
Foto: Peder Andersen 
Aksel, Knud og Jannna p5 torvet i Vaegtlinshofen efter en ca. 8 % stigning. S4 nu gSr det bare ned ad den gammelkendte 
rute fra 1992 mod Rouffach, med indlagt vinsmagning og en flot udsigt over landskabet og de mange vinmarker. 

I 
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r U p r u 
f„„ 
T U R C Y K L I S T E N er medlemsblad 
foreningen T U R C Y K L I S T E R N E , der 
har til formal at udbrede og formidle 
viden om og glaede ved turcykling pS 
ethvert plan. 

Bladet udkommer 4 gange arligt. 

Rcdaktorer 

Rodka;lkevej 168 
2600 Glostrup 

Tlf. 43 45 66 08 

Koordinator 

Saddelmagerporten 4-539 
2650 Hvidovre 

Tlf. 22 16 27 30 

FORRETNINGSUDVALGET 

Kasserer 
Jens Spelmann 
Vingekrogen 12 

2730 Herlev 
T l f 44 84 22 19 
Giro: 5 71 38 46 

Bert Due Jensen 
Markskellet 8,3.Th. 

2720 Vanl0se 
T l f 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
Skytteg4rdsvej 49 St. Th. 

2500 Valby 
Tlf. 36 17 49 40 

Aksel Koplev 
Brandsbyvej 15 
2740 Skovlunde 
T l f 44 92 22 90 

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

Tlf. 38 60 80 14 
(2. torsdag i hver m&ned.) 

i f b r l i ^ 

Side 1 
r-

Ny redakter.!! 

Dette blad markerer ikke blot julen og 
Srsskiftet men ogsS et redaktor skift. Efter 
et Srs higen og S0gen lykkedes det endeligt 
at presse den aktive del af medlemsskaren 
sS tilpas meget at en blev nodt til at melde 
sig, hvis man fortsat 0nskede dette blads 
tilbliven. Det var n0Jagtig den samme 
situation der i 1999 bragte de nuvaerende 
redakt0rer pS banen. Den nye redakt0r, 
John Mathiesen, vil vsere de fleste med-
lemmer bekendt, ikke mindst som med-
arrang0r af flere ture til det franske rally. 
John vil uden tvivl kunne tilfere Tur
cyklisten et friskt pust og se det hele fra belt 
nye vinkler og med fokus pa andre emner 
end den nuvaerende duo. Det er altid godt 
med nye koste inden stevet lasgger sig tungt 
pS gulvet.!! 

Det har samaend vaeret ganske fornajeligt at 
vKre med til produktionen af de forgangne 
21 udgaver af TurcyklLsten, selv om jeg 
ikke i min vildeste fantasi havde dromt 
noget som heist i retning af at vaere re
dakter, jeg hader papimusseri og com-
putere af et godt hjerte. Det var garanteret 
heller aldrig gaet hvis ikke Lene havde haft 
et fast greb om elektronikken (og jeg havde 
heller aldrig meldt mig) men- vi har gjort 
vores bedste og jeg hSber at medlemmerne 
ogsS har haft fornojelse af produktet. 
Jeg skylder ogsS at takke vores koordinator 
Finn A. Kristensen for et forbilledligt 
samarbejde og han fortsaetter heldigvis p4 
posten fremover. 

Jan. 
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Invitation til 30 ars 
jubilaeumsfest 

Det er snart 30 ars siden 
Turcyklisterne blev startet, 

og vi er her endnu, sa det 
skal fejres. 

Alle nuvaerende og tidligere 
medlemmer indbydes til test, 

kammeratligt samvaer, 
underholdning, god mad og til 

sidst en svingom 

Festen finder sted lardag den 
12. marts 2005 kl. 18.00 

Pa adressen: Vinhaven 2, 2500 
Valby 

Egenbetalingen er sa lav som kr. 150,00 per 
person for medlemmer med ledsager. Andre 
ikke medlemmer betaler kr. 200,00. 

Feststedet er beboerlokaleme, som heirer til 
den omliggende bebyggