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Foto: Bai Jensen. 
S5 er det tid til at lofte 
blikket fra murstens roma-
nen og skue ud af vinduet. 
Solen er ved at haeve sig 
p5 himlen og cyklerne har 
ventet tJImodigt i skuret -
Ssesonen er slartet!! 
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T U R C Y K L I S T E N er medlemsblad for 
foreningen T U R C Y K L I S T E R N E , der 
har til formSl at udbrede og formidle 
viden om og glasde ved turcykling pk 
ethvert plan. 
Bladet udkommer 4 gange irligt. 

Redaktarer 
L&ne/O^Jcw/'Bcu/Jevii&n'. 

R0dka2lkevej 168 
2600 Glostrup 

T l f 43 45 66 08 

Koordinator 
pCmvA. X-riiteymeyn/ 
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 
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 Elleby 
Skytteglrdsvej 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 Bronshaj 

T l f 38 60 80 14 
(2. torsdag i hver mined.) 

Side 1 

Nye bladsmerere efterlyses !! 

Som nasvnt pk aktivmedet, kunne de nu-
vasrende redaktorer godt tasnke sig af-
l0sning indenfor overskuelig fremtid (1 5r). 
Og hvorfor nu det,- fordi det efter nogle kx 
med de samme tanker og ideer altid er 
forfriskende med nyt syn pk gamle vaner og 
rutiner. AltsS frem af busken, det ger slet 
ikke ondt, det krasver blot lidt tid 4 gange 
om &ret samt en computer. Det hele kan 
laeres pk kort tid selv om man aldrig har 
arbejdet med blad for. Dog kan vi anbefale 
at vasre 2 personer om opgaven ellers kan 
det let blive for tidskrasvende i den relativt 
korte periode der gSr fra man har alt stoffet 
og til man skal aflevere til trykkeren. Der 
medfelger en god laserprinter samt opstarts 
support. En forel0big tidsplan kunne se 
sSledes ud: arbejde med ved udarbejdelsen 
af dec. bladet for derefter at starte op med at 
producere marts bladet. Lad os h0re 
nasrmere s4 vi kan prassentere det nye hold 
ved nasste aktivmode. 

Redaktorerne. 

Osterbrogade 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 • Giro 9 12 07 69 
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O.B.S . Du kan nS det endnu !! 
Semaine Federale. 
Cernay - Alsace. 
30. juli til 9. august 2004. 

Nytarsfrokosten 2004. 

Der er stadig ledige pladser pa bussen til 
Srets cykeloplevelse, du fatter blot telefonen 
og ringer til en af nedenstSende arrangerer. 

Marianne Ryding tlf 4659 1439 
John Mathiesen tlf 4585 0241 
Jess Brink tlf 3979 1759 

Gk ikke glip af dette fantastiske arrange
ment i en af Frankrigs smukkeste og mest 
pittoreske regioner. Dette er stedet hvor 
maden, vinen, det pragtfulde cykellandskab 
og historien gkx op i en h0Jere enhed !. Men 
som sagt det skal g4 meget hurtigt !!. 
I blad 4 2003 finder du en mere detal-
jeret beskrivelse. 

Red. 

