker. Dette museum lever bestemt 
ikke op til nutidens milestok for udstil-
linger og museer. Det er ikke noget at 
skrive hjem om, men hvis man kommer til 
en by som Vinc i , der er kendt for sin store 
videnskabsmand, bor man ogsi besage 
museet. 
Der var s i mulighed for at bevasge sig lidt 
rundt i de smalle gader nogle timer. Der var 
mulighed for at modes p i en lokal cafe k l . 
14, hvor man ville snakke om, hvad der s i 
skulle ske. Der var 4 stykker, der tog imod 
tilbudet om en guidet tur. Disse personer 
cyklede s i , ledet af Susanne, til Montecatini 

di Terma, oprindeligt nogle lokale kilder, 
der skulle have en sasrlig helbredende 
virkning og hvorom, der var opstiet nogle 
Termiske bade, som s i senere var blevet til 
en hel lille by. Undervejs dertil s i de et skilt 
p i et hus, som fortalte at her var skue-
spilleren Yves Montant, som gjorde kar-
riere i Frankrig, fodt i 1921. 
Der var opstiet nogle rygter om, at der var 
marked i den storre nasrliggende by Empoli . 
Nogle personer (isasr kvinder) kurme ikke 
holde sig tilbage. Derfor tog en lille flok p i 
4 dertil. 
Den brave turcyklist Flemming, der s i 
mange gange havde ledet bold ud, hvor 
ingen andre nogen sinde havde vasret for, 
var denne dag blevet degraderet fra turleder 
til menig deltager. Posten som turleder for 
et mindre hold var overtaget af Kong Johan. 
Johan har det ogsi med smiveje (lass meget 
s m i veje). Pa vej mod toppen af en bakke 
indsnasvredes vejen, asfalt erstattedes af 
brosten som s i senere aflastes af det rene 
grus, eller rettere sagt sand. 
Holdet havde ibenbart 
ikke det rette materiel 

med, da denne tur 
krasvede brede 
dsk , for ikke at 
Foto: Peder 
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sige larvefadder. De mitte af og bsre cyk
lerne. David Croked, alias Hans Hansen, 
var blevet lidt forsinket i afgangen fra 
Vinc i , men han var klar p i hvilken vej 
holdet ville kore. Da han kom til stedet, 
stak han nassen i sporet og fijlgte det!! 
De fleste var hjemme p i campingpladsen 
ved 16-tiden klar til aftenens restaurant-
besog. A x e l og Jees havde kigget i turens 
cigarkasse og vurderet, at der var midler til 
endnu et betalt besog. Efter bad og barbe-
ring (for dem der kunne trasnge) var de 
fleste klar til aftenens diner k l . 19:30. 
Festmiddagen bestod af 
Forretter: 

Polseanretning; S m i ristede brad samt 
tomater, postej, og champignonmos. 
Der blev serveret Oliveto Chajanti 2000 til . 
Friturestegt Gorgonzola 
Derefter Ravioli med grasskar. 
Rikottaost med pandekagedej. 
Hovedretten: 
Den blev serveret p i forvarmede tallerkener 
og bestod af letsaltet kalvekod, ristegte 
kartofler med en dejlig blad lysebrun sovs. 
Dessert: 
Sprad kagebund, lidt tar, med kagecreme 
beklasdt med granne og b l i druer, balverede 
og uden sten, skiver a f ashler og appelsiner 
samt modne jordbasr. Den sprade bund var 
tilsyneladende ikke helt dod, men Toni fik 
den stoppet, far den niede at forlade hendes 
tallerken! Der blev serveret champagne fil 
desserten: Moscato Spumante S. O R S O L A . 
Kaffen var ikke inkluderet i kuvertprisen, 
men med Finn Gormsens sasdvanlige ele
gante mide at f i ordnet tingene p i , blev 
derme mindre detalje klaret. 
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Middagen var til 4 cykelhjul og en hjelm, 
godt p i vej til topscoreren p i 5 cykelhjul. 
Efter hovedretten holdt Linda en lille tale i 
anledning af, at Soren ville holde sin 60 i r s 
fodselsdag i vores selskab. Soren modtog 
en Pantani hovedbeklasdning, en Vinc i T -
shirt, samt en smuk cykeltroje i b l i nuancer. 
Kokkenet havde arrangeret en pizza med 
mange lys, men sikkert ikke det rigtige 
antal. Der blev sunget fodselsdagssang, ribt 
hurra og skilet. Det var vores indtryk at 
Soren ikke havde fattet mistanke om dette 
arrangement, og lad os forblive i den tro. 

