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

Bladet udkommer 4 gange irligt. 

Redakterer 

Rfiidkslkevej 168 
2600 Glostrup 

T l f 43 45 66 08 

Koordinator 

Saddelmagerporten 4-539 
2650 Hvidovre 

Tlf. 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 
Tlf. 38 74 68 41 

Gertie EUeby 
Skyttegirdsvej 49 St. Th. 

2500 Valby 
T l f 36 17 49 40 

Aksel Koplev 
Brandsbyvej 15 
2740 Skovlunde 
Tlf. 44 92 22 90 

K L U B L O K A L E 
Voldparken 8 
2700 Brenshaj 

Tlf. 38 60 80 14 
(2. torsdag i hver minedj 

Nytarsfrokost. 
Sondag den 25. januar 2004* 

Side 

Madetid: 
M0dested: 
Laengde: 

Turledere: 

Pris: 
Medepligt.!! 

kl.13.00 
Klubhuset Voldparkeni 
sa lasnge du har lyst bare du 
selv lukker og slukker. 
Linda, Jesper, Jess, og Finn C. 
K. 
kr. 100. 

Bordet er pyntet og den traditionsrige nyt-
irs buffet er linet op. Humaret og eventu
elle nytSrsl0Jer mS du selv medbringe. 
Prisen raskker til en snaps, en 0I / vand og 
den i turcyklist sammenhasng uundvasrlige 
kaffe med kage. Skulle der vaere en tarstig 
sjasl eller to tilstede, kan "refiler" kebes til 
fomuflige priser. 
Tilmelding, der er bindende, pS tlf. 22 16 
27 30 ( kom nu ikke for sent ) senest 
nytSrsaften. 
Betalingen sker ved at medbringe en 
"hund" pa dagen, herefter er der fri adgang 
til herlighedeme. 

Hilsen fra frokostudvalget 

HUSK! Julemedet!! 

Arets festlige hejdepunkt d. 11. december. 
Kom og mor dig over de festlige bemasrk-
ninger til Finn Gormsens spasndende frem-
visning af sommerens oplevelser. 
Ledsaget af passende maengder gl5gg og 
asbleskiver. 
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Semaine Federale 2004 

Efter den store tilslutning i 2003 fors0ger vi 
OS nu igen med at arrangere faellestur til 
arets franske cyklist rally, som i 2004 finder 
sted i Alsace. Alsace er ogsa et pragtfuldt 
omrade og pr. bus indenfor en overkom-
melig afstand fra Danmark. 
Centrum for aktiviteteme er byen Cemay 
med de nasrliggende h0Jdepunkter Ballon 
d'Alsace og Grand Ballon i Vogeserne. 
Disse h0jder er p4 arrang0remes ruter. Der 
er selvf0lgelig ogsa mindre kraevende ruter 
i et kuperet eller fladt landskab, idet Rhin-
dalen er i nasrheden. For de bilinteresserede 
er byen Mulhouse med sit fantastiske bil-
museum indenfor passende afstand. Og sa 
selvf0lgelig Route des Vins langs 0stsiden 
af Vogeserne med alle de maleriske sma-
byer spredt rundt i vinmarkeme. 
Forel0big pris er kr. 2900,- pr. person, men 
prisen afhaenger af det endelige antal 
tilmeldte. Trasf en hurtig beslutning sa du er 
blandt de ca. 40, der maksimalt er plads til i 
bussen. Foretebig og ikke-bindende inter-

esse tilkendegivelse snarest til en af arran-
g0reme: Marianne Ryding 46 59 14 39, 
John Mathiesen 45 85 02 41, eller Jess 
Brink 38 79 17 59. Vi har ogsa e-mail, 
MARI.TORTUE@NYPOST,DK. B202286(aAL-
BANK.DK. BUOHNMOPRIVAT.DK. 

Forelabig rejseplan: Afi-ejse fredag d. 30. 
juli sen eftermiddag/aften - tilbage mandag 
d. 9. august morgen/formiddag. 

Vatternrundan 2004. 

Vi er nogle stykker fra Turcyklisterne, som 
hvert ar river en weekend ud af kalenderen 
og tager til Motala for at cykle 300 km 
rundt om S0en (Vattem) sammen med de 
17.000 andre, hvilket g0r det til Skan-
dinaviens absolut st0rste motionsl0b. Der er 
folk af enhver slags og pa enhver slags 
cykler sa man skal ikke holde sig tilbage, 
hvis man ikke lige har den nyeste alu- eller 
kulfiberramme med 57 gear. 
I 2004 finder l0bet sted 18.-19. juni, og da 
der plejer at vaere udsolgt pa alle 17.500 
startpladser allerede hen imod midten af 
januar maned, skal man ikke vente for lasn-
ge med at overveje en eventuel deltagelse. 
Transport derop finder sted pr. bus med 
afgang fra Smarum kl. 07:00 fredag 18. juni 
med hjemkomst S0ndag 20. juni. om 
eftermiddagen. 

Interesserede som geme vil opleve l0bet og 
folkefesten omkring det er velkomne til at 
kontakte Lene Boje tlf 38 79 17 59 ang. 
bustransporten og evt. faelles tilmelding. 
Oplysninger om selve l0bet kan findes pa 
www.cvklavaettern.com. _ 
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0nskes til alle fra redaktionen og koordina-
toren, samt en tak for de mange gode rejse-
og turbeskrivelser der tilflod redaktionen 
igennem Sret og medvirkede til at bladet 
blev lidt mere end en turkalender i blad-
form. 
0jeblikket er vel ogsS til at skue tilbage pS 
den forgangne cykelssson og det med-
folgende i r i 0vrigt. ?&. asgte dansk maner 
kan vi jo begynde med vejret, det kan man 
som bekendt ikke g0re noget ved, det er 
derfor belt risikofrit at have en mening der-
om. 
Vejret artede sig igen i 4r p5 en mSde sS det 
er lige for man kan sparge sig selv om det 
fomuftige i at tage syd pS, med mindre man 
geme vil tarre ud og brasndes af (hilsen fra 
Aurillac)!!. Trods det feromtalte vejr var 
der alligevel 3 ture ud af Srets 22 ture der 
blev aflyst grundet regnvejr, derudover var 
der 3- 4 stykker der kun trak ganske f5 del-
tagere. Men som helhed mS vi vasre til-
fredse med en mededeltagelse over forvent-
ning pS de 0vrige arrangementer, det er jo 
alsidige medlemmer vi har med andet end 
cykling pS programmet. 
Klubben deltog ogs4 i irets A.l.T. rally pi 
Fyn med et pasnt fremmede, derudover 
havde vi flild bus til det franske cykelrally i 
Aurillac hvor nogle energiske turcyklister 
igen i Sr havde lagt en masse energi og sjsl 
i et meget flot arrangement. Det er vel ken-
detegnet for vores klub at vi p4 trods af en 
vigende medlemsskare, under 100, til sta-
dighed formSr at manstre folk til at stable 
besvasrlige arrangementer pS benene og i 
0vrigt holde et hejt tur aktivitetsniveau. 
Som det vil fremstS andetsteds i bladet er 
det ogsS lykkedes at fa nogle energiske folk 
til at arrangere en cykelferietur til nasste 

sommer, det er sku da flot - ikke. AltsS - vi 
kan godt vaere stolte af klubben, her er 
ingen grand til mindrevaerd selv om det 
desvsrre ikke ligefrem vaslter ind over 
d0rta5rskelen med nye medlemmer. Da 
medlemmeme belt bestemt lever op til den, 
ved sidste jubilaeumsfest vedtagne karak-
teristik O.M.P.B. originalitet, msrkvasr-
dighed og positiv besynderlighed, ja sS er 
det endnu mere uforstdeligt at tilgangen til 
klubben er s4 svag. Her er da noget at 
komme efter. 
Som just konstateret, har vi ikke ligefrem 
voksevaerk og indtasgteme fra vores indsats 
i Sjaels0 rundt arrangementet ser efter al 
sandsynlighed ud til at have fremtiden bag 
sig. Man m4tte derfor tro at pessimismen 
bredte sig. Men nej, aktivm0det viste en 
holdning til at vi beholder vores tilskuds-
ordninger og vores aktivitets niveau s4 
lasnge det er okonomisk muligt, efterfol-
gende hedder princippet: tasring efter nas-
ring og n4r den st4r p4 kalorier med 
braendte banner p4 turene, ja s4 er det bare 
til lommeme. Enkelt og klart og ren sund 
fomuft, s4dan er Turcyklister. 

4^ 
^ ^ D e n s 

• ( 5 
Den sunde fomuft er det tilgengaeld sm4t 
med n4r man i disse 4r faerdes p4 gader og 
veje i byer som p4 landet. Det jeg her 
hentyder til er den omsiggribende mani 
med trafik chikaner her og der og alle vegne 
og ikke 2 er ens. Nej Nej - man har til
syneladende sat alle tumber og kringelhjer-
ner i gang med at designe deres ynglings 
chikane og hvad vaerre er, man har udfart 
det hele, selv det vasrste fantasteri er cyklet 
lige igennem teknisk forvaltning og ud p4 
gaden. Trafik dasmpende foranstaltninger, 
det er vist det man kalder dette fasnomen. 
Og hvad er det nu der skal dasmpes, jo 
s4ma;nd, nogle trods alt ganske f5 trafi-
kanters, overvejende bilister, trang til at 
blasse p4 love og regler, der burde vaere 
kendt og respekteret af alle. S4 tvinger man 
bare det store flertal til at siksakke frem og 
tilbage og ofte direkte over mod hinanden, 
det sidste ret usikkert for svage trafikanter 
som vi barer til. Den samme besynderlige 

