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T U R C Y K L I S T E N er medlemsblad for 
foreningen T U R C Y K L I S T E R N E , der 
har til formal at udbrede og formidle 
viden om og gtede ved turcykling p4 
ethvert plan. 

Bladet udkommer 4 gange arligt, 

Redaktorer 

Rodkajlkevej 168 
2600 Glostrup 

Tlf . 43 45 66 08 

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

2650 Hvidovre 
Tlf . 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 
Tl f . 44 84 22 19 
Giro: 5 71 38 46 

Ber t Due Jensen 
Markskellet 8, 3. T h . 

2720 Vanl0se 
Tlf . 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
Skyttegardsvej 49 St. Th . 

2500 Valby 
T l f 36 17 49 40 

Akscl 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 Br0nsli0j 

Tl f . 38 60 80 14 
(2. torsdag i hver maned.) 

"Bananen" fylder 80 ar ^ 
Den9 . jun i2003 . 

Klubbens fadder og mangearige sponsor 
Bent A . Nielsen, den navnkundige grund-
liegger af Banani Sport, runder dette skarpe 
hjorne. E n jernmand fra dengang der var 
"rigtige" cykelryttere t i l , fra den gang hvor 
der ofte kortes \ah pa grus og skasrver og 
hvor man hoppede af for at skifte kasden op 
pa et storre tandhjul, eller vendte hjulet, nar 
det gik op ad bakker og bjerge. Og som den 
seje sportsmand er "Bananen" stadig aktiv 
og i fuld vig0r i sin forretning, der forresten 
ogsS har holdt sig nassten uforandret igen-
nem de mange ar. 
Et rigtig hjertelig til lykke skal lyde fra 
Turcyklisteme, med tak for de mange gode 
relationer v i har haft igennem klubbens 28 
ar, hvor en meget stor del af den gamle 
stamme i klubben har haft deres niesten 
ugentlige konsultation hos Banani Sport 

Stort Til Lykke !! 

Cyklen - der er kselet for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 

i 
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Pa klubraodet i juni (torsdag d. 12.) eller pS 
t l f 22 16 27 30 v i l der vaere en k0replan for 
en fffilles cykling til rallyet. Med start fra 
K0ge bliver turens laengde p& ca. 130 km. 
og v i l formodentligt blive kert pa lette 
cykler med "handbagage". 
D B S . ! 
K0rer du bil til rallyet og er interesseret i at 
give en hjslpende hand med bagagetrans-
porten - hgrerjeg gerne fra dig. 

Finn A. K. 

S V E N D B O R G 

Lettest pa den store klinge! 

Y J U B I L ^ U M 

1253-2003 
Finn 0rssleff har tilsendt redaktionen 
f0lgende artikel fra ugebladet Ingenioren. 
Indholdet synes at bryde med god latin og 
Armstrong 

Ingenioren nr. 12,21-3-2003 
Da Bjame Ri i s vandt Tour de France i 1996 
knaskkede han psykologisk og fysisk sine 
konkurrenter med Miguel Indurain i spidsen 
ved at k0re opad mod Hautacam i Pyrenas-
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erne pk den store klinge. Konkurrenteme, 
der karte i lave gear havde ingen mulighed 
for at falge Ri i s ' tempo, Almindelige 
cyklister v i l ogsa have glasde af at kare i et 
h0Jt gear, mener Ernst Albin Hansen, der 
netop har forsvaret en ph.d.-afhandling ved 
Institut for Idrast og Biomekanik ved 
Syddansk Universitet. 
Ernst Albin Hansen har testet 40 personer, 
der har cyklet med forskellige belastninger 
og fundet, at mange tramper i pedalerne 
med et for lavt gear, hvis de skal minimere 
energiforbruget. Det laveste energiforbrug 
og dermed den laveste iltoptagelse ligger 
ved 50-60 omdrejninger i minuttet. Men 
mange foretrskker at cykle med mellem 70 
og 100 omdrejninger i minuttet. 
OBS!"Ved h0Je gear skal man prasstere en 
st0rre muskelkraft i hvert trad, men 
iltkravet vokser ikke tilsvarende" (min 
fremhsvelse), forklarer Ernst Albin Han
sen. Han erkender, at mange f0ler et ube-
hag, hvis gearet bliver hajt. Det skyldes, at 
de fleste mennesker har sakaldte hurtige 
fibre i benene. Men man kan sagtens triene 
sig til at kare i h0Jt gear, mener han. 
Ernst Albin Hansen ved i praksis, hvad han 
taler om, for han er tidligere eliterytter. Han 
0nsker nu at teste topcyklister for at se, om 
de ikke ogsa med fordel kan k0re pi den 
store klinge i st0rre omfang. 