Omkring 35 feststemte turcyklister var 
m0dt op til dette traditionsrige arrangement, 
i sikker forventning om at festudvalget atter 
engang havde frembragt et alsidigt 
frokostbord. Og minsandten om det ikke 
var lykkedes igen i kx og man mS love for at 
de stadig har lyst til at g0re dette store 
arbejde, det er jo stort set de samme 
personer der kx efter kx melder sig. Det blev 
som vanligt en hyggelig og munter 
eftermiddag, hvor alle fik hvad de kunne 
spise og der var vist heller ingen der gik 
t0rstige derfra. Det var da utroligt s i langt 
en enkelt kasse 0I rakte til alle disse 
mennesker ! - eller var det bare heldigt at 
ABC havde fyldt keleskabet op?. Maden 
var upaklagelig og Finn K. havde S0rme 
pillet £ggene og blomkilen var kogt - ja 
sku - . Denne gang havde han altsi bare 
glemt at sstte mayonnaisen ind - men han 
skal nok lasre det en dag. Rom blev ikke 
bygget p4 en dag og nu har han jo fSet lidt 
kvalificeret support i baglandet. Der var 
desvasrre ingen runde fodselsdage el. lign. i 
kx. Nu var vi ellers blevet vant til at der 
faldt et eller andet ekstravagant af, portvin, 
lagkage el. lign., som supplement til 
frokosten!!, men det mi vi se at vasnne os 
til. NS, - nir man ser sig om i flokken, ser 
det nu ud til at der er udsigt til en rund 
fedselsdag eller to i den naermeste fremtid, 
sa der er hSb om at der vanker noget i 
fremtiden!!. 

En stor tak skal lyde herfra til nytirsfrokost 
udvalget, samt nogle supportere. V i ser 
frem til nasste 4r med forventning, men 
srlig talt er der ikke nogle andre 
medlemmer der kunne tasnke sig at aflaste 
denne hirdt provede gruppe ??. - Tasnk 
over det. 

Red 
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Julemedet 2003. 

Ikke mindre end 45 turcyklister var medt op 
til denne legendariske lysbilledaften, hvor 
Finn Gormsen traditionen tro viste sine 
fremragende lysbilleder fra sommerens 
meritter p4 de, for det meste, franske 
landeveje. Og ingen gik skuffede herfra. 
Det var som vi forventede med smS 
anekdoter, spejse oplevelser, som vanligt 
krydret med masser af facts og muntre 
bemaerkninger og jo ~ her bliver ikke skjult 
noget vi fSr det hele med, her er tale om den 
nogne sandhed, intet mindre !!. Det var 
ogsS morsomt at se billedeme fra Stefans 
sydfranske domicil, hvor Finn opholdt sig 
et par uger og gav den i roUen som kok. 
Tilsyneladende hyggede de sig gevaldigt 
med b0ffer og rodvin, sJ Stefan er 
efterhSnden blevet rigtig fransk livsnyder 
og hvem skulle have troet det. 
Der blev gSet til asbleskiver og gl0gg i 
aftenens l0b, hvor det lykkedes flokken at 
sastte 200 aebieskiver og 14 1. gl0gg til livs 
foruden en masse kaffe. En rigtig hyggelig 
af̂ en i et godt selskab, inden vi alle forlod 
lokaliteteme for at cykle julen og dens 
mange rare traditioner i mode. 

Red. 

Klubmedet den 12. februar. 

Et lille sluttet selskab p4 omkring 14 tur
cyklister medte op, sSdan lidt p0 om p0, til 
denne hyggeaften i klubben. Der var ikke 

Et lille udsnit af puplikum. De sad pi stiger, borde 
og baenke og stod taet i derSbningen. 

annonceret noget for denne aften men Hans 
Vemer diskede alligevel op med et lille 
lysbilled show. Dette bestod af billeder af 
s& gammel dato at der var flere personer der 
kun var kendt af ganske f5, s4 det mi vel 
betyde at der trods alt er kommet nye til i 
de forgangne Sr (man synes ellers at man 
har kendt dem alle sammen i 100 Sr). Det 
var som altid meget underholdende at have 
Hans Vemer fortaelle og billedeme vakte 
gamle minder fra en tid i klubbens 
bamdom. Det hele blev ledsaget med kaffe 
og et veritabelt kagebord, friskbagt fra 
Johans hind ( mSske med hjaslp ? ) men den 
mand skal ikke have lov til af forlade 
m0deudvalget forel0big !!. - 1 hvert fald 
ikke fer vi er blevet for fede. 

101 

H&ndbygg€deCykler- Tourcykter. 
Cykeltasker - Rygsaekke - Div. Udstyr. 