Soren virkede oprigtigt glad for denne lille 
anerkendelse fra resten af deltagemes side. 
Hans Verner rejste sig ogs i op senere p i 
aftenen for at gratulere fodselaren, og vas-
vede som saedvanen tro rundt i det, men fik 
til sidst givet indtryk af at tallet 42 indgik i 
flere sammenhsnge!?! Selskabet var helt 
klar over at Poul Er ik havde fodselsdag 
njeste dag, men v i ville vente til k l . 24, far 
det blev markeret. Under denne tale kom 
det ogsi frem, at Poul Er ik havde lejet en 
bil for at komme til Lamborghini og Ferrari 
museeme dagen derpi. Derp i kom det 
spontant fra Aase: Har Poul Er ik lejet en 
Ferrari? 

De eneste tidspunkter, hvor der var et 
fornuftigt lydniveau, var, n i r der blev holdt 
tale. Ellers var snakken s i god ved de s m i 
borde, at der opstod et sandt lydhelvede 
derinde. 
Hans Verner kom s i taet p i , at Poul E r i k 
ikke kunne undgi at forsti hvor det bar hen. 
Derfor anskede han at t rskke sig tilbage k l . 
23:50. Nu var folk virkelig i vildrede. Man 
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samledes udenfor restauranten for at holde 
krisemode. Det blev besluttet at stave folk 
sammen i den medbragte hangar (Niels og 
Gerties telt), og vente pS at 42 irs fodse
laren skulle retumere efter sin tand-
borstning. Der var vel 15 - 20 staende men
nesker i den hangar, og stille kunne de ikke 
forholde sig. Poul Er ik kom, si tilbage til 
en torn sigojnerlejr og "Surprise". Der blev 
si skasnket hvidvin i glas, krus og bsgre, 
og sunget endnu engang. Det har abenbart 
lydt ganske forfasrdeligt, for vagtmandens 
hund ville ogsi hyle med. Den kom i alt 
fald sammen med sin herre for at dsmpe 
gemytteme. 

Fredag den 6. September. 
Vinsmagning. 
Bertel sender Jytte hjem og tager sig kar-
ligt af vinsmagningen i folgende og meget 
indlevende beskrivelse: 

Morgenstunden indtraf tidligt for os i den 
lejede blikhytte. Efter at have fulgt Jytte til 
rutebilen i San Baronto. - bun skulle videre 
med tog fra Firenze til Padborg - tog jeg og 
de fleste turcyklister med bussen p i den 
planlagte vinsmagning til Castello di 
Oliveto, et lidt forsemt borglignende lille 
slot 30 km fra Firenze. Skant skyet og 
regnfuldt vejr var humoret hojt. 
Ved malet korte bussen fast i et snasvert 
sving pa en grusvej, men blev umiddelbart 
efter ledt videre frem til slottet af en ung 
kvinde i en srerprsget kjole med en masse 
bind og slojfer. Hun forte os en kort tur 
rundt i slottet og fremviste vinkasldre, 
fangehuUet, sovevKrelset og en del andre 

spartanske gemakker, hvor overklassen 
havde huseret siden 15-bundredetallet. 
V i harte om slottets historie. A t det ned-
brasndte under byfejden mellem Firenze og 
Siena og at mange betydningsFULDE -
i s s r gejstlige - germem arene havde nydt 
besoget p i herresasdet og den gode vin. Nu 
ved v i hvor ordsproget "Fuld som en pave" 
stammer fra. 
I den indre slotsgird var der opstillet 2 
smageborde med vine, lokale smiretter, 
parmasan og mandelsmikager. Der var 
rigeligt af det bele og v i fik fortalt om ste
dets vine imens vi tog for os af herlig
hederne. Humoret og snakken steg og der 
blev bandlet bravt. Det varede ikke lasnge 
for de lige pludseligt godt var i stand til at 
modtage betaling med visakort. Heldigt. 
De to top vine bar begge pavenavne: Leone 
X 2000, (Sangiovese med lidt merlot og 
cab.sauv. - pris 12 E ) og Paolo 111 1999 
(cab.sauv. og merlot - pris 15 E ) . De var 
stadig lukkede og ville have godt af at blive 
gemt nogle ar/alternativt basldt p i karaffel. 
Personligt syntes jeg bedst om stedets vin 
santo og olivenolie. 