Kilde: Ny Viden, Syddansk Universitet, 
marts 2003. 

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

Tur referater 

Abningsturen sendag den 6. april 
2003. 

18 deltagere m0dte op ved T V . byen og 
vejret b0d pa frisk vejr med sol og blasst. 
Med vanlig sans for at forvirre var 
m0destedet, ved et gr0nt omrade foran T V . 
byen nede under gadeplan, s4 man fra 
gaden selvf0lgelig ikke kunne se den glade 
flok. 
Det hele blev samasnd ikke mindre ind-
viklet som ruten og dagen skred frem, her 
var virkelig lagt i kakkelovnen til fmur-
ligheder. Jeg tror v i gennemkorte samtlige 
kommuneskoler, lasreanstalter og boligfor-
eninger i 4 kommuner. E n overgang endte 
turlederens iver efter at g0re hele flokken 
totalt rundforvirret, lige ind i et blindt hj0r-
ne pa en privat ejendom, hvor selv Johan 
ikke kunne skaffe passage. EUers havde tur-
lederen samasnd S0rget for at diverse mys-
tiske lager og passager var lukket op i da-
gens anledning. V i havnede ogsa i en kolo-
nihaveforening, efter f0rst at have baret 
vores cykler op ad en stejl trappe. Her hav
de turlederen serget for pladser i forsam-
lingshuset, hvor han udskaenkede en lille en 
til den hardt plagede flok. E t enkelt amts-
sygehus, nogle baggarde, nogle fabriksom-
rSder og et moseomrade skulle ogsa gen-
nemk0res. Langt det meste af ruten var p& 
fortorve, smfistier, mere eller mindre private 
omrMer og ofte til de lokales abenlyse ma-
ben. 

Selv om det hele i sig selv var under-
holdende nok, var der ogsk en hovedattrak-
tion pa programmet. Denne var en guidet 
rundtur pa K0benhavns vandforsynings 
lager og pumpestation, der ligger ganske 
upSagtet pa toppen af Haje Gladsakse. Et 
kiEmpe stort omride med en meget original 
arkitektur fra 1930 'erne. Her var enorme 
pumper, ventiler og rorsystemer med r0r-
diametre pk over en meter, med pipelines 
bl.a. helt til Regnemark ved Borup. Det var 
en meget interessant rundvisning med en 
engageret og vidende medarbejder fra vand-
forsyningen og v i fik mange oplysninger 

Turcyklisten 2 / 2003 Side 4 

om fortid og nutid. Han fortalte bl.a. at 
tankene 14 sa tilpas hajt at hele Kobenliavn 
kunne forsynes med det fornadne tryk i 
vandhanerne udelukkende ved det naturlige 
faldtryk, dog med undtagelse af hojhusene 
pa Belleh0j. Ligeledes kumie han berette at 
div. spare kampagner faktisk havde virket, 
sk ikke alt kapaciteten var udnyttet og at 
man ogsa regnede med at den rakte mange 
ar frem. Fantastisk var det ogsa, at mrsne 
pk trods af at have ligget i jorden siden 
30'eme stort set ikke havde forandret sig. 
Godt stobegods fra B.ogW. 

Den fmurlige cykeltur sluttede i vores klub-
hus i Husum, kun 2 km. fra startstedet !!. 
Her var det sa tid til at fortcEre de med-
bragte klemmer inden kaffen. Hertil havde 
Finn og Verner ribbet en bagerbutik for 
samtlige stienger og kranse, der dog hurtigt 
forsvandt i den umjEttelige skare af passio-
nerede kagespisere. 
Endnu engang tak til Johan for et opfmd-
somt kludetasppe af en cykeltur, gad vide 
om han snart kan finde flere fmurlige vink-
ler og m»rkvasrdigheder til kommende ab-
ningsture. Jan B.J. 