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

WwW.c6olblkM.dk 

Turcyklisten 1 / 2004 Side 4 

Vintertraeningen 2003 - 2004, 

Sidste dag cr sondag den 14. marts. 
Med dette blads udkomst ma det nok siges 
at vaere allersidste udkald for at komme i 
gang, s i det vil jeg ikke s l i pi tromme for 
her. Blot vil jeg igen i i r konstatere at 
tilslutningen atter har vaeret flot, med 9 til 
15 deltagere uanset vind og vejr, der i 
0vrigt har vasret upiklageligt denne vinter. 
Kun 3 gange har vi vasret n0dsaget til at 
finde alternativer til skovvejene pi grund af 
sk0jte glatte stier. 
Det er sikkert overfl0digt at nzevne at det er 
den samme lille skare, med enkelte und-
tagelser, der er modt op hver eneste vinter -
- og belt fint med det. Det er som bekendt 
dem der ikke moder op der gir glip af 
noget. Vi andre bar til deres orientering, det 
rigtig hyggeligt og fir tillige en hel del sved 
pi panden og rode kinder - sku-. 
Af spare hensyn har vi derme vinter vasret 
lidt karrige med kaffe / kage arrangementer. 
Dette har dog pi ingen mide pivirket det 
gode humor og slet ikke udbyttet af 
vinterens " strabadser ". 

Jan. 

H E I N O C Y K L E R 
ALT 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 TIL LAVPRIS 

Roskildevej 527,2605 Brgndby, T l f 43 43 22 39 
Osterbrogade 158. 2100 Kbh. 0, Tlf. 31 20 88 77 

I samme koncem nu ogsi: 
Rolsted cykler: 

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

Bikebuster: 
Hovedvagtsgade 6, 1103 Kbh. K, T l f 33 93 93 63 

Cykellyster i Pasken ?. 

Har du lyst til at komme i gang med raceren 
og mangier du folgeskab i piske dagene ? 
s i fat telefonen og ring til Finn A. 
Kristensen pi tlf 2216 2730. 
S i vil Finn sorge for at samle troppeme for 
et fasUes udgangspunkt, til nogle gode og 
miske lasngere ture i det spirende 
forirslandskab. Det gir som bekendt lettere 
nir man har folgeskab. 

Red. 

Klubtreier. 

P i klubmodet i december var der desvasrre 
ikke personer nok som var interesseret i at 
anskaffe sig en ny klubtroje. S i skulle du 
vasre interesseret og ikke fik skrevet dig pi 
listen, kan du kontakte Knud Hofgart. 
T l f 36 41 02 12 
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Referat fra Aksels tur til Esrum Se 
Sondag den 12. oktober 2003. 

Efter aftale med Aksel madte Peder og jeg 
op ved AB's baner i Bagsvasrd, hvor vi ikke 
ventede ret laenge, for der dukkede 12 friske 
cyklister op, der havde taget turen fra 
Herlev Posthus. Og i raskt tempo fortsatte 
vi mod Farum. 
Det varede dog ikke laenge, for Finn 
sorgede for en kort pause, sS kort at Peder 
ikke mente, jeg kunne nS at spise et asble, 
inden Finn og hans assistenter havde skiftet 
slange. Det holdt stik! 
Hurtigt og friskt spurtede vi videre mod 
nord gennem det kuperede og soloplyste 
landskab. MSlet var i forste omgang cafeen 
ved Esrum Kloster, hvor den medbragte 
mad skulle nydes. Cafeen var desvaerre 
lukket, men det sl4r jo ikke en frisk cyklist 
af (sadel)pinden. S4 de tilgsngelige borde 
og baenke blev flyttet ud i solen, og 
madroen kunne sasnke sig. 
Efter spisepausen fortsatte vi ost om Esrum 
So, hvor landskabet ved soen rigtig ibner 
sig. Videre til Fredensborg, hvor vi pS 
cafeen "Under Kronen" kunne sidde 
udenfor og nyde kaffe og lagkage. 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kaalet for 

Vigerslevvej 35 Telefon 36 30 04 20 

(̂ (g) (^g) 4 b 

Efter denne optankning gik det i rask fart 
hjem ad - dog mere raskt for nogen end for 
andre! Heldigvis var der indlagt et par 
punkterings-pauser undervejs. 
Atter en dejlig tur i det skonneste 
efterirsvejr sammen med en flok herlige 
cyklister. 