Opstemte korte vi fra Castello di Oliveto 
efter et godt arrangement. P i vej hjem 
gjorde vi holdt ved et varehus, hvor der 
blev handlet milrettet ind til hjemrejsen 
nasste formiddag. 
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Lerdag den 7. September. 
Hjemrejse. 
Redaktionens udsendte medarbejder, Finn 
A. Kristensen beretter: 

Desvasrre for teltliggeme, blev v i indhentet 
af en regnbyge kort for teltene skulle ned. 
At vejret ikke viste sig fra sin venligste side 
gjorde det miske lidt mere spiseligt at turen 
nu gik hjemad. Folk summede af de ople
velser der var giet ind p i harddisken de 
forlobne uger, medens vejret op igennem 
Norditalien blev til flot solskin, med mulig
hed for storsliet udsigt til de boje bjerge. 
Traditionen tro, blev det til bade regn og 
torden igennem Ostrig. Turen igennem 
Tyskland forlab efter planen med spise / 
rygepauser, p i rastepladser hvor det var 
meget nemt at komme af med de sidste 
euro!. V i landede prsc i s k l . 13.00 p i 
EUebjerg Station, hvor flere end vanligt fik 
sagt tak for turen samt pa gensyn. 
Herfra skal lyde en meget stor tak til alle 
der med et stort eller lille bidrag fik turen 
og oplevelseme til at g i op i en meget stor 
helhed. 

Finale Italia punto. 

Redaktionen takker for den ildhu og med-
leven der har fort til denne fremragende og 
indbliksgivende rejsebeskrivelse. Det har 
VEret en stor fomojelse at samle derme lille 
rejsebog. 
N B : V i er godt klar over at ikke alle billeder sidder i 
rette sammenha:ng. 

Kommende ture. 

Sondags-
vintertrae-
ningen.!! 

Det er stadig ikke 
for sent at hoppe 
med p i toget. 
Selv om v i al
lerede er godt i 
gang kan v i sagtens dsmpe gemytterne 
endnu, men det er ved at vasre sidste udkald 
hvis der ikke skal vjere for store forskelle 
pa holdet!! K o m nu ud af dynen og op p i 
jernrammen, skovtrasningen er og bliver 
den bedste og behageligste mide til at hol
de formen pa vigeblus. 
V i korer stort set i alt slags vejr og vasr 
opmsrksom pa at v i ogsa karer i jule- og 
nytirsugeme. Som de foregaende i r er der 
kaffe/kage p i udvalgte dage. (hov det r i 
mer og det passer ogs i . ) 
Modestedet er stadig Herlev Posthus 
Og det er sondage k l . 10.00 
Sidste trsningsdag er tidligere annonceret 
til den 16. marts, men vi karer ogsa den 23. 
marts p i grund af den sene piske. 

Vi s e s til moticnscykellab 

'mmtatxpkcm 
Postbox 176, DK-4600 Kage 
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Cykel / vandretur i Vestskoven. 
Sandag den 23. februar 2003. 

Madested; Herlev Postbus. 
Madetid: 10.30 
Distance: ca. 20 km. cykling og 1 times 

vandretur. 
Turledere: Lene og Jan. 
Tilmelding inden 19. februar p i t l f 4345 
6608. 
Pris ca. 25 kr. inkluderer 2 sandwitch et par 
glas tempereret radvin ( det er jo haj klar 
frost himmel !! ) og kaffe med hjemmebagt 
kage p i galleri og traktarstedet i Vestsko
ven. 