m 
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logik ligger ogs4 til grand for de rasd-
selsvaskkende stajskasrme der skyder op 
overall. Her undlader man at gare noget ved 
stajende daek, motorer og en eksplosiv 
stigning af personbiler og godstransport p4 
lastvogne. En del af udgifteme kunne ellers 
meget bekvemt lasgges over p4 den stajende 
part- hov - har, er det ikke det man kalder 
bragerbetaling !! det er da ellers s4 modeme 
for tiden. Disse faenomener bidrager be
stemt ikke til mere cyklisme og cykel-
glasde, man skal i hvert fald langt ud i 
landskabet p4 de sm4 veje far det bliver 
afslappende, ustresset og en fryd for aret. 
N4r vi nu er i gang med det kritiske syn, 
skal vi s4 ikke nappe et opstad mere om 
endnu et "nymodens" fasnomen. Ikke ulig 
ovenstSende er ogs4 her, i bedammelsen af 
problemet, tale om en eklatant mangel p4 
fomuft og proportioner. Faenomenet hedder 
terrorisme og er p4 alle magthaveres lasber i 
tide og navnlig utide, et mantra der kan f4 
statskasser til at st4 p4 vid gab til sikkerhed, 
laes oprustning, (det er m4ske ogs4 det man-
traet skal bruges til?) et mantra der 4benbart 
kan fS Gud og hvermand til at deponere 
deres sunde fornuft i fandens forg4rd. Nu 
har dad og adelasggelse altid vasret en 
sasllert i aviser og T.V. og den f4r da heller 
ikke for lidt for tiden. Sjovt nok falder 
interesse barometeret for et konflikt omr4de 
s4 snart bomberagen laegger sig og hele det 
globale presse (underholdnings) cirkus for-
svinder. Men bliver dette terrorspagelse nu 
ogs4 praesenteret proportionalt korrekt i 
forhold til millioner af hasndelser, glade, 
positive s4vel som tragiske der hver eneste 
dag, udspiller sig jorden rundt. Er det nu 
ogsJ den rigtige medicin der ordineres imod 
fasnomenet eller er medicinen s4 staerk at 
den tager livet af patienten?. For at blive i 
lasgeuniverset, kuiuie sygdommen s4 ikke 
kurerers (begrasnses) med dialog sund kost, 
gode livsforhold og fremtidsmuligheder?. 
Mener man derimod at raketter bar besvares 
med raketter og drab med drab (og her er 
underholdningsvaerdien 4benbart stor) skul
le man m4ske lige kaste et blik p4 Mellem-
asten- ikke just nogen succes historic - vel. 
Nu er det selvfalgelig utopi at tro at man 
kan slippe belt af med galninge og 
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fanatikere, men dem har vi jo ogs4 levet 
med igennem historien. Men alle de andre 
frustrerede, skuffede og chancelase merme-
sker de traskker med sig, dem er jeg for-
trastningsfuld med. Galninge fir simpelthen 
for meget presse !!. 
Nu sidder du sikkert og tasnker hvad i him-
lens navn har det med turcykling at fatte?, 
jo ser du det skulle ogs4 geme i fremtiden 
vasre muligt at fasrdes frit p4 cykel i Europa 
og verden i evrigt, uden hegn, overv4gning, 
frihedsbegrasnsning, og papirdynger. Hi
storien viser at paranoiaen hurtigt breder 
sig hvis alle begynder at g4 i ukritisk selv-
sving !!. 

Endnu engang en rigtig glasdelig jul samt et 
fredfyldt og lykkebringende nyt4r til jer 
alle. 

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

Handbyggede Cykler - Tourcykler. 
Cykeltasker - Rygsaekke - Div. Udstyr. 

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

www.coolblkes.dk 
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Sommerturen til det franske cykelrally i Aurillac. 
1. - 10. august 2003. 

Foto: Vue over del af Aurillac by. 

I lighed med foregSende feriearrangemen-
ter, har vi ogsS dette Sr lokket et hold 
deltagere til med egne ord at berette om en 
dags forlab, som netop de oplevede den. 
Det plejer at va;re bladholdet der vrider 
armen om p5 de sageslase deltagere, men 
derme gang havde arrangareme Finn 
0rssleff og John Mathiesen taget sagen i 
egen hSnd og mange tak for det. 

Til orientering for de af vores medlemmer 
der var s4 uheldige ikke at deitage i arran
gementet vil redaktionen indlede med lidt 
faktuelle oplysninger om arrangementet. 
Aurillac, en by af overskuelig sterrelse med 
omkring 3 5 - 40ooo indbyggere, ligger i 
Cantal regionen sydvest for vulkanparken i 
Auvergnes hajland. Auruillac viste sig at 
vaere en hyggelig uspoleret by med en 
karakteristisk byggestil for omrSdet og uden 
turistpraeg. Byen rummede masser af 
kulturhistorie, IS ganske smukt i landskabet 
og bod pa gode indkabsfaciliteter og mange 
hyggelige spisesteder med egnstypiske 
menukort og ganske fomuftige priser. 

Vores lejr var placeret ved et sportsanlaeg, 
et par km. fra bymidten, hvor teltene blev 
siaet op pS fodboldbanen. De sanitasre for
hold var belt fine og der var ogsS en lille 
cafe pi omrSdet, dog uden de store spise 
muligheder, men den igennem ugen stadig 
accelererende torst kurme slukkes. 
Vejret igennem ugen var saerdeles som-
merligt og meget varmt, som det ogsS tyde-
ligt vil fremgS af nedenstSende fortasllinger. 
Den bagende sol gjorde da ogsS den uskyg-
gede teltplads til et sted man kun opholdt 
sig frivilligt pi omkring solopgang og efter 
solnedgang. 
Som altid var alle ruter perfekt afmaerket 
med pile pi vejen og tydelig skiltning ved 
afdrejninger til de 5 daglige ruter. Der var 
gode rastesteder med alt hvad man skulle 
bruge af mad og drikke; det har de tjek pi 
de gode franskmaend. 
Det var som det vil fremgS af beretningerne 
et meget kuperet omrSde og med nogle 
lange mter med op til 3000 hajdemeter var 
der rig mulighed for at prove graenser af Pi 
gmnd af de meget boje temperaturer og en 
bagende sol er det mil indtryk at kun nogle 
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fa seje jyder dristede sig ud pi de belt lange 
ruter, resten af gruppen slaskkede forst4eligt 
nok noget pi ambitionsniveauet. 

Red 

Hans Verner Neumann har ceren af at vcere 
farste teverandor til beretningen om Tur-
cyklisternes oplevelser i Auvergnes hojland 
og har folgende at berette : 

Udrejse og ankomst. 
Fredag d. 1. og lerdag d. 2. august. 

EUebjerg St. skyfri himmel hvor hovedpar-
ten af deltageme pakkede cykel i trailer, 
tasker og ryksask i undervogns mm. Reser-
verede siddeplads til afgang kl. 8.oo prascis 
til bustur over Storebaslt til opsamling af 1 
person J . B. pS rasteplads Kildebjerg p4 
Fyn. Videre over Lillebaslt til rasteplads Al -
bek til opsamling af nordjyder til samlet 
afgang sydpS med chauffor John og Poul. 
Ved Elben tunnel var en prop som medforte 
varme ojeblikke p.g.a. luftkolers stilstand. 
Rast kl. 16,30 ved Allerthal 31,5gr. Videre 
til aftensmSltid rast ved Gottingen p i Best 
Westem kl. 18,30 -19,30. Ved Dusseldorf 
' /2 t. Stop hvor John og Poul forvandlede 
bussen til soveleje kl. 23,35-0,05. 
Allerede kl. 5,50 vaskkesignal for stoppe-
sted for at vi siddende kunne veksle til 
fransk chauffor ved Lyon lufthavn Saint 
Exupery kl. 7,00. 
2. August. 

Han var ikke pi pletten. Vi korte rundt pi 
arealet 2 x hvor ban stod klar til skift kl. 
8.00 og undskyldte med omnibus svigt i 
Paris. Efter 45min. karsel til morgen rast 
ved Aure le Veyre 45 min. 
Fra Massiae kl.14.00 mindre vej til Aurillac 
84 km. med vejskilt "Pas p4 14.000 cyk-
lister i Cantal". K l . 15.30 modtog Vibeke 
og Bent OS ved Aurillac hvor vi fik vores 
konvolut med alt om cykelturarrangementet 
og hvilken teltplads der skal vaere vores 
udgangspunkt. Vi blev dirigeret ad en 
omvej til syd-ostlig del af byen til en 
sportsplads hvor Vibeke og Bent igen mod-
tog OS kl. 16.30 hvor vi af FFCT blev 

henvist til nummereret teltplads pi omrSde 
E . 32'/2 time efter afgang fra Kbh. 

Som et lille kuriosum til ankomsten til vores 
teltplads kan jeg ikke lade vcere med at 
tilfeje dette. Vibeke og Bent havde som 
ncevnt modtaget os ved indskrivningen og 
givet de sidste dessiner vedrorende place-
ringen af vores camp og derefter kort i 
forvejen for at modtage os ved indgangen 
til pladsen. Der var imidlertid et vceld af 
kloge hoveder der ud fra tolkningen af 
diverse talkoder pd vores indskrivnings-
kuverter, mente at vide bedre. Og imedens 
Vibeke og Bent mdbende sd til korte bussen 
lige forbi "vores " camp og videre frem til 
den nceste, som nogle mente havde den 
korrekte bogstavbetegnelse. Og dette uagtet 
at Vibeke og Bent havde brugt en dag pd at 
finde det selvfelgelig rigtige sted ( gad vide 
hvad de stod og tcenkte). Det afsledkom en 
del murren i bussen samt en Icengere tur ad 
den smalle vej for at finde et sted hvor det 
var muligt at vende vogntoget, hvilket kun 
lige akkurat var muligt. 

Red 

Foto: Den stigende temperatur nadvendiggjorde 
altenative opholdsteder. 
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Foto: Velkomstarrangement l0rdag aften. 

Med sans for de sma betydningsfulde 
detaljer ferer Hans Hansen os ncensomt 
rundt pd dagens rule og leverer samtidig en 
hel del faktuelle oplysninger om arrange
mentet. 

Faelles abningstur for Turcyklister
ne 
Sendag d. 3. august. 