Foto: Jesper Wang 
Fra den afsluttende seance 
i klubhuset, hvor Turcyk-
hsteme dyrker en af de 
discipHner de er helt su-
verasne til, nemUg mad, 
drikke og 100 m. kage-
spisning skyllet ned med 
oceaner af kaffe. 



Turcyklisten 2 / 2003 Side 5 

Arrese turen d. 29. Marts. 

Da undertegnede, i martsnummeret af dette 
blad, sS at Jess havde en tur rundt om 
Arres0en senere p4 mSneden, taenkte jeg, at 
han m&tte v s r e bindegal. Det er alt for 
tidlig pk kret med sa lang en tur, men 
opfordringen, om at fk stavet cyklen af og 
fa luft i ringene kunne jeg ikke fk ud af 
hovedet, sk da dagen oprandt cyklede jeg 
alligevel til madestedet - jeg kutme jo najes 
med den kortere version af turen, som Lene 
Boje stod for, eller hoppe fra undervejs, 
hvis jeg valgte den lange - lidt forkalelse 
kort forinden gav mulighed for dette alter-
nativ. Da det viste sig at Knud, Jan og Lars, 
skulle pk den lange tur valgte jeg at k0re 
sammen med dem - de var jo alle gode at 
ligge pk hjul efter, men ak og ve, sSledes 
skulle det ikke gk. Efter en lille times tid 
madte v i Lenes hold, hvor v i blev udsat for 
mobning fordi v i ikke var kommet lasngere. 
Glad, for at vasre pk et hold med lidt h0jere 
etik, gik det nu hastigt videre. Efterhinden 
som turen skred frem, gik virkelighedens 
barske realiteter op for mig, idet hjffilpe-
rytterne begyndte at falde fra - f0rst Knud, 
der forlod os i 01sted, da han ikke var helt 
oppe pk duppeme - senere sagde Jan og 
Lars ogsS farvel, da de Sbenbart havde an-
dre tine pk programmet. 

Jeg var nu alene med holdkaptajnen. I godt 
selskab gSr tiden hurtigt og det samme 
gjorde kilometertaelleren, sa inden lasnge 
befandt v i os nord for Arres0, og turen 
rundt om, var nu en realitet - hjem skulle vi 
nok komme. Efter proviantering var tiden 
inde til et kulturelt indslag, idet Jess havde 
udset Asserbo Slotsruin som frokoststed. 
Efter at have lasst lidt om stedets historie 
skulle indtrykkene og maden ford0jes, 
hvilket skete p i beharig vis ved, at vi lagde 
OS pk ryggen i det visne grass og tog en halv 
time pk ajet - hernede ved jorden var der 
heller ikke en vind der rarte sig og solen 
skinnede - herligt. SMedes - beriget pk bade 
legeme og sjael, fortsatte v i rundturen med 
kurs mod Li l le Lyngby, hvor vi satsede pk 
at mede Lenes hold, men da v i ankom dertil 
var de Sbenbart kart. E t opkald pk mobil-
telefonen bekrsftede formodningen efter-
som de havde forladt stedet 10 min tidligere 
- det gav hib om, at v i ville mades med 
dem meget snart - v i trasngte efterhanden til 
lidt las, men af ukendte arsager skete det 
ikke og i strid modvind mStte vi selv kaem-
pe OS til Slangerup. Efter nogen tid ankom 
de dog, og nu var det vores tur til at mobbe. 
Efter kaffe og kage pk Slangerup G s s t -
givergaard karte v i samlet hjem, sk mange 
v i nu var, da nogle havde forladt os inden 
kaffepausen - andre efter. 
E n stor tak til Lene og Jess for dette, 
forSrsfriske initiativ. 

Hans A. 

6mi 
L o u i s K e t n e r a E f t f . 

Handbyggede Cykler - Tourcykler. 
Cykeltask€r - Rygsaekke - Div. Udstyr. 

CARL BERNHARDSVEJ 4 -1817 F.C 
TFL. 33224800 - CVR 10481686 

www.coolbikes.dk 
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Kommende ture. 

t'"'^ '^•'^-.Onsdagstraeningen. 

Sidste aften er onsdag d. 10. September 
Madested: Ved stoppestedet i Risby, lige 

overfor Risbystudieme. 
Madetid: K l . 18.00 

Det er stadig ikke for sent at made op og f5 
luftet de blege ben. V i karer sk alle kan 
komme med hjem, forudsat at du ikke lige 
er hoppet ud af vinterhi. Der kares en rute 
der passer til vinden og vejret og distancen 
varierer imellem 35 og 45 km. Er du blandt 
de mange der skal til rally i Aurillac til 
august, mk du nok hellere komme ud af 
starthuUeme sk du ikke helt taber pusten pk 
de franske bakker. 

Vel modt - Lene og Jan. 

Bornholm rundt pa 1 dag. 

Denne tur skulle efter planen vasre kart 
lardag den 14. juni 2003. Men - Men -
Grundet turlederens manglende evne til at 
Isse en kareplan mStte han aflyse den. 
Kareplanen som turen var tilrettelagt efter 
trSdte desvasrre ikke i kraft far ugen efter, 
hvilket betad at v i skulle 2 timer tidligere 
hjem end armonceret. 
Fejltagelsen v i l jeg geme rade bod pa og 
turen gennemfares nu 15 dage senere. 
Turen er tilbudt til dem der havde meldt sig, 
men der er stadig nogle ledige pladser. 
Se naermere lidt laengere frerame i spal-
ternc !! 

Jan. Bai (turleder ) 

Isefjordturen. 
( E n magkedelig tur?) 
Lardag den 21 . juni 2003 

Madested: Frederikssund S-togsstation. 
Afgangstid: 09.20 
Varighed: T i l ca. k l . 18.00. 
Rute: Se nedenfor. 
Lasngde: 139 (m&ske) 142 km. 
Turleder: Johan Knudsen 
T l f : 33 66 36 75 
Pris: K u n kaffetilskud. 
Tilmelding: Ingen. 

Ruten er Frederikssund - Frederiksvasrk -
Melby - Hundested - Rarvig og Nykabing 
Sjaelland., hvor v i nok spiser den medbragte 
frokost i det fri efter kab af drikkelse m.v. 
Fortsasttelse over Sidinge Fjord - Lamme-
fjord til Holbask og videre til Kirke Sonne-
rup med kaffe- tedrikkepause. 
Der sigtes pa at retumere gennem Lejre og 
syd om Roskilde. 
Opdeling: 

• Fr.sund - Nykabing S. 41 km ex. 
sejlturen. 

• Nykabing S. - K . Sonnerup 47 km. 
• K . Sonnerup - Damhuskroen 51 km. 

Vaslges specialvej god nok til racerdaek, 
forlaenges med ca. 2,5 km, men man kan 
kare hver sin vej fra landsbyen Sidinge og 
mades igen. 

Vk gensyn! 

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

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

Roskildevej 527, 2605 Brondby, Tlf. 43 43 22 39 
Osterbrogade 158. 2100 Kbh. 0, Tlf. 31 20 88 77 

I samme koncem nu ogsS: 
Rolsted cykler; 

Gl. Kongevej 88, 1850 Frederiksberg C, 
T l f 33 21 29 33 

Bikebuster: 
Hovedvagtsgade 6, 1103 Kbh. K, Tlf. 33 93 93 63 
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Hjemtur: 

Turliengde: 
Turleder: 
Pris: 

OBS-OBS!! 
Bornholm rundt pa en dag. 7'.ry\l,f\\ 
Sondagden 29 juni. !! L l M ^ J 
Racertur med tid til at nyde naturen!! 
N B : max. 9 deltagere. (ikke flere cykel-
pladser i toget.) 
Madested: Kbh. H . ved nedgangen til 

0resundstoget. 
Madetid: 6.30 toget afgar k l . 6.56 

Ankomst til Ystad k l . 8.15 
med fasrge afg. k l . 8.35 
Ankomst til Ranne k l . 9.55 
Fra Ramie k l . 18.45 med for-
ventet ank. Kbh.H. k l . 21.44 
Husk lygter. 
Ca. 130 km. 
Jan Ba i Jensen. 
Ca. 400 kr. incl. klubtilskud 
Der er ikke kaffetilskud!! 

Tilmelding hurtigst muligt pk t l f 
43 45 66 08 

Da turen er noget dyrere end normalt, v i l 
jeg preve at undgS betaling far i sidste 
ojeblik. Sa kan jeg eventuelt aflyse en 2 - 3 
dage far hvis vejrudsigten bliver helt 
umulig. 
V i har en Isngere transporttid sk regn 
derfor med nogle omkostninger til mor-
genmad og aftensmad pa fasrgeturen. Jeg 
forventer ligeledes at v i holder vores fro-
kostpause pk een af aens ragerier med mu
lighed for at smage nogle af deres spe-
cialiteter. 
Ruten er ikke planlagt i detaljer endnu men 
turen starter med sydaen. Det er tanken at 
vi kommer igennem alle det kendte steder, 
hvorfor ruten gSr noget i sik sak. Almin-
dingen, Paradisbakkerne, div. plantager, 
Neksa, Svaneke, Snogebaek er mSlene in
den v i tager fat pa nordaen. Her tester v i R a 
plantage, Rutsker Hajlyng, Gudhjem, 
Allinge - Sandvig og Hammerknuden, hvor 
vi finder et kaffested. herefter tager vi fat pk 
Slotslyngen Hammershus, Olsker, Klemen-
sker, Hasle og Nyker inden vi igen falder 
ned imod Ranne. 
Ruten gir over alle de bakker v i overho-
vedet kan finde og er helt sikkert paent an-
strengende. 

Triothlon-spectallsten 

RWANG CYKLER og SPORT APS 
HtssilDgadt 31/Tii<r>o*gtae 30 
21OOK»b«itiBvn0 
m 31 20 73 12 • IMtttx 31 20 M 58 • Girow. 6 55 21 53 

- kram til krsesne cyidister 

B u r r e s o ^ ; : ' : ^ ; ^ ^ - ^ ; , ; ;... , 
Sandag den 29. Juni 2003 /.--T" 

Madested: Jyllingevej/Tamvej 
Madetid: kl 10.00 
Lsngde: Ca. 70 km 
Turledere: Jesper Wang Larsen 

Flerruning Nielsen 
T l f 39 90 39 87 ( JW) 

43 64 49 03 (FN) 
Om turen: 
V i karer over Smar- og Fedtmosen igennem 
Hareskoven til Ryget Skov. Her stopper vi 
ved Fugletamet med udsigt over Farum Sa. 
V i fortsffitter igennem Ganlase Ore og midt 
igennem Ganlase Eged forbi Skovly frem til 
Burresa, hvor vi spiser frokost ( Husk mad-
pakke og drikkevarer). 
Herefter g4r turen tilbage over den nordlige 
kant af Ganlase Eged. 1 Ganlase Ore drejes 
ned ad Dyremosevej, hvor vi kan se en raekke 
store bygningsvasrker, som man har glemt at 
fj med p i kortet over skoven. V i fortsietter 
igennem Kirke Vasrlase langs med Sandersa. 
Kaffepausen vi l blive holdt i Restaurant 
Skovlyst i Hareskoven. Hjemturen fortsastter 
igennem Ballerup til Vestskoven og forbi 
Herstedliaje. 

Tempoet vi l blive s i alle kan falge med. 
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Kullen-tur 
2 turlsngder med forskellig tempo. 
Lardag d. 5 . ju l i 2003: 

Madetid: Den korte tur: K l . 8.45 
Madested: Kbh. ' s Hovedbanegird pa 

perronen for Kystbanetoget 
Madetid; Den lanee tur: K l . 8.00 
Madested: i Hellerup ved Tuborg. 
Laengder: 100 k m / 1 4 0 km 
Turledere; Lene Boje / Jess Brink 
Tempo: 24-27 km/t / 27-30 km/t 
Tilmelding: Scncst d. 4. juli. 
Turen kores ikke i regnvejr. 

Den korte tur starter med, at vi tager toget 
til Helsingar. Pa den lange tur cykler vi ad 
strandvejen til Helsingar. 
N i r v i er nSet til Sverige, g i r turene - hver 
for sig - ad de s m i veje op langs 0resunds 
kyst til Kullen, hvor v i v i l indtage vores 
medbragte mad. Herefter gar turen ast p i 
langs kysten mod Utvalinge, hvor v i vi l 
indtage kaffe/the & kage pa Albertgirdens 
kaffestue. Efter kaffen gir turen sydvest p i 
mod Helsingborg. 
I Helsingar tager begge hold toget hjem -
med mindre de fremmadte insisterer p i at 
cykle hjem, men s i holder km. angivelsen 
ikke. 
Der m i piregnes ca. 5 km. gode svenske 
grusveje. 