V i cykler ad stisystemer og skovstier i 
roligt tempo frem til kridtbjerget i Vest
skoven. Her trakteres der med sandwitch og 
radvin, hvorefter v i starter en vandring ad 
Kringelstien germem den snepudrede og nu 
snart helt fiildvoksne Vestskov, alt imedens 
solen sender sine lokkende lysstriler igen
nem de tastte graner. Tilbage ved Kridt
bjerget fatter v i igen cyklerne og korer frem 
til galleriet ved Hersted Haje. 
Omkring k l . 15.00 er label givet fri for den 
efterfolgende hjemttir. 

Ture i nsEste blad. 

29-3 Arres0 
6-4 Abningstur 
27-4 Bognass 
11-5 Kirkelte 
16/18-5 Maglese 
24-5 Skane 
1-6 H0Je Sandbjerg 
14-6 Bornholm-1 dag 

Billedet nedcnfor viser den haerdede flok, 
der spolerede turlederens planer om en 
behageligere dag. 
Vist nok som et 
symbol gar han 
her tiltag til at 
lofte ankeret. 
Uvist af hvilken 
grund tog han 

det ikke med. 
Det ville ellers 
have pyntet hjeni 
me p i den over 
daekkede altan 

Fotos. Lene og jan. 

Lukketuren den 27 -10 

Hvad skal man nu finde p i n i r der lige er 
en enkelt side tilbage at udfylde ?. 
Jamen sa er det meget heldigt at vi har fiet 
fremkaldt vores sidste film og at der som 
habet var et par brugbare billeder fra en i 
dette blad anmeldt tur. 
Turen er grundigt beskrevet i starten af 
dette blad, men som deltager kan jeg lige 
na;vne at det var en sasrdeles vantro turleder 
( Finn K . ) der modtog os ved ankeret i 
nyhavn. Vejret og vejrudsigten i ovrigt var 
lige akkurat s i elendig at turlederen med 
rette kunne forvente at han blot lige skulle 
til byen for at konstatere at ingen var madt 
op, for derefter at vende nassen mod mere 
bekvemme garemil. Men ak nej de gale 
mennesker var sku madt op !. 

Billedet T . V . viser den gamle 1700 tals 
bryggergird, der ligger p i bagsiden af 
kioen. ( Ved Kastrup Havn ) 
Trods meget forsamte bygninger oser 
stedet af stemning og historie og har en 
nostalgisk charme, der far en til at tasnke p i 
de provencalske bjergbyer. E n skam at dette 
sted ligger som oase imellem moderne 
Bygnings rasdsler og et forladt og forsamt 
havne-omride. 
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Intemetadresse: 
WWW.TURCYKLISTERNE.dk 

KLUBM0DER C 

December: Torsdag d. 12. 
Lysbilleder og glogg. Mi ske yderligere 
oplevelser. 

Januar: Intet made. 

Februar: Torsdag d. 13. 
Almindeligt made. 

Marts: Torsdag d. 13. 
Der vises cykeltaj og cykeludstyr fra SJ 
cykler. 

Indeks 

Nytirsfrokost 1 
Jule-og nytirshilsen 2 
Naeste irs Ral ly i frankrig 3 
Referat af Aktivmadet 5 
Turreferater 7 

Rotur 7 
Lukketur 7 
Turplanlasgningsmadet 8 

Ferieturens dagbog - Italien 9 
Udrejse 24.august 10 
Castiglione 25.august 10 
Cortona 26.august 11 
Assisi og Deruta 27. august 12 
Montepulciano 28. august 13 
Rom 29. august 14 
Hviledag 30. august 14 
Flyttedag 31.august 16 
Lucca 1.September 16 
Pietrasanta 2. September 16 
Firenze-Pisa 3. September 18 
Certaldo 4. September 18 
Appeninerne 4. September 19 
Vinc i 5. September 21 
Vinsmagning 6. September 23 
Hjemrejse 7.September 24 

Kommende ture 24 
Sandagstraening 24 
Cykel/vandretur Vestskoven 25 

Ture i nEste blad 25 

Deadline foTMXSle nummer er 24-1-03. 

Forveitlet udkomst uge 10 i marts mined. 

\ 