Morgensolens striler nSede vores telte lidt 
efter den officielle solopgang, idet vi var s4 
heldige at en bakkekam mod 0St gav os lidt 
ekstra skyggetid om morgenen. 
Skygge var der ellers ikke meget af p& den 
fodboldbane, der var vores campingplads. 
Til gengasld var det et behageligt ja:vnt 
underlag. 
Morgermiaden blev indtaget i smi grupper, 
og derefter skulle der vasre afgang kl. 9.30. 
Men traditionen tro var der liiiiige et par 
ting, der skulle ordnes, inden alle var klar 
til afgang : 
En flaske kabe-vand skulle lige kabes. Men 
det kaber man ikke bare uden videre med 
kontanter i form af euro. Nej, man mS farste 
veksle til de sasrlige vaerdi-kuponer, der 
bruges ved de forskellige depoter og cam-
pingpladser. 
...Og s& skal man lige huske at adgangs-
tegnet til camping-pladsen, depoter og per-
manencen, med, inden man karer. 1 5r var 
det et lille stykke metal, der lignede en 
klokke og var til at haenge om halsen - som , 

omegnens kaer har det. Vores kunne dog 
ikke ringe. 
Og sS var alle klar til at tage afsted. 
Vi karte i samlet flok ind mod byen 
Aurillac og fulgte derfra det rute-forlab, der 
skulle benyttes om lardagen. Ruteme gik ud 
i omrSdet ast for byen. 
Vibeke og Bent, der var ankommet til 
Aurillac far os, der var med bus, kendte 
allerede lidt til lokalomrSdet og farte an. 
Vi karte i et roligt tempo og nogenlunde 
samlet med f5 opsamlinger. 
Vejret : Haj sol med temperaturer sidst i 
30'eme og ingen vind. 
Landskabet bestod mest af store og blade 
bakker - eller smS rundede bjerge om man 
vil - med grassmarker, der mange steder 
trods varmen endnu var forholdsvis granne. 
Spredt udover markerne stod traser - eg, ask 
eller poppel - enkeltvis eller nogle fa i 
raekke. Et smukt landskab. 

BANAN I 
S P O R T 
Cyklen - der er kaelet for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 
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PS mange marker stod kaer, der, for en 
dansk iagttager lidt usasdvanligt, var ifart 
store horn, smk yvere og klokker. 
Sidstnasvnte kurme under kaemes graesning 
resultere i sm4 musikalske stykker. Ganske 
hyggeligt og idyllisk. 
Efter 25 km delte ruteme sig, sk den korte 
rute p4 53 km drejede mod nord, mens de 
lasngere ruter fortsatte et stykke lasngere 
mod ast. Michael og jeg, p4 tandemen, 
valgte som flere andre den korte mte. 
pa resten af vores tur sargede Kjeld for at 
arrangere pauser, idet han havde et faslg-
bSnd, der automatisk gav mulighed for dette 
- det blev vist til i alt 5 punkteringer. Traels 
for Kjeld, men vi andre kunne sk nyde det 
smukke landskab. 
(Kjeld skulle dermed have opbrugt sin 
kvote af uheld, men det havde han ikke: Da 
vi kom tilbage til campingpladsen, havde 
den voldsomme varme fSet en sprayflaske 
med barberskum til at laskke. Der kan vasre 
imponerende meget skum i sSdan en flaske, 
og det fylder meget, nSr farst det fir 
mulighed for at fordele sig i en toilettaske). 
En lille frokostpause blev holdt pi en 
restaurant og herefter trillede vi indad mod 
Aurillac til permanencen, der dog ved dette 
4rs Semaine Federale blev kaldt Village 
Federal. 
Her tilbragte vi de sidste par timer af 
eftermiddagen. I farste omgang skulle vi 
have noget at drikke, da der var raget 
megen sved p4 asfalten i den stasrke varme. 
Netop den stasrke varme og for lidt vasske-
indtag betad at Finn 0. rag til taslling og fik 
et ildebefindende, mens vi sad i Village 
Federal. For en sikkerheds skyld kom Finn 
en tur omkring hospitalet, hvor man beholdt 
ham et par dage, hvorefter han blev sluppet 
ud i varmen med forbud mod at cykle! 
Vi fik senere at vide, at der var flere, der 
den eftermiddag havde fSet et ildebefin
dende - det var meget varmt. 
I Village Federal var Michael og jeg, 
udover at drikke, en tur hos cykelsmeden 
for at fa strammet baghjulet p4 tandemen 
lidt op, og gik s4 i avrigt p4 rundtur i teltet 
med udstillere. Udstillingen var lidt mindre, 
end jeg tidligere har set den, bl.a. var der 
ikke tandemer p& udstillingen i ar. Men 

ellers var der stort set alt, hvad der har med 
cykler og cykling at gare. 
sa var det tid at komme hjem og fa et dejlig 
varmt bad - eller i al fald et bad - og sa 
tanke kalorier. Det sidst foregik i selskab 
med Susanne, Axel, Knud og Michael p4 et 
nasrliggende pizzaria "Le Blues". Desserten 
og kaffen blev indtaget p4 en cafe lasngere 
inde mod byen og dagen blev sluttet af med 
en go'nat-al ved campingpladsens al-telt. 

Jergen Bjerring, vor mand fra Fyn, forer os 
stemningsfuldt igennem en idyllisk rute og 
afslorer samtidig sin poetiske are. 

Chataigneraie ~ Kastanjeruten 
Mandag d. 4. august 

Dagens ruter: P 1. 55 km 584 h.m. - P 2. 
82 km. 1235 h.m. - P 3. 137 km. 1924 h.m.-
P 4. 155 km. 2224 h.m.- P5. 180 km. 2626 
h.m. 
Klog af sandagens "skade", hvor en samlet 
flok turcyklister var kommet alt for sent i 
sadlen om formiddagen, startede Johan 
(Knudsen) og jeg om mandagen allerede kl. 
7:45 fi:a campingpladsen. Efter godt 20 km. 
skulle vi tage stilling til, om vi ville najes 
med dagens korteste mte ( P I , 55 km.), eller 
om vi ville trodse sommerheden og tage 
den nasstkorteste (P2, 82,5 km.). 

Foto. Jergen Bjerring. ( digital) 



» 
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Vi valgte at vaere trodsige og bevaegede os 
ud pS P2. Men der gik lidt for hurtigt te, is 
og frugt i den, nemlig da vi efter 26 km. 
nSede den smukke Marcoles - her i derme 
idylliske by med hyggelig byport, krogede 
veje og torv med cafe mdtte vi gare holdt. 
Og et mysterium skulle vi ogsS bruge tid pi 
at fS opklaret: hvorfor hang der i hoved-
gaden bind i snore og fyldte vadmelssaekke 
- og hvad var der i saskkene? Kastanjer ml-
ske, nir Semaine-arrangoreme nu havde 
lokket OS ud pi kastanjeruten? 

Foto: Bakkespurt pS dagens rute. 
Vi draftede tingene - men seriast opkla-
ringsarbejde fordrer vidner og udtalelser, sS 
dem skaffede Johan fra en lokal handlende, 
som kunne afslare, at det autentiske bjerg-
by-miljas saskke simasnd blot indeholdt 
plastic. S4 skuffede forlod vi byen. Og op-
dagelsen var s4 smertelig, at vi valgte at re-
noncere p i P2-ruten og lave vores belt egen 
"Pl ' / j" . P I sit Michelin-kort havde Johan 
fiindet en "gran vej", som krydsede over til 
tilbagelabsruten til Aurillac, og pi denne 
granne vej fik jeg simaend ogsl vist Johan 
spisekastanjetraeer, ligesom vi fik forbuden 
frugt i form af naesten modne paerer fra 
trajer ved vejen. 
Ingen af os havde cykelcomputere, s i vi 
valgte at tro pi, at vi nok fik cyklet ca. 70 

km., alt i alt (der var jo ogsl lidt vej fra 
campingpladsen til Permanencen t/r). En 
dejlig mandags-tur, hvor det ogsl var hyg
geligt at veksle lidt ord med diverse franske 
AIT-deltagere, som henvendte sig til mig, 
og som jeg miske, mlske ikke, kunne 
genkende fra tidligere AIT-rallyer. 
Inspireret af Heinrich Heine, som har lavet 
de smukkeste vers om det Tyskland, som i 
1835 forbad bans skrifter (han var veiuier 
med Karl Marx, som blev udvist af Tysk
land og i en periode, ligesom Heine, boede i 
Paris), skal I lige have dette: 

En tur-cyklist-ttu- til Semainen 
Har gjort mig i godt humar 
Jeg n0d bide turen og selskab 
Og cykling, trods halsen blev tar 

Auvergne hvor ville jeg geme 
Om du i Danmark I I 
Dit landskab er smukt og underfuldt , 
Og sproget ligesi 

Men Frankrig er ikke Danmark 
Vi har ogsl sprog og kultur 
Og havet, og rater til cykling 
Jo, her er ogsl noget, der dur 

I S I derfor vil jeg konkludere 
' Her efter feriens fest 

I Auvergne var der godt 
Men hjemme er der nu bedst! 

Osterbrogade 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 1 2 07 69 

* 
Turcyklisten 4 / 2003 Side 10 

Foto: Morgenmadsgruppe tanker op til dagens dont. 
Lene og Jess vil som de nceste fortcellere fe
re OS svedende igennem en meget varm dag 
og giver nok et meget realistisk billede af 
ugens strabadser. 