Toni 

Foto: Cyklisteme luner sig i efterSrssolen med 
madpakkerne 
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Nyt om hjemmesiden. 

PS aktivmodet i oktober var der nogen snak 
om hjemmesiden, er der nogen som bruger 
den?, og er den ikke for dyr? Var nogle af 
sporgsmSlene. 
Jeg vil i dette indlsg fortasUe lidt om hvor 
meget hjemmesiden benyttes og vores nye 
leverandor. 

Antal beseg per mined fra nov. 1999 til okt. 2003 
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Hjemmesiden har i cykelsaesonen 2003 fSet 
besog 700 til 800 gange per mined, se 
diagrammet. Man kan ogsi se at besogs-
antallet er omtrent dobbelt s i stort som i 
2001, s i det er et omride med vaskst. Det er 
ikke nadvendigvis kun folk udefra der har 
VEret pi besog. Jeg ved at en del med
lemmer jsvnligt kikker pi siden, nogen liar 
endda gjort den til deres startside; men 
hinden pi hjertet hvor tit kikker du i 
bladet? 

KOMMENDE TURE 

Onsdagstraeningen 2004. 
Starter den 14. april. 
Bemcerk .'! en uge tidligere end i 
turkalenderen. 

Modested: Risby, p i hjomet ved bus 
stoppested. 

Modetid: K l . 18.00 
Distance: Ca. 35 - 50 km efter vind, vejr 

og lyst. 
Turledere: Lene og Jan Bai Jensen 

Vi satser p i at kore rundt samlet men er 
tilslutningen tilstraskkelig kan vi godt dele 
OS i et racer og et turhold. 
Ruten vil som oftest vasre den gammel 
kendte med vendepunk i Gundsomagle, dog 
med vekslende retninger og smi varia-
tioner. Hen over sommeren kores der en 
lasngere rute over Slagslunde og Ganlose 
nir vejret inspirerer til dette. 
Tempoet er 25 - 30 km/t. for turing holdet 
og 30 - 35 km/t hvis der korer et racerhold. 
Der er smi bakke- eller skiltespurter under
vejs og en lille afslutningsspurt ved Risby 
byskiltet pi standard ruten. 
Vel modt til endnu en lun og solrig saeson. 

CYKELFERIE 
Vi har cykeltasKerne, letvaegtsteltet 

og alt det evrige udstyr. 
Kig ind hos 

fmumLAND 
Frederiksborggade 52 

1360 Kebenhavn K 
Tlf. 33 1 4 51 50 

Abningstur. 
Sondag d. 21. marts 2004. 

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

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

V: 
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Spisning: Madpakke medbringes, men mS 
pSregnes spist i det fri, ligesom det er sket 
fS gange p& Malerklemmeturen og af sam
me grund som der. Dog kan der kabes hur-
tige retter i Smorum golfcenter, hvor vi 
satser pS kaffe/te/kage. 
Rute: Ud langs Frederikssundbanen kores 
bl.a. via det nye industrikvarter ved, samt 
pS selve Kildedal station. Videre ad Vekso 
kildesti m.v. for naturstien til Smorumovre 
og retur. 
Overflade: Nogen grusbelaegning med mu-
ligvis et par fugtige partier i Veks0 mose. 