Rotur Farum se. 
Sandag d. 20. juU. 

A F L Y S T ! ! 

Denne traditionsrige tur er desvasrre taget af 
programmet i i r . Dette skyldes at turlederen 
har engageret sig i det Fynske A I T . rally og 
hjemturen herfra v i l falde sammen med 
overmasvnte arrangement. 
Men den gentages helt sikkert i nieste 
sasson. 

Red. 

Forslev Gl. Kebmandsgard 
Lardag d. 26. ju l i 2003 

Madested: 

Madetid: 
Lsngde: 
Turledere: 

T l f : 

Krydset 
Roskildevej/Ringvej 3 
k l . 10.00 
ca. 150 km 
Lene B . Thorsen og Jens 
A . Thorsen. 
36 70 36 07 

Tur p i racercykler til en af Turcyklisternes 
gamle kendinge, Farslev G l . Kabmands-
gird. Turen v i l fare os ad hyggelige, kendte 
og mindre kendte veje til Farslev og - hvis 
alt gir vel - hjem igen. Undervejs v i l vi 
indtage vores medbragte frokost p i en sol-
beskinnet plet i det fri, inden vi n i r frem til 
Kabmandsgirden, hvor vi forhibentlig kan 
indtage kaffe/the/kage indendars. Tempoet 
v i l vaere 25-32 km/t, nar der kares, og der 
v i l vasre tale om jaevn karsel uden bakke-
spurter og lignende. 

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

Vi ses til motlonscykellab 

Postbox 176. DK-4600 Kage 
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CYKELFERIE 
VI har cykeltaskerne, letvsegtsteltet 

og alt det 0vrige udstyr. 
Kig ind hos 

Frederiksborggade 52 
1360 Kabenhavn K 

Tlf. 33 1 4 51 50 

Maglese. 
Sandag den 17. august 2003. 

Tur pa racercykler, med ca. 25-30 km/t. 

Madested: 
Madetid: 

Afgang: 
Distance: 

Turleder: 

Radkaslkevej 168 Glostrup. 
K l . 9.00 til morgenkaffe med 
brad. 
K l . 10.00 
125 km. N . B . ingen bagerstop 
da v i alle har fSet morgen-
m a d - Neml ig - . 
Jan Ba i Jensen 

Medbring madpakke, der spises pa trak-
tarstedet hvor v i ogsa fir kaffe og lagkage. 
Drikkevarer skal kobes pa stedet!. 
Ruten gar over Vridslasemagle, Sengelase, 
Marbjerg, igennem Roskilde og over Bose-
rup, Herslev, Gevinge, til Lejre. Turen fort
sastter over Kisserup, Kirke Hvalsa, Tallase 
og syd om Maglesa til traktarstedet. 
Her er kommet ny indehaver idet v^rts-
parret er giet pa pension og har overladt 
stedet til sannen. Dette indebasrer at stedet 
drives mere restaurationsagtigt og ikke sat-
ser pa madpakke publikum. V i har dog fiet 
lov til at fortsaette som altid, v i skal bare 
kabe vores drikkevarer og naturligvis kaffe/ 
kage. 

Hjemturen kares over Astrup "slot", Vester 
Saby, Abbeved, Svogerslev, hvorfra turen 
gar direkte ad Roskildevej til Glostrup. 

OBS ! OBS ! Skulpturturen! 

Som allerede nasvnt i forrige blad er skulp
turturen flyttet fra sandag d. 24. august til 
sondag d. 28. September. 
Noter dette ned i turkalenderen !! 
Turen bliver njermere beskrevet i blad ru-. 3. 
I forrige blad havde der sneget sig en 
forkert dato ind (den 26. sept.) glem ven-
ligst alt om denne dato. Beklager!! 

Red. 

Fredensborg Falkonergard. 
Sandag den 31 . august 2003. 