Randonnee des Barrages - Daem-
ningsruten 
Tirsdag d. 5. august 

Dagens ruter: P I . 52 km. 632 h.m. - P2. 92 
km. 1207 h.m. - P3. 122 km. 1806 h.m. -
P4166 km. 2789 h.m. - P5 177 km. 2970 
h.m. 
Allerede fra morgenstunden tegner det til at 
blive endnu en meget varm dag. Vi er en 
lille flok pi en 10 - 15 personer der har af-
talt at mades kl. ca. 9.15, hvilket nir der er 
turcyklister indblandet betyder 9.30, ved 
udkarslen fra vores campingplads. Vi for-
lader campingpladsen og Aurillac i nogen
lunde samlet flok. Men vi nIr ikke meget 
udenfor byen far nogle af racerravene, jeg 
selv inklusiv, karer som om vi blev betalt 
for det. Efter ca. 20 km fir jeg dog lokket 
dem til at vente p i toppen af en bakke p4 de 
avrige 3 - 4 personer, der karer dagens rate 
2 p4 92 km. Det var nok ikke nogen dirlig 
ide, at vente p4 de andre, for efter endnu 
nogle f l kilometer ml jeg give slip pi Jan, 
Knud & Keld (amen fra 01stykke). Vi 
avrige forsaetter sammen op ad de ikke spe-

cielt lange men dog alligevel meget kraftige 
sfigninger p i op til ca. 12 %. Da vi har 
forceret den 4. bakke udbryder Bent: "Er de 
ude pi at tage livet af os" og med den kraf
tige varme sammenholdt med de vold
somme stigninger kan jeg forsti at Bent 
betvivler om arrangareme vil vores bedste. 
N I men vi nIr det farste depot i Siran, hvor 
det er muligt at sidde i skyggen og nyde en 
kalig cola, hvilket vi ikke kan f l nok af, 
men det er endnu for tidligt at spise. 
Fra depotet i Siran glr det ned ad bakke 
mod de opdasmmede saer og kraftvasrket. 
Her lader John Therkelsen og jeg cyklerne 
f l lov til at mile og nIr ca. 70 km/t. Inden 
vi nIr det naeste depot i Ayrens mader vi 
Finn Gormsen og Hans Vemer i gang med 
at samtale med en franskmand der ikke har 
mere vand tilbage. Gormsen, der har en 
teori om at gmnden til Finn Orssleffs hos-
pitalsindlaeggelse, skyldes at han har druk-
ket for MEGET vand, giver franskmanden 
det kolde vand han har i sin termoflaske. 
Jeg tvivler dog pi, at August Krogh insti-
tuttet kan slutte op om Gormsens teori. 
Depotet i Ayrens er absolut ikke noget at 
skrive hjem om, her mangier skygge og 
mad er der ikke det store at vaslge imellem. 
N I men vi fir da fragtet os de sidste 16 
kilometer ind til Aurillac i 40 graders var
me. Vi sager hurtigt hen til permanencens 
altelt, hvor der ogsl er skygge. 
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Foto: Caft hyggesnak i middagsheden. 
P4 vej hjem til vores campingplads gar vi 
ophold i 8 a huit for at handle ind til af-
tensmaden. Her mader vi Finn 0rssleff der 
samme middag var blevet udskrevet fra 
hospitalet. Han ser ud til igen at vaere no
genlunde fit for fight, men vil ligesom jeg 
heist lave en bosasttelse i supermarkedet, 
hvor temperaturen er nogenlunde til at 
holde ud. 
Vi nSr vores campingplads omkring kl. 
19.30, temperaturen er nSet ned p4 ca. 33-
34 grader og solen er ved at vasre vaek fra 
vores telt, sk det er muligt at bevasge sig ind 
idet. 
Alt i alt en rigtig god MEN meget varm 
dag. 

Johanne og John moder venner fra motio-
nisternes Tour de France 2002 og giver 
denne beretning fra en efterhanden fly-
dende asfall. 

Randonnee du Patrimoine. -
"Kulturarvs ruten" 
Onsdag d. 6. august. 

Dagens ruter: P 1. 68 km. 1085 h.m. - P 2. 
85 km.l420 h.m. - P3 115 km. 1808 h.m. P 
4. 130 km. 2414 h.m. P 5. 169 km. 2915 
h.m. 
P.g.a. de ekstremt haje varmegrader (langt 
over 30 grader) og et ret bjergrigt terrasn 
valgte vi at kare dagens korte tur p4 68,5 
km og 1085 hajdemeter. 
Vi kom af sted far kl. 8. Det var bedst at 
cykle om formiddagen inden det blev rigtig 
varmt. 
Farste Point d'acceuil (depot med mad og 
vasske) var efter 29 km, hvor turen gik fra 
Aurillac's 631 meter op til 873 meter. 
De farste 10 km gik i fint terrasn under 
skyggefiilde traeer med god fart p4 cyklerne. 
De nasste ca. 10 km gik jasvnt opad med et 
efterh4nden fint udsyn over landskabet. 
Nassten belt oppe var der et skant vaes-
kedepot! Vi havde hurtigt fSet laert at tanke 
op n4r det var muligt. V i hilste p4 en vore 
franske vermer fra "Touren" sidste 4r. 
(Medte i avrigt nssten dagligt gamle ven
ner i alteltet i "Permanencen", og det var 
b4de sjovt og hyggeligt at ses igen og ud-
veksle minder om faelles oplevelser fra 
Touren. Der blev udvekslet franske kindkys 
i massevis, og den "fik ikke for lidt"!) 
Op p4 cyklerne igen og flot tur med pano-
rama-udsyn nedover St. Cemin. Vi madte 
John Mathiesen og tandemmen med Jess og 
Michael, desuden Lene Boje samt Vibeke 
og Bent. 

KOMSOVENDEPA 
CYKELFERIEI 
5YDEUROPAI 

Ruby Reiser 
Tlf.86153599 

Turcyklisten 4 / 2003 Side 12 

V i karte til depotet for at fa noget at spise. 
Lene og Jan var p4 vej fra depotet, da vi 
kom. 
Efter spisning og et lille hvil var det op p4 
cyklerne igen. Nasste stop ville blive byen 
Toumemire kun 8 km. fra Set. Cemin. Farst 
en dejlig nedkarsel, som blev efterfulgt af 
en opkarsel. Vejen blev smal med en meget 
d4rlig belaegning. Ti l gengasld havde bebo-
eme pyntet op med balloner! 
Ruten bad ogs4 pk et "rar" under en vej, 
hvor Johanne matte en tur i asfalten. Hun 
naede ikke at udlase pedalen, da et par 
forankarende piger pludselig holdt stille 
foran hende. Resultatet blev dagen efter et 
meget flot stort biasort maerke p4 venstre 
side! Men heldigvis ingen smerter under 
resten af dagens etape. 
Toumemire ligger flot p4 en bakketop med 
gl. slot med 4 tame. 
Vel oppe kunne vi nyde udsynet fra toppen 
samt en flaske kalig vand. 
Herefter gik det 5 km opad til dagens haj-
este punkt. Col du Bmel (1024 meter). Vi 
karte opad hver for sig, da vort tempo pa 
stigninger er forskellig. Vigtigt med pauser, 
og at fale sig nogenlunde frisk i varmen. 
Lidt far toppen var der igen herligt koldt 
vand fra en vandpost. 
Flot udsyn fra toppen, og herligt, at de vasr-
ste strabadser var overstaet. Det gik stry-
gende nedad, og herefter igen lidt opad. 
Foto: PS vej ud ad Route de Crexi. 

Organisationen havde kart vasskebiler ud 
forskellige steder pa mten. Godt initiativ -
og sa er det formentlig vassentligt billigere 
at tilbyde gratis vasske til deltageme end at 
fragte dehydrerede deltagere pa hospitalet i 
ambulance eller helikopter! 
Resten af turen blev desvasrre et mindre 
mareridt, da den ekstremt haje temperatur 
havde f4et asfalten til at smelte i hele vej ens 
bredde. Vi var nadt til at holde et vagent aje 
med vejbelaegningen hele tiden og zig-
zagge OS vej imellem de vasrste steder, sa 
megen tid til at nyde udsigten blev der ikke. 
Men alt i alt var dagens rute en meget 
positiv opievelse - det var vi der karte den 
vist ret enige om. 
Sammenfattende syntes vi det var en dejlig 
tur med en god stemning blandt turens 
deltagere og avrige deltagere, som vi stadte 
pa i ugens lab. 
Desvasrre kom varmen til at spille en lidt 
for stor roUe, og vi fik - som de fleste andre 
- ikke kart sa lange distancer, som vi havde 
forventet, og som vi plejer til Semaine 
Federale. V i var faktisk slet ikke i nasr-
heden af yderpunkteme pa nogen af dagene. 
Depoteme var vi generelt heller ikke til-
fredse med. De var vassentlig under den 
ssdvanlige standard. Mange steder var det 
trykkende hede. Franskmasndene plejer el
lers at vasre gode til at sarge for skygge-
ftilde siddepladser. 
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Vi var ved hjemkomsten til Danmark enige 
om, at vi ikke fremover vil kare sS langt i 
bus. Transporttiden var meget lang - og 
sovebusser bliver aldrig vores livret! 
Vi vil slutte med at sige tak til turarran-
gareme for det store arbejde og en tak til 
alle avrige deltagere for hyggeligt samvasr. 

Ase og Jens valgte som de vist nok eneste 
at deitage i denne dags officielle arrange
ment. Som oftest bruger de fleste turcyk
lister dagen til lokalturisme, men folgende 
beretnings sidste linier kunne mdske mane 
til eftertanke for kommende rallyarrang-
ementer. 

Pique- nique, Vic sur Cere - Den 
officielle "slapperdag." 
Med faslles frokost og underholdning. 
Torsdag d. 7. august. 

Dagens ruter: P 1. 50 km. 600 h.m. - P 2 ^ 
57 km. 850 h.m. * 
Vi valgte at kare picnicturen, mens der var ^ ^ 
mange der holdt fri deime dag. • f c - • ' 
Mange havde sagt at det var et forfaerdeligt 
rodet arrangement med staj - mange 
mennesker - lange kaer. Men det oplevede 
vi slet ikke. 
Vi karte den lange af de 2 ruter. Den gik 
igennem en skant omrSde med en ganske 
paen stigning op til 950 m og ganske fa 
cyklister.. Derefter gik det bare nedad til 
byen Vic Sur Cere. 
Der troede vi at vi skulle frem til det store 
virak - men nej. Her indede alt fred og ro -
ingen stajende musik - men der var masser 
af mennesker. V i havde dog ikke bestilt 
mad, men vi kunne sagtens komme til at 
kabe sandwich og vand. Der var folke-
dansere, der bed alle op til dans. Det var 
sjovt at se dansende cykelryttere sammen 
med de fine dragter. 
Mens vi var der trak det op til regn!! Men 
uden at det begyndte at regne. V i startede 
hjemturen med en pasn opstigning og troede 
nu at vi skulle til at kare i regnvejr - men vi 
var heldige for det eneste vand vi fik kom 
fra de vSde veje. Der var kommet en del 
vand. 