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

Modested: Ringvejskrydset i Glostrup 
Modetid: 10.00 (sommertid) 
Laengde: 80/120 km 
Turledere: Lene Boje og Jess Brink C. 
Tlf: 3879 1759 
Hastighed: 22-25 / 25-28 km/t 

I skrivende stund har turen ikke vxret pra-
vekort - sa ruten kan muligvis ogsS komme 
lidt bag pS turlederen. Men planen er at 
starte i Glostrup og kore ud mod Risby og 
videre vest p5 mod Roskilde fjord. Den lan-
ge tur kommer over p4 den vestlige del af 
fjorden mens den korte holder sig pS den 
ostlige side. Frokosten vil blive indtaget i 
det fri med en rigtig flot udsigt over 
Roskilde fjord. Kaffe/kage stedet er ikke 
fundet endnu, men en mulighed kunne vasre 

Munksogaard - men I mk ikke sige noget til 
Birte & Poul, for de skal forst lige sporges. 

Bognaes 
Sondag den 25. April 2004. . ^ 

Modested: 

Modetid: 
Lasngde: 
Turledere: 

Tlf: 

Ved Iskiosken 
Havn 
kl. 11.00 
Ca. 45 km 
Toni Lunding 
Flemming Nielsen 
45 93 05 28 (TL) 
43 64 49 03 (FN) 

Roskilde 

Om turen: Vi starter med at cykle nordpS ad 
Roskilde Fjords vestside pk stisystemet ind 
pk Sankt Hans Hospitals omrade. Umiddel-
bart efter at Hospitals omridet forlades kores 
pk en meget smal sti tvsers over en mark ind i 
Boserup Skov. Vi korer igennem denne skov 
og ud i Bognass Storskov, hvor der spises 
frokost i en bugt i vandkanten ud til Kattinge 
Vig. 
Herefter fortssttes til skovens ostligste 
punkt, hvor der er en stor skarvkoloni. Ko-
lonien indeholder 50-100 skarvreder og imel-
lem dem ogsa 30-60 fiskehejrereder. Turen 
gennemfores pk et tidspunkt med maksimal 
aktivitet i redeme, samtidig er det muligt, at 
se hvad der foregir, fordi der endnu ikke er 
blade pk treeeme. Husk kikkert! 
Herefter kores tilbage til Roskilde, hvor vi 
finder et sted med kaffe/te og kager. 

Ninas Natur Cafe i Kirkelte. 
Lordag den 15. maj 2004. 

Modested: Krydset 
Ringvejen/Roskildevej, Glostrup. 
Modetid: K l . 10.00 
Laengde: ca. 100 km. 
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Tempo: 
Turleder: 

ca. 28-30 km. 
Knud Hofgart 

Frokosten indtages i det fn, hvorefter vi 
korer til Ninas Natur Cafe i Kirkelte og 
drikker kaffe/te og prover Ninas hjemme-
bag. Butikken skulle byde pk mange for-
skellige varer bl.a. oste af fSremaslk, 1am-
mepolse, egne bolsjer, marmelader, hon-
ning, rodbeder, chokolade og meget andet. 
Cafeen ligger i et lille husmandssted mel-
lem de nordsjasllandske skove. 

SKULPTUR-TUR I OMEGNEN! 
Sondag den 23. maj 2004 

Modested: Jembanepladsen foran 
Lyngby station 

Modetid: kl. 09:30 
Lasngde: ca. 50 km 
Slutsted: Hvidovre RSdhus 

ca. kl. 15 
Turleder: Finn Orssleff 
Telefon: 36 49 99 60 

Medbring madpakke, drikkevarer og 
termo til frokost i den gronne boge-
skov. Denne kultur-tur supplerer 
efterSrets skulptur-tur i det centrale 
Kobenhavn. Gennem Omegnen fra 
Lyngby via Gladsaxe, Herlev, Glostrup, 
Avedore til Hvidovre opsoger vi ca. 20 
1900-tals skulpturer i byrummet. F 0 fortael-
ler kort om vsrkeme, materialer, stilarter 
og billedhuggerne f eks. Robert Jacobsen, 
Anders Tinsbo og Ole Christensen. Der 
regnes med at det ikke regner - som sidst. 