Madested: 
Madetid: 
Lasngde: 
Turleder: 
T l f 

A . B . ' s B a n e r / R i n g 4 
K l . 9.00 
60 km 
Peder Andersen 
36 75 38 42 el. 28 97 62 

Husk madpakkeni som v i nyder i Store 
Dyrehave, Hillerad ved Karen's Bag. 
Turen gar videre over Granholt og Asmin-
derad til Falkonergarden, hvor vi skal vjere 
senestkl. 13.30. 
Efter forevisningen som slutter k l . 15.00, 
karer v i til et kaffested i Fredensborg. 
(Husk at tage penge med, ogsS til Falkoner-
girden) 
Hjemturen gSr gennem Sarup, Granholt, 
Karlebo, Kirkelte, Allerad og Farum. 

KOMSOVENDEPA 
. CYKELFERIE I 

m SYDEUROPAI 

RubyRejser 
IK 56150599 
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Ryget. 
Sandag d. 7. September 2003. 

Madested: Klokkedybet/Frederikssunds-
vej 

Madetid: K l . 10.00 
Lasngde: ca. 60 km. 
Turleder: Susanne Sindberg 
T l f : 36 70 02 54 

Der cykles langs KagsSen og Smarmosen. 
Derefter gennem Hareskoven og nassten 
rundt om Sandersa op til Ryget skov ved 
Farum sa. Her indtages den medbragte 
frokost. Da kaffen desvasrre ikke mere kan 
nydes pi. Kalkgarden, ma jeg finde et andet 
spasndende sted v i kan drikke kaffe. 
Hjemturen gSr over Frederiksdal, alt afhsn-
gig af kaffestedets placering. 

"Cykel Soren" 

V i har fra Jens Spelmann modtaget en 
meddelelse om at et tidligere aflyst arran
gement med fremvisning af div. cykel-
udstyr desvasrre ikke, som lovet, vi l blive 
gennemfort pa et senere klubmade. Dette 
skyldes at den pag»ldende person har 
droslet ned pk sine forretningsmasssige 
aktiviteter, grundet prioritering af familien. 

Red 

cm 
Fra vor mand i Ringsted har vi modtaget 
nedenstaende turtilbud: 

Birkegardens Haver 
Lardag den 21 . juni 2003. 

Madested: Ringsted station 
Madetid: 09:00 
Distance: ca. 70 km 
Tempo: ca. 20 km i timen 
Turleder: Niels C. Krog Pedersen 

Turen er som falger: Ringsted, Bjemede 
Kirke, Munke Bjergby, Skellebjerg, Birke-
gSrdens Haver i TSgerup, Stenlille, 
Gyrstinge, Ringsted. 
PS turen beseger v i Bjemede Kirke ( S j s l -
lands eneste rundkirke) og Birkegardens 
Haver. 
Entre: BirkegSrdens haver ca. 60 kr. 
Der ydes ikke tilskud til kaffe, da turen 
kares sammen med Dansk Cyklistforbunds 
Kabenhavns afdeling. 
Nasrmere oplysning om Birkegardens 
Haver pk adressen: 
www.birkegaardens-haver.dk 



Turcyklisten 2 / 2003 Side 11 

Indeks 

Rund fadselsdag 9-6 1 
FEUCS cykling til A I T rally 2 
Lettest pk den store klinge 2 
Turreferater 3 

Abningsturen 3 
ArresB turen 5 

Kommende ture 6 
Onsdagstrasning 6 
Bornholm Rundt 6 
Isefjorden 21-6 6 
Bornholm Rundt pk 1 dg. 29-6 7 
Burres0 29-6 7 
Kullen 5-7 8 
Rotur Farum S0 8 
Farslev gl. Kabmandsgaard 26-7 8 
Maglese 17-8 9 
Skulpturtur 9 
Fredensborg FalkonergSrd 31-8 9 
Ryget 7-9 10 

Cykel Saren 10 
Birkegardens Haver 21-6 10 

/// 

W W W . T U R C Y K L I S T E R N E 

KLUBM0DER 

Juni: Torsdag d. 12. 
Sommerferiesnak. 

Juli : Intet mode. 
Mange er deltagere i AlT-ral lyet 

August: Intet made. 
Mange er deltagere i det franske Rally. 

September: Torsdag d. 11. 
Sommerferie billeder fra henholdsvis 
det danske og franske rally. 

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

Foto: Velhcldte forsyningsrar hos Kbh.'s vand-
forsynlng 

Deadline for nxste nummer cr 27-7-03. 

Forventet udkonist uge 36 i September mancd. 

ar. 