Resten af turen gik stille og fredeligt med 
solen, der hurtigt kom igen. Et sSdant arran
gement kunne vi godt alle have deltaget i 
og hygget OS sammen. Turen blev i alt 68 
km med 850 hajdemeter. 

Torsdagen byder p i endnu en beretning. 

Lis Madsen og Carsten Pihl f&r efter en be-
svcerlig start alligevel taget hul pa en cy-
keltur og vcelger en svalende lesning pa he-
debolgen, en dag hvor adskillige turcyk
lister sds snigende langs de skyggende by-
mure fra cafe til cafe. 

Foto: Lis / Carsten. Carsten stSr vagt 
ved en egnstypisk bondegjrd. 
Arsagen til at vi var alene p4 tur denne dag 
skyldtes at en eger i baghjulet p4 Carstens 
cykel knaskkede allerede om mandagen d. 
4. august. Det meste af tirsdag formiddag 
blev anvendt til at gS de 4,5 km fra cam-
pinglejren p4 sportspladsen til Permenancen 
idet Carstens cykel var uegnet til at kare 
denne straskning. Efter at cyklen var repa-
reret af en fransktalende polak (!) var det 
blevet frokosttid og vi besluttede derfor at 
bruge resten af tirsdagen p4 at cykle/gS p4 
opdagelse i den indre bydel af Aurillac. Vi 
cyklede til byens turistkontor, hvor en 
engelsktalende ung dame udleverede en be-
skrivelse af en rundtur til byens interessante 
steder. 
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Onsdag d. 6. august blev anvendt til at kare 
en forkortet udgave af denne dags PI-tur -
vi havde erfaret at det var vigtigt ikke at 
"forcere" i den efterbSnden ekstreme var
me. Da vi derme dag harte om erfaringeme 
fra tirsdagsturen som bed "Randonnee des 
barrages" besluttede vi at vores torsdagstur 
skulle g4 til et sted hvor vi kunne bade i den 
opdasmmede sa. 
Vi startede torsdag formiddag med farst at 
kare mod Aurillacs lufthavn ad Avenue de 
Tronquires, som gik forbi byens travbane. 
Lufthavnen kunne nasrmest sammenlignes 
med den forhenvasrende Skovlunde Flyve-
plads. Der var en administrationsbygning, 
nogle hangarer til privatfly og en grassbane. 
Herefter cyklede vi til hovedvej N122, som 
vi fulgte mod vest ca. 3 km. Herfra karte vi 
ad vej D153 og D53 til et vejkryds for at 
fortsastte ad D18. Hermed var vi 9 km inde 
p4 den ordinaire tirsdagsrute. Pilene p4 
asfalten var stadig intakte! 
Vi karte videre mod vest hvor den ordinaere 
PI-rute fiilgte vej D64 til en lille "flaskke" 
med navnet Marlat. Her stoppede vi for at 
fotografere en meget fransk "g4rdbygning". 
Vi drejede af fra den afmasrkede rute til en 
halva som hed Plage-de-Lacapelle Vies-
camp. Her 14 en starre campingplads med 
en cafe lige udenfor indgangen. Samtidig 
var der bademulighed neden for cafeen, s4 
vi besluttede at her skulle der kl»des om til 
badetaj. Det kunne vi gare ret diskret ved at 
g4 op bag en lille bakke, som dannede en 
anden halva. 

(^(^ Si^ 
Vi sss til motionscykeliab 

SMmfoorjimB: 
Postbox 176, DK-4600 Kage Der var ogs4 en del skygge under de 

stedsegrarme traeer. Vi badede to gange i 
det lidt uklare savand. Selvom vandtem-
peraturen var omkring 28 grader (kvali-
ficeret gaet) gav det nogen afkaling i for
hold til den omgivende luft. Derp4 om-
klasdning og s4 hen at besage cafeen for at 
indtage en omelet. Under mlltidet dukkede 
3 andre Turcyklister op: Det var Jesper 
Wang, Herming Liljendahl og Hans Albek. 
Tilbageturen gik ad samme rute som 
udturen indtil vi naede D253, som farte os 
til Ytrac. Herfra gik det astp4 mod Aurillac 
ad vej D18, hvorved vi karte modsat 
udturen fra den ordinasre tirsdagstur. Dette 
bragte os ad en lokal vej til bydelen Belbex, 
ca. 2 km fra Permenancen. Det skulle vise 
sig at vasre en stejl "affasre" idet der var ca. 
100 hajdemeter op p4 en straskning p4 godt 

^_1300 meter. S4 vi fik pravet at kare op ad 
^ ^ ^ e n stigning, som tirsdagsdeltageme havde 

kart nedad, sikkert med en h4rd opbrems-
ning til sidst da de skulle svinge 90 grader 
til venstre for at komme videre. (Mon nogle 
af laeseme kan huske den nedstigning?) 
1 Belbex m4tte vi gare holdt, farst for at 
udligne vasskemanglen, derefter m4tte vi 
krybe i las af et busstoppested - det blev 
regnvejr. Efter ca. 10 minutters "regnskjul" 
satte vi os i sadleme for at kare de sidste 6 
km hjem til campingomr4det. Vi fik kart 48 
km, s4 det var nassten en ordinasr P l -
straekning. 
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Sa er vi ved at vcere ved vejs ende med 
rutebeskrivelserne og bredrene Rasmussen 
"Dyrlcegen og Mekanikeren " runder turbe-
skrivelserne af og leverer en ned til mindste 
detalje beskrivelse af denne ugens toplur 
De herrer var Icengst over alle bjerge , hver 
eneste dag, n&r vi andre stod op, ganske 
fornuftigt vejret taget i betragtning. Fra en 
start for dr tilbage hvor de herrer medte 
frem med st&lramme, hejt styr og anhcen-
ger, med hund, stilles der nu op med top 
proff. cykeludstyr og uden anhcenger for-
stds. 

Foto: 
Gedemarked 
og gadekak-
ken i pas de 
Peyrol. 
1588m.o.h. 
Selv her er 
25 grader C. 

Randonnee autour du Pas de 
Peyrol. - Bjergturen til Puy Mary. 
Fredag d. 8. august. 

Dagens ruter: P 1. 57 km. 476 h.m. - P2. 
79 km. 1134 h.m. - P3 113 km. 2006 h.m. -
P4. 156 km. 2556 h.m. - P 5. 187 km. 3260 
h.m. 
Bip-Bip-Bip sk er det igen tid til at fa 
morgen rystet Trangiaen og gjort klar til en 
ny tur i skasret fra et par savnige cykel-
lygter medens tigeme fra gSrdsdagens rod-
vinsindtag langsomt fordamper samtidig 
med at solen sniger sig op over bjergene. 
Vi starter med at skyde genvej ud til dagens 
rute tvajrs gennem byen og op af dagens 

farste 14% stigning imod fasrdselsretnin-
gen. De fa morgenduelige fodgasngere er 
for forblaffede til at reagere og Svend Erik 
opdager at det er svaert at klikke sine bade-
tafler i SPD beslaget (et problem der fort-
sastter resten af turen). 
For farste gang er der en del franskmaend 
ogsi tidligt pk ruten bSde de hurtige og 
pustere som os andre - senere opdager vi at 
det er blevet modeme at snyde for starten 
ved at tage bilen et stykke vej sikkert fordi 
konen ikke gider at agere falgebil laengere. 
Fra farste rast i Mandailles til Pas de Peyrol 

viser franskmasndene deres entusiasme for 
selv cykellab p4 vores stade ved at lukke 
vejen for al anden trafik men det var nok 
OgsS klogt da dem med gummiben skulle 
vende pk toppen og mile ned igen hvilket 
gav mange "interessante" situationer base-
ret pk raisforholdet mellem det mulige og 
hvad evneme pk to hjul rent faktisk raskker 
til. 
Her pk toppen havde vi en kort snak (og et 
par hSndfulde rosiner) om at falge P2 til
bage igen eller at fortsaette ad P3. For ikke 
at vaekke resten af gruppen nir vi kom hjem 
blev det til det sidste. 
Vi fortsatte nedad i raskt tempo men undgik 
ikke at blive overhalet af flere kamikaze 
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piloter der tilsyneladende havde knaskket 
sigtekomet i alt fald ramte de lige netop 
ikke de modkarende bilister. Efter en uge i 
sauna var vindvest og lase asrmer blevet 
efterladt i teltet sk vi nu kunne nyde den 
lune brise der endnu ikke havde nket 
fantarre stadiet. Men efter et par minutter 
pk den store klinge blev slasbe gearet og det 
tunge andedrast fiindet frem igen. Pludselig 
som det gir allerbedst ned af bakken 
opdager Svend Erik at en kabmand har pla
ceret sin butik 50 m op af skrSningen og 
dammer time-out. V i smider cykleme og 
kravler i skygge med et brad og hver 1 'A 1 
Cola. Medens vi klemmer resteme af denne 
beskedne frokost ned stopper adskillige 
franskmaend som bekymrede sager pas
sende skygge til deres stakkels uskyldige 
cykler medens vores lider under risikoen for 
solstik lasnet op af en solstegt mur. 
Herfra gSr det igen lidt op og ned indtil m-
ten midt pk en pragtfuld nedkarsel svinger 
90 grader ind mellem to huse og derfra 
skarpt op - en manavre ikke alle magter. 
Her fiilgte turens hardeste opstigning pk op 
til 14% i stegende hede men med en for-
blaffende udsigt til den by vi netop har for-
ladt. Hasngende i bremserne gir turen igen 
ned til Mandallais. 

Herfra gir det jasvnt nedad mod Aurillac og 
klokken er efterhanden sa mange at vi ma
der flere fra gmppen pa vej op af tasemten 
til dagens stigning. Med et jaevnt fald pa et 
par % og flere ryttere at ligge pa hjul af gar 
det hurtigt nedad indtil Svend Eriks nad-
skrig udlaser en katastrofeopbremsning -
der er endnu en Peugeot 404 der skal foto-
graferes den slipper dog for at fa sin un-
dervogn portrastteret modsat den vi mader 
inde i byen. 