Weekendtur til 
Snogeholmsjon. 
Pinsetur. Fra den 29/5 til 31/5. 
Med ovematning i hytte / hus. 
Maks. 14 personer. 

Laengde: 2 gange 75 km. 
Tempo: max. 15 kmt. incl. pause: 
Turledere: Firm K. og Jan B. 

Pris for overnatning. 165 Sv. kr. ( ved 14 
pers.) 
Pris for Togrejse incl. cykel: ca. 200 
D.kr. (ved min 8 pers.) 
Medbring: lagenpose / sovepose, fiild 
forplejning til alle dage samt drikkevarer. 
V i har mulighed for at handle ol / vand ind, 
lige inden vi forlader Maimo omrSdet !!. 
Der er ikke mulighed for at kebe noget 
som heist pa stedet el heller i naerheden. 
P.S. V i ovematter i 2 huse. Ndr vi har alle 
deltagemavne sammensaetter vi 2 grupper 
med en koordinator for hver, denne skal sk 
fordele indkobene til morgenmad og lign 
imellem deltageme i gruppen. Ti l grillaf-

' l ^ ^ tenen om sondagen vil turledeme sorge for 
at uddelegere indkobene til gruppeme. 
Tilmelding: ( bindende ) inden den 8 / 5 til 
Jan B. 43 45 66 08 
Madested :K.B.H. H. pk 0resunds perron. 
Vi vil serge for at der er kebt grup-
pebillet. 
Medetid: Hold 1 kl. 8.00 med afgang kl. 
8.20 ank. Malmo 8.55. Har tid til kaf-
fepause ! 
Hold 2 kl. 8.20 med afgang kl. 8.40 ank. 
Malmo 9.15 
Vejret: Det bliver selvfolgelig med 
strilende sol og 25 gr. HSber vi. 
Afgang fra Malrae kl. 9.20 

DBS. DBS. Der gki rygter om en faergerute 
fra havnegade, skulle derme vaere etableret 
vil du bore nErmere., Det bliver nok ganske 
kort for afgangsdagen, men er derme mere 
attraktiv vil vi benytte os af den. 
Turen: 
En rigtig turcykeltur med oppakning og tid 
til det hele. 
Ruten gSr ad de gammelkendte stier over 
Torup Slot, Assartorp, Jonstorp, Slimmin-
ge, Skogshult og frem til Snogeholmsjon, 
hvor vi forventer at ankomme kl 16.00. Der 
er en del gode svenske kuperede jordveje pk 
ruten. Hjemturen er uden jordveje og gkv 
iver SOvde, Blentarp, Hageberga til Torup 

Slot, hvor vi holder kaffe / kage pause. 
Herefter gir ruten ad cykelstier til Malmo. 
Vi forventer at vaere fremme i Malme kl. 
ca. 18.00. 
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Arrangementet. 
Hvis der stadig er mulighed herfor vil vi, 
efter indkvartering lordag eftermiddag, 
arrangere en rotur pk den smukke Snoge-
holmsjo. Herefter kan vi nyde vores gastro-
nomiske udskejelser ved saens bred, hvis 
vejret tillader det. 
Sondag. 
Efter morgenmaden er der felles vandretur 
rundt om soen. PS rundturen vil vi komme 
forbi et rigtigt Svensk kaffehus med mu
lighed for det belt store kagebord (det kan 
sikkert gore det ud for frokosten!). Om af-
tenen er det meningen at der skal vaere grill 
party og hvis vejrguderne er med os vil vi 
pakke cyklerne og kore over til Sovdesjdn, 
hvor vi kan sidde ved bredden og grille 
imens solen gSr ned over soen og fiske-
ornen fisker i aftenroden. (det gjorde den 
sidst vi var der) Ved hytteme er det ikke 
muligt at se solnedgangen da skoven rejser 
sig imod vest, men der har vi sS morgen-
solen i stedet. 
Mandag. 
Det er afrejsedag og vi forventer at forlade 
dette ski3nne sted nSr vi har spist morgen
maden og nydt den strSlende orangerode 
morgensol. Det bliver sikkert omkring kl. 
10.30. 