Dagens data. 
6.08 0, 6.30 4, 7.00 12, 7.30 24, 8.00 30, 
8.30 35, 9.00 41, 9.30 46, 10.00 57, 10.30 
65, 11.00 67, 11.30 78, 12.00 84, 12.30 90, 
13.00 105, 13.15 113. 
Karetid 5 timer 40 minutter, max. hastighed 
64,8 km/t, gennemsnit 20,0 km/t. 

Foto: Kjeld har sat hele holdet i gang med 
lapning og retning af faelgbSnd ved en af sine 
utallige punkteringer pk for- og baghjul. 

Randonnee en Carladez. 
Lerdag d. 9. august. 

Dagens ruter: P 1. 53 km. 569 h.m. - P 2. 
85 km. 1095 h.m. - P3. 105 km. 1247 h.m. -
P4. 140 km. 1959 h.m. - P5. 172 km. 2600 
h.m. 
Det er hjemrejse dag for turcyklisterne og 
med afgang kl. 9.00 er det ikke muligt at 
optrcede pd dagens ruter og da slet ikke pd 
aftenens store afslutningsarrangement med 
diner, bal og underholdning. Dette er rent 
faktisk synd og skam ndr vi nu alligevel er 
kommet helt herned Forhdbentlig er det 
muligt at cendre dette ogfd det hele med pd 
kommende Semaine Federale. ?? 
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Jesper Vang vil som rosinen i pelseenden 
runde beretningen af med felgende korte 
kronologiske beskrivelse af en ellers tem-
melig langstrakt affoere af en hjemrejse. 

Hjemrejsen. 

V i startede hjemrejsen nogle timer tidligere 
kl 9.00, mens det ikke var sS varmt endnu. 
Der var ikke sS mange med hjem som ud, 
sS der var lidt mere plads i bussen. Vejen 
hjem gik over Paris, kl 14.00 var der 
spisning og straskke ben pause. Vi passe-
rede Paris kl.17.15 hvorefter turen gik 
videre mod Belgien over Lille, hvor der var 
spisning kl. 20.00 K l . 11.00 blev bussen la-
vet om til sovebus et sted i Belgien. Skift 
fra liggebus til aim. bus kl. 08.00. Alle var 
st4et op og stod og ventede p4, at chauf-
foren stoppede, sk vi kunne fa morgenmad 
m.m., men det blev farst i Padborg. 
Derefter gik turen videre til Kolding, hvor 
vi sagde farvel til jydeme, som skulle til 
Alborg. J0rgen Bjerring havde forfattet et 
lille digt om turen som han laeste op i 
bussen. K l . 11.00 var vi i Vissenbjerg hvor 
Jargen stod af, hvorefter vi andre fortsatte 
mod Kabenhavn og EUebjerg station, hvor 
vi var kl.13.10. 

Foto: Bussen klargares til hjemkarsel efter 8 varme 
dage i det skanne Auvergnes hajland. 

Finn 0rsslefF og John Mathiesen blev tak-
ket for planlasgning af dette 4rs tur med 
ensket om at de gentog succesen naeste 5r 
til Alsace. 

Slut, punktum finale 
og pa gensyn i Alsace. 

ER CYKLEN I VINTERHI? 
I Friluflsland er vi speciallster i 

turlangrend, telemark og vinterfleldture 
KIg ind hos 

mmsim 
Frederiksborggade 52 

1360 K0benhavnK 
Tlf. 33 14 51 50 
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Semaine Federale 2005! 

I disse IT-tider kommer informationeme 
hurtigere frem. Tidligere fik vi oplyst pla-
ceringen af nasste kis SF med it krs varsel. 
Nu er det naesten 2 ar. 
Ugen 31.-7. til 7.-8. 2005 bliver ogsl en 
laekkerbisken for motionssultne Turcyklis
ter. Den finder sted i byen Oloron Sainte 
Marie, i Frankrigs sydvestligste departe-
ment Pyrenees Atlantiques. D.v.s. i hjamet 
mellem Atlanterhavet og Pyrenaseme. 
Oloron ligger ca. 30 km sydvest for Pau. Se 
feks. Michelin kort nr. 234 eller Cartes 
IGN ru-. 69 (den granne serie). Der bliver 4 
dage med ruter i det relativt flade nord og 
vest og 3 dage med ruter der berarer bjer
gene. F.eks. om tirsdagen gar ruten over det 
kendte TdF-bjerg Col d'Aubisque (1709m). 
Allerede nu er der mange detaljer at hente 
pa hjemmesiden "sf2005.org". Tilmeldings-
formularer er til rldighed fra 1.-1.-2005. 
Det lyder jo interessant- MEN det er naesten 
sa langt vask som man kan komme i 
Frankrig. Det kan blive en meget lang tur. 
Men indtil videre gaelder det Cemay i 
Alsace. Her kan info, hentes pa 
"sf2004.free.fr". 

Finn Orssleff. 

Som nasvnt pa aktivmadet, kunne de nuvasr-
ende redaktarer godt taenke sig aflasning 
indenfor overskuelig fremtid (ca. 1 ar). Og 
hvorfor nu det,- fordi det efter nogle ar 
med de samme tanker og ideer altid er 
forfriskende med nyt syn pa gamle vaner og 
rutiner. Altsa frem af busken det gar slet 
ikke ondt, det krasver blot lidt tid 4 gange 
om aret samt en computer. Det hele kan 
lasres pa kort tid selv om man aldrig har 
arbejdet med blad far. Dog kan vi anbefale 
at vasre 2 personer om opgaven ellers kan 
det let blive for tidskrasvende i den relativt 
korte periode der gar fra man har alt stoffet 
og til man skal aflevere til trykkeren. Der 
medfalger en god laserprinter samt opstarts 
support. En forelabig tidsplan kunne se 
saiedes ud: arbejde med ved udarbejdelsen 
af dec. bladet for derefter at starte op med at 
producere marts bladet. Lad os hare 
naermere sa vi kan praesentere det nye hold 
ved naeste aktivmade. 

Foto: PS toppen af Col d'Aubisque 2003. 
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T U R R E F E R A T E R 

Isefjorden 21.06.2003 

Vaekkeuret ringer klokken er 5.45 - der mi 
vasre noget gait for s i tidligt skal jeg da ik
ke op pi en lardag. N i jo, jeg skal med pi 
Johans Isefjordstur, hvor der er afgang fra 
Frederikssund Station kl. 9.20. 
K l . 6.30 sidder jeg pi cyklen pi vej til 
Narrebro, for jeg har lokket Michael til at 
tage med p i turen. En halv time senere 
begynder tandemen at kare mod Frederiks
sund - men p i vejen skal vi lige et smut 
over Glostrup for at hente Jan. Turen til 
Frederikssund foregir i en stiv modvind fra 
Nord Vest og vi nir farst til stationen i 
Frederikssund samtidig med toget fra Ka-
benhavn 9.13 som Lene & Johan er med -
"selvfalgelig" i hver sin kupe. 
Johan starter med en sightseeing i Fre-
derikssunds Villakvarterer ad diverse smal
le stier med en del vejbomme, som er yderst 
tandem §endske. N i men vi kommer da 
videre over Frederiksvasrk, hvor tandemen 
lige er nadt til at tage en aeresnmde i en 
rundkarsel, da turlederen meget sent oply-
ser, at vi skal over Asserbo til Hundested. 
Den meget kraftige blasst har vi haft 
fomajelsen af hele vejen til Hundested. I 
Hundested ser vi, til isasr Lene's skraek og 
rasdsel, at det er den lille faerge som vi skal 
sejle med, da den vipper temmelig kraftigt 
pi vej ind i havnen. Om bord p i fasrgen 
bliver vi bedt om at tajre vores cykler 
meget grundigt. Efter det tredje mislykkede 
forseg pi at lasgge fra kaj, kommer faergen 
ud af havnen og vipper s i meget undervejs, 
at personalet om bord holder et vigent aje 
med om bileme glider sidelasns ind i hin
anden. 
Vel landet i Rarvig gir turen ind til Ny-
kabing S, hvor vi holder frokost. Efter 
frokost karer vi syd pi mod Holbask og 
langs med jorden mod Munkholmbroen. 
Efter Munkholm drejer vi fra mod Kirke 
Sonnerup, hvor vi stopper ud for et 

"tilfaeldigt" enfamilieshus fra begyndelsen 
af det forrige irhundrede. Dette med "til-
fasldigt" skal tage helt bogstaveligt, idet 
Galleriet i Kirke Sonnerup ikke lasngere 
serverer kaffe/kage, s i Johan har vasre nadt 
til at alliere sig med sageslase fremmede -
men meget venlige mermesker. 
Efter kaffen har vi stadig fomajelse af 
vinden. Men nu er den bare i ryggen og vi 
pi det nasrmeste flyver hjem fra Kirke 
Sonnerup til Vanlase. Hvilket ogsi er nad-
vendigt for Michael og Jan - som ellers 
kommer alt for sent til deres middags-
invitationer. 

Jess. 

Tritlhlon-speclallsten 

RYVANG CYKLER og SPORT APS 
Hesselegade 31/T&singegade 38 
21OOK0benhavn0 
Til. 31 20 73 12 TBielax 31 20 54 58 Gironr. 6 55 21 53 

- kram til krsBsne cyklister 
J l U n M 9 f f MM OmAM H n i O fXMAAM H n t O GNVAMI 

Referat af Bornholmerturen 
d. 29.-6.-03. 

Sandag morgen kl. 6,30, undertegnede kl. 
6,33, madtes 8 morgenfriske cyklister pi 
Kabenhavns Hovedbanegird for at drage til 
Bomholm pi en endagstur. Vi var ifart 
cykeltej og racercykler, dog var der to der 
mente, at det med cykeltajet ville vasre et 
for voldsomt syn for de avrige gaester pi 
Hovedbanegirden, s i de valgte at klaede om 
pi fasrgen lige inden vi niede Ranne. Tog-
og faergetur forlab ganske udramatisk. I 
toget er der polstrede sasder at stille cyk
leme op ad, og p i faergen var der begge 
veje turcykler med blade tasker at stille 
cykleme op ad. 
Da vi alle havde fiet noget styrkende pi 
faergen: kaffe, basser, sodavand m.m., kas-
tede vi os ud i anstrengelseme, Bomholm 
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rundt p i 6n dag, lige sa snart de to om-
klasdere havde fiet anbragt deres overfla-
dige bagage i en boks i faergeterminalen. En 
af deltageme havde et godt kendskab til aen 
grundet militasrtjeneste og familiemasssige 
bind. Det benyttede vores turleder Jan Bai 
sig gmndigt af under hele turen. 
Fra Rarme cyklede vi straks ind mod 
Almindingen og germem denne og Paradis-
bakkeme, hvor traseme og den avrige 
bevoksning stir pi klippegrund, et syn man 
ellers skal til Sverige eller Norge for at se. 
Vel ude af Paradisbakkeme ibenbarede der 
sig et meget flot kig ud over kysten og 
Ostersaen ved Arsdale. Vi fortsatte til 
Svaneke, hvor der var tid til en ispause pi 
havnen. Fra Svaneke cyklede vi mod Gud-
hjem, ikke langs kysten, men i en bue ind 
over aen. 
Bomholm er ikke just flad som en pande-
kage, og da undertegnede efterhinden hav
de fiet en ret klar fornemmelse af at skulle 
skrive referat af turen, lagde jeg mig ned 
bag de avrige, for at have et godt overblik 
over turens begivenheder. Jeg holdt denne 
position p i resten af turen, med en afstand 
der svingede mellem 10 og 200 meter. 
I Gudhjem spiste vi frokost ved et rageri 
ved havnen. Der blev smagt p i diverse 
fiskespecialiteter og skyllet efter med fadal 
og sodavand. Efter at have fyldt vore fla-

I : .: Jet friske bomholinerhold minus turleder. 

sker med frisk vand cyklede vi imod 
Allinge-Sandvig. Igen cyklede vi ind over 
aen for at komme ud til kysten ved Tejn. 
Derfra langs kysten til Balgebadet i 
Allinge, hvor vi drak eftermiddagskaffe p i 
cafeteriet med en fin udsigt over vandet. I 
Allinge lykkedes det for Johan at kare 
forkert, s i Jess karte ud for at finde ham. 
Det lykkedes, og vi kunne samlet finde 
cafeteriet og kaffen. En, Erik, lod sig lokke 
af Ostersaens balger til at hoppe i vandet. 
Fra Allinge cyklede vi mod Hammeren, 
hvor Jan fotograferede flokken med Ham-
mershus som baggrund. Fra Hammeren 
cyklede vi ind over aen og ned mod Hasle. 
I Hasle stillede vi op til fotografering ved 
rageriet, hvor Jan vidste at de solgte noget 
godt lokalt brygget al, som skulle smages. 
Undertegnede fortsatte dog mod havnen i 
Ranne, da jeg kurme maerke at mine ben 
ville have svaert ved at komme i gang igen 
efter en alpause. Men allet var efter sigende 
godt, s i det glasder jeg mig til at smage 
nasste gang jeg kommer til Bomholm. 
Hjemturen forlab planmasssigt og smertefrit 
bortset fra en "Admiral" fra Bomholms-
trafikken, der mente vi skulle have holdt en 
bestemt bane ved ombordkarslen pi fasr
gen. 

(^e S( 
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Vejret var fint under hele turen. Skyeme 
begyndte dog at blive tasttere da vi karte fi-a 
Allinge. Vejret artede sig ideelt under hjem
turen. Det begyndte at regne under faerge-
turen og regnede pk togturen germem 
Sverige. Da vi nSede Kbh. H. lidt far kl. 22, 
var regnen hart op, og jeg kunne cykle hjem 
i tarvejr. 
En stor tak til Jan for et godt initiativ der 
viste, at det er muligt at n i Bomholm mndt 
pk en dag, takket vasre 0resundsbro, tog fra 
Kbh. H. til Ystad, og hurtigfasrge herfi-a til 
Ranne. 

Berl Due Jensen 

brad Kai Nielsen sig ikke om kubismen, s i 
derfor kaldte han det et "smagskorset". Da 
Narrebro var et arbejderkvarter, skulle figu-
rerne fungere som madested for voksne og 
legeplads for bam, som geme mitte kravle 
pi dem. Figureme reprassenterer kropsar-
bejdere, bam og dyr. 
Ved Sortedams Dossering ser vi "Lig-
gende figur", en lille knivtang, af Saren 
Georg Jensen (1917-1982). Lige ved i Dag 
Hammarskjolds Alle er en anden rigtig 
god bronzeskulptur af Anders Tinbo (1938-
1994). I 0stre Anlaeg kommer vi til "Ord-
traset", som er udfart i en elmestub af Jam 

Referat-Skulptur-tur i Kebenhavn 
- sendag den 21. September 2003 

Vi madtes ved Markhaj kirke og i dejlig 
lyst vejr, fordi turen gennemfares nemlig 
ikke i regnvejr! 
Vi havde en meget interessant dag, hvor vi 
mest si nonfigurative skulpturer i alskens 
materialer. 
Ved MorkhaJ kirke ser vi kvinde med bam 
i patineret bronze fra 1975 af Hanne 
Vanning (f.l939). Hurtigt derpi leder 
Vemer den lille flok pi i alt 12 personer til 
Medborgerhuset pi Nerre All^, hvor en a-
rabisk kunstner i 1997 har udfart en skulp-
tur i hvid glasfiber. Pi Bligirds Plads ser 
vi selvfalgelig den enorme granitudfarelse 
fi^ 1912-16 af Kai Nielsen ( f 1882). 
Kubismen er meget karakteristisk, men reelt 

Foto: Hammershus passeres. 

Rannau ( f 1945) og udskiret med et digt af 
Inger Christensen. 
Mandighed bliver beundret ved "David" 
udfart af Michelangelo Buonarroti (1475-
1564) ved Den kongelige Afstebnings-
samling. 
I Udenrigsministeriets gird findes en grup-
pe og to skulpturer i sort brasiliansk granit, 
meget udtryksfulde - "Den lange Rejse" var 
den bedste. Disse arbejder er udfart pi et 
vasrksted i Pietrasanta, Toscana, efter Saren 
Georg Jensens dad. 
P i Seren Kirkegaards Plads mader vi 
stilmastodonten "Byfraktal", som vi kan gi 
ind i, den er udfart af Elisabeth Toubro 
(fl956) 
Demaest passerer vi Tejhusmuseet og 
"Istedlaven" udfart af Herman Wilhelm 
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Bissen (1798-1868). Se laven den stir vir-
kelig flot der, s i den vil vi ikke af med. 
Kasre venner, fi-okosten nasrmer sig og det 
regner, og det regner ikke, og det regner, s i 
vi flnder en arkade ved Det kongelige 
Biblioteks have, hvor vi kan beundre den 
meget flotte vandkunst i granit og bronze 
"Bogens monument" fra 1999 udfart af 
Mogens Mailer (f. 1934). 
Finn 0. har vasret meget gmndig, fordi han 
til hver eneste ting, som vi har set, har haft 
en historie dertil. 
Efter en tiltrasngt pause fortsaetter vi ad 
Bremerholm til en usasdvanlig flot udfart 
Vandkunst fra 1971 i emalje og kobber af 
Inger Hanmann (fl918). 
Det sjove indslag pi vor tur kommer nu pi 
Nikolaj Plads, hvor en buste af maleren 
Svend Aage Tauscher er opstillet i bans 
soveniche, ligesom Bent Sarensen ( f 1923) 
ogsi har fSet opstillet 'Tre former" fra 1992 
dir. 

'Trold der lugter kristenblod" fi^ 1895/96 i 
Glyptotekets have stir et meget smukt 
sted, idet haven foldede sig ud i sin bedste 
blomsterpragt. Den naeste "Blomst" som 
folder sig ud i rad granit p i Vesterbrogade 
er fra 1990 af Ole Christensen (1932-2000), 
men jeg synes ikke den kommer til sin ret 
pi dette sted, byrummet er for snaevert. Der 
er bedre plads pi Ridhuspladsen, hvor 
"Dialog" fra 1990 kommer til rette med 

Louis Ketners Eftf. 
V / Michael Cristiansen. 

"Grundlagt 1895 " 

Handbyggede Cykler - Tourcykler. 
Cykeltasker - Rygsaekke - Div. Udstyr. 

Carl Bemhardsvej 4 
1817FrederiksbergC. 

Tlf. 33 22 48 00 

sine smukke former. Derme er udfart i 
tombak-plader af lb Braun (1938-2001). 
Skulpturer er smukke med vand pi, og det 
var godt, at den blev gennemfart, selv om 
Finn 0. tydeligt havde pointeret, at vi ikke 
skulle kare i regnvejr, den kom altsi ogsi 
farst senere. Men en bilfri sendag fra 
0sterport til og med Knippelsbro kan ogsi 
bmges, selv om vi skulle passe meget p i 
taxaeme. 
Vi fik dejlig kaffe/kage pi et konditori, og 
s i var varmen kommet til os igen, s i vi 
kunne tage modvinden hjem. 

Margith Moller 

0nske om keb af klubtrejer? 

Skulle du vasre interesseret i at kabe en eller 
flere af de flotte klubtrejer, kan du preve 
sterrelse pi klubmedet den 11. december. 
Der skal dog vasre flere der er interesseret i 
at anskaffe sig trejer fer de kan skaffes 
hjem med logo p i til en fomuftig pris. 

(^g) 
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Referat af aktivmade d. 9. oktober 
2003. 

Bert Due Jensen bad de 20 I'remmadte med
lemmer velkommen og gik over til dags-
ordenens farste punkt. 

1 Valg af dirigent og referent: 
Peter Kare blev valgt til 

dirigent og Aksel Koplev til referent. 

2 Sjaslsa Rundt, Jens Spelmann 
beretter: 
Egentlig er vi ude af Sjaslsa Rundt; men 
uventet fik vi en uge far Sjaslsa Rundt, en 
henvendelse fra DBCT om at stille poster, 
det lykkedes at skaffe 8 mand, vi fik 3200 
kr. i kassen. 

Der var en del draftelse af hvad vi i 
fremtiden skal stille op: Det blev vedtaget 
at Jens S. og Niels C. K. tager kontakt til 
DBCT og tilbyder vores hjaslp ogsi til 
naeste 4r; men vi skal have besked her i 
vinter om vi er med p4 holdet eller ej, og 
heist inden turplanlasgningsmadet. 