Isefjorden. 
Lordag d. 5. juni 2004. 

Modested: Farum S- togstation. 
Afgangstid: 8.00 
Varighed: En stor del af dagen. 
La;ngde: Op imod 180 km. 
Turleder: Johan Knudsen 
T l f 3366 3675, mail 

jok(gria.kk.dk 
Pris: Skib Hundested/R^rvig samt 

betaling ved over kaffetilskud. 
Tilmelding: Senest torsdag d. 3. juni til 
Johan. V i skal vasre min. 7 for at 
gennemfore, og vejret mS ikke vaere for 
dSrligt. Jeg ringer retur ved tvivl. 

Rute m. m.: Kort for Nykobing S. vil vi 
muligvis spise den medbragte frokost hos to 
af mine arbejdskoUeger Eva og Morten i 
deres sommerhus, hvor vi kan kobe drik
kevarer. Det ved jeg forst ved turens start. 
For at undgS det kedelige stykke langs 
Sidinge Qord , mS vi over Hove bakke og 
ned mod FSrevejIe med mindst mulig korsel 
pS hovedvejen. Via FSrevejIe St. By, nSr vi 
pS mystisk vis Sandby og Kundby. I Kund-
by bor fomasvnte to kolleger fast, og hvis 
de ikke bevsrter os i sommerhuset , gor de 
det her. De syntes dog ikke, vi skulle be-
vaertes begge steder. De er nemlig de rene 
sadister. Ellers pStaenker jeg ogsS at lade os 
bevasrte pS traktorstedet ved Magleso, hvor-
til vi satser pS at ankomme ad ny straekning 
fra Vinstrup direkte fra nord, hvis den er 
cykelvenlig. Bagefter den sasdvanlige rute 
det sidste stykke hjem., 

Vi ses til motionscykelloD 

SMmfacrpHcm 
Postbox 176. DK-4600 Kage 

Drager 
Lordag den 12. juni 2004 

Modetid: 
Modested: 
Lasngde: 
Turledere: 

Tlf: 

kl 10.00 
Jyllingevej/TSmvej 
Ca. 65 km 
Jesper Wang Larsen 
Flemming Nielsen 

39 90 39 87 (JW) 
43 64 49 03 (FN) 

Vi starter med at cykle langs Vestvolden til 
Avedore Holme. Over Skrasdderholmen til 
Kalvebod Faslled. Vi korer ind i 
Fuglereservatet og besoger udsigtstSmet midt 
i omrSdet. Der fortsasttes langs Kongelimden, 
Kalvebodvej og Faslledvej ud til vandet ved 
Sovang, hvor der er en flot udsigt til den nye 
0resundsbro. Afhaengig af vindretning og 
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vindhastighed findes et passende frokoststed 
enten pS Vestamager, ved Kongelunden eller 
ved Sovang. Der fortssttes pS digestien langs 
vandet mod Dragor. 

Vi finder en restaurant, hvor vi kan fS kaffe 
og kage. Der bliver ogsS tid til en is ved 
havnen for hjemturen. Dragor forlades ad 
Lundestien til Store Magleby. Der kores ad 
Englandsvej under Lufthavnen. Vi korer ad 
LojtegSrdsvej ind pS Kalvebod Faslled. Frem 
til Bella Centret over Sjaellandsbroen, ind i 
Valbyparken. Herefter fortsaettes igennem 
Vigerslevparken tilbage til Jyllingevej. 