3 Regnskab for 2003 
Jens fremlagde det reviderede regnskab. 
Arets resultat er -500, som tages af egen-
kapitalen, som er 42.000 kr. Arets beskedne 
underskud skyldes den ovenstiende ufor-
udsete indtasgt pk 3.200. ellers ville under-
skuddet have vaeret omkring 4.000 kr. 

4 Budget 2004 og draftelse af 
akonomien. 
Jens fremlagde pk forretningsudvalgets 
vegne forslag til budget for 2004: Med en 
kontingent forhajelse pk 25 kr. for det 
almindelig kontingent og 50 kr. for familie 
kontingentet, og slejfhing af kaffe tilskud-
det vil vi have et overskud pk 950 i det 
kommende Sr. 

0konomien blev draftet indgSende: 
Temaeme var: Skal vi tasre lidt pk kas-
sebeholdningen? Er hjemmesiden vaerd at 
have?, skal vi overhovedet have den?. Kan 
den fSs billigere ? 
Skal vi bevare kaffe tilskuddet, skal kon
tingentet haeves?. 

Efter debatten satte dirigenten de forskel
lige budget spargsm41 til afstemning: 
Skal vi bevare hjemmesiden? Der var stort 
flertal for at beholde den; men hjemmeside 
redakteren blev pllagt at reducere omkost-
ningeme (finde en billigere udbyder). 

Skal kontingentet forhajes som foresliet? 
Dette blev vedtaget med stort flertal. 

Skal kaffe tilskuddet beholdes? Ogsi dette 
blev vedtaget med stort flertal. 

Resume: Kaffetilskud og hjemmesiden be-
vares; men vi finder en billigere udbyder. 
Kontingentet stiger sSledes: 
Almindeligt kontingent: 275 kr. per kt (op 
25 kr.) 
Familie kontingent: 450 kr. per kr (op 59 
kr.) 
Passivt kontingent: 100 kr. per kr 
(uforandret). 

Budgettet for det kommende ki balancerer 
nu med et underskud p4 3.000 kr. 

Forretningsudvalg: ^6 S<i 
Medlemmer: Gertie EUeby, Bert Due 
Jensen og Aksel Koplev blev genvalgt uden 
modkandidater. 
Kasserer: Jens Spelmann blev genvalgt 
uden modkandidater. 
Revisor: Steen Hommelhoff blev genvalgt 
uden modkandidater. 
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KJubbladet 
Redaktionen: Jan Bai og Lene Bai, blev 
genvalgt uden modkandidater. (Jan invi-
terede eventuelle interesserede til at komme 
pk banen, da han og Lene ikke vil fortsastte 
ubegrasnset). 

Distributionen: Finn Kristensen blev gen
valgt uden modkandidater. 
Sjaslsa Rundt udvalg: Jens Spelmann og 
Niels C. K. Pedersen blev genvalgt uden 
modkandidater. 

Klubaftens udvalg (det praktiske ved med-
lems afteneme): Jesper Vang og Johan 
Knudsen blev genvalgt uden modkandi
dater. 

Arrangements udvalget (foredrag og 
lignende til klubaftener): Jess Brink og 
Aksel K . blev genvalgt uden modkandi
dater. 

Nytirsfrokost udvalg: Bestir af Jess, Gertie, 
Jesper, Linda og Finn K. 
Jubilaeumsudvalg: (Vi har 35 irs jubilasum i 
marts 2005). Det blev vedtaget ikke at 
nedsaette et udvalg allerede nu; men at 
forretningsudvalget finder en dato og et 
egnet lokale, mens det egentlige arbejde 
overlades til et udvalg, der nedsasttes til 
lejligheden, senere undersages om der skal 
laves en sasrlig jubilaeums tur. 

6 Klubbladet og hjemmesiden, 
er behandlet under akonomien og valgene. 

7 Det foregSende krs ture. 
a Klub turene: Finn og Bert 

udtrykte ros til turene med altemativt 
indhold af kultur og til dobbelt turene med 
bSde lang, hurtig tur og kortere mere mo-
derat tur. 

b Aurilac: Finn 0rssleff og John 
Mathiesen redegjorde for Rallyet. Der var 
40 deltagere. Firm og John har lavet en 
mappe med "drejebog" for kommende ar-
rangarer. 

8 Naeste Srs ture: der er 
turplanlaegningsmade 25/10 kl. 11. 

november 
Farste vintertrasningstur er 2. 

Sommertur 2004: Gi r til det 
franske cykelrally i Cemey i Alsace i farste 
uge af august 2004. John, Jess og Mariaruie 
Ryding tager sig af arrangementet. 

Foto: Linda Nonip H. Et hjememBde imellem nogle 
af klubbens skarpe profiler. Fanget i et snapshot, da 
Stefan (i fransk mekaniker-dragt) var hjemme pS 
gtestevisit, fra sit provencalske domisil, i forSret. 
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Kommende ture 

. . . • ^ 

Vintertrae-^ • 
ningen 
2003-04. ' 
Startede sandag 
d. 2. november. 

Madested: Heriev'fostnus. 
Madetid: kl. 10.00 
Distance: Ca. 1 14 time. 
Turledere: Lene og Jan. 
Tempo: S i alle kan vaere med, blot 
man er med fra starten. 
Vi samler op efter bakker og vanskelige 
passager. 

Trasningen er i gang og vejret er dejligt. 
Skoven venter dig med sine skiftende natur-
scenerier. Lad ikke vinter hi's fomem-
melsen fk overtaget — afsted imod gode 
oplevelser, hyggesludder og simaend ogsi 
kaffe og kage p i udvalgte dage. I tilgift fir 
du rade kinder og gode ben. 

IT 
FASTELAVNSVANDRETUR 
Sandag d. 22. februar 2004 

Madested: 

Madetid: 
Lasngde: 
Hastighed: 

Turledere: 

Iskagehuset p i 
v/Damhusengen 
kl. 10.00 
Uvis 
5-6 km/t Der 
grusveje 
Linda Norup H. 
Johan Knudsen 

Dasmningen 

forekorruner 

Vi skal ud pi en fastelavnsvandretur i det 
forhibentlig gode vejr. Der kommer til at 
foregi en slags tandeslagning p i et tids-
punkt. Vi satser pi at finde nogle loka-
liteter, hvor vi kan indtage vores medbragte 
klemmer og drikkelse, efterfulgt af et af os 
arrangeret kage/kaffe bord. 1 behever I K K E 
at vaere udklasdte, men passende fodtaj er 
en god detalje. 

Vi forventer at slutte omkring kl. 15.00 

Tilmelding senest: 15/02-04 til 
Linda: 36754731 / 28925890(sms) / mail 
Johan: 39673221 

Abningstur. 
Sendag d. 21. marts 2004. 

Madested: Ballerup S-station ved trap-
peme ned under perroneme. 

Afgang: K l . 10.00 
Laengde: Ikke over 25 km. 
Leder: Johan Knudsen 
Tlfarb.: 3366 3675. 

Spisning: Madpakke medbringes, men mi 
piregnes spist i det fri, ligesom det er sket 
fS gange p i Malerklemmeturen og af sam
me grund som der. Dog kan der kabes 
hurtige retter i Smarum golfcenter, hvor vi 
satser p i kaffe/te/kage. 
Rute: Ud langs Frederikssundbanen keres 
bl.a. via det nye industrikvarter ved, samt 
p i selve Kildedal station. Videre ad Vekse 
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• / / • / / / / ' , y , « j . / . V ' * , 

kiidesti m.v. , Mil 
fBrnaturstien;*Vf///7' 
,11 Smarum-
ovreogretur//;^/ .. 
Overflade: 
Nogen grus-<''/^V/' 
belaegning mecj 'j , 
muligvis et par';/', 
fiigtige partier ';^/' 
i Vekse mose./;//// 

Optimisten. (Roskilde Fjord) 
Sandag d. 28. marts 2004. 

Madested: 
Madetid: 
Laengde: 
Turledere: 
Tlf: 
Hastighed: 

Ringvejskrydset i Glostrup 
10.00 (sommertid) 
80/120 km 
Lene Boje og Jess Brink C. 
3879 1759 
22-25 / 25-28 km/t 

I skrivende stund har turen ikke vaeret 
prevekart - s i ruten kan muligvis ogsi 
komme lidt bag p i turlederen. Men planen 
er at starte i Glostrup og kare ud mod Risby 
og videre vest p i mod Roskilde f]orA. Den 
lange tur kommer over pi den vestlige del 
af fjorden mens den korte holder sig pi den 
astlige side. Frokosten vil blive indtaget i 

det fri med en rigtig flot udsigt over 
Roskilde fjord. Kaffe/kage stedet er ikke 
fiindet endnu, men en mulighed kurme vasre 
Munksagaard - men I m i ikke sige noget til 
Birte & Poul, for de skal farst lige sparges. 

Saelges; 

2 stk. sorte cykel- bagtasker af mserket 
JEVA samlet pris: 200 kr. 

Diverse skiudstyr: red anorak, hastten med 
aftagelig skindkant. pris: 400 kr. 
Rade ben manchetter Pris: 100 kr. Begge i 
sterrelse 38/40. 
Flyverdragt i gren/bli beavemylon str. 14 
ir. Pris 150 kr. 

Anni Steingrimsdottir tlf: 4637 3124 

God Jul Og godt nytar onskes til 
alle. Pa gensyn i blad 1-2004. 

I L 
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(̂ g) i4(*) ajj*) 
K L U B M 0 D E R 

December: Torsdag d. 11. 
Glogg og asbelskiver ledsaget af Firm 
G's lysbilledserie. 

Januar: Intet made. 
Erstattet af nytSrsfrokosten 

Februar: Torsdag d. 12. 
Almindeligt made. 

Marts: Torsdag d. 11. 
Almindeligt made. 

\ 

Deadline for nx-sic nummer er 23-1-2004. 
\ 

Forventet udkomsl ugelO"i marts mined. 

(̂ g) Intemetadresse: (̂ Ĵ) 
WWW.TURCYKLISTERNE.dk 
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