Side 10 

T 0 N D E R F E S T I V A L E N 2004 

Cykeltur til Tonderfestivalen 2004 i dagene 
fra den 20. august til den 2. September 
begge dage inklusive, turen kores pS tur-
cykler, da der ikke er transport af bagage. 
Ovematning pS naturpladser, den 25.-26.-
27.-28.-29. august pS en plads ved Tonder. 
Ruten vil i store traek folge cykelrute nr. 8 
begge veje. 
Turlaengde pr. dag ca. 55 km. til 90 km. 
Deltageme sorger selv for forplejning p4 
turen, betaling for ovematning og bestilling 
af billetter til de koncerter man onsker at 
overvaere. 
Prisen for ovematning ca. 400 kr. Fasrge-
billetter ca. 350 kr. Der ydes ikke tilskud til 
fasrgebilletter eller kaffe, turen kares i sam-
arbejde med Dansk Cyklistforbund. 
PS festivalens hjemmeside www.tf dk er der 
oplysninger om de forskellige arrange
menter pS Festivalen. 
Max. 10 deltagere. 
Naermere oplysninger om turen ved 
tilmelding til Niels C. Krog Pedersen, se
nest den 1. august 2004 pS tlf 5761 52 86, 
mobil 2273 5339 eller 
e-mail nielsck(a),eet2net.dk 

Er det sSdan din cykel ser ud ?? efter 7 
mSneders glemsel i et fugtigt skur, for sS er 
det tid til en passende " afrimning ". Nej -
det er det nasppe, der skal formentlig flere 
Sr under havets overflade til, for at opnS 
denne sasrdeles dekorative muslinge besast-
ning. Cyklen blev spottet pS en cykeltur i 
strandparken ikke langt fi-a kunstmuseet 
Arken. 

Red 

K KVVANO Cm ln NTVM CtnXM RVVANO CV«0 RVVANO CTM10 

JtMhton-sp0Clall9t9n 

RYVANG CYKLER og SPORT APS 
H«sselegade ai/Tisingegade 38 
2100 Kobenhavn 0 
TH. 20 73 12 lt\ttax 3^ 20 54 58 Qrofw. 8 5S 21 S3 

- kram til krmsne cyklister 
imuO ONVMH UTOUO ONVAAH HTDIA3 OtMAMf HWA3 0*MMI> lOlMO WtlMI 
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K L U B M 0 D E R 

Marts: Torsdag d. 11. 
Almindeligt mode. Kaffe/te,kage. 

April: Torsdag d. 15. 
Almindeligt mode. Kaffe/te.kage. 

Mai: Torsdag d. 13. 
Almindeligt mode. Te/kaffe og kage. 

Juni: Torsdag d. 10. 
Sommerferieplaner droftes til kaffe/te 
og kage. 

Intemetadresse: (̂ (J) 
WWW.TURCYKLlSTERNE.dk 

A K T I V F E R I E og c a m p i n g 1 E u r o p a 

CYKELFER IE 
Frankrig, Tjekkiet og 0strig. Fra hotel til 
hotel, ud fra campingplads el. pa egen hSnd. 

VANDREFERIE 

I Europa. I gruppe eller pa egen hand. 

CAMPINGFERIE 
Bus: Frankrig, Tjekkiet. Fly: Korsika, Thassos. 
KORSIKA og SARDINIEN 

JDirekte fly til Korsika fra Kastrup 29.5-16.10 
"og fra Arhus 19.6-31.7. Tag cyklen med. 

F/ELLESREJSER for singler og familier 
Faellesskab om madlavning, cykling og vandring. 

Indeks 
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O.B.S. Semaine Federale 2004 2 
NytSrsfrokost 2 
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Klubmodet 12-2 3 
Vintertrasning 2003/2004 4 
Cykellyster i Pisken? 4 
Klubtrojer 4 
Referat- Esrum so 5 
Nyt om hjemmesiden 6 
Kommende ture 6 
Abningstur 6 
Optimist tur 7 
Bognass ^ 
Ninas Cafe 7 
Skulptur-tur 8 ^ 
Weekend - Sverige 8 W^S^ 
Isefjorden 9 ^ 
Dragor 9 

Tonderfestival 10 

111.86 15 35 99 www.ruby-rejser.dk Ruby Rejser 
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naeste nunimer er 25-4-2004. 

Forventet udkomst uge 23 i juni maned. 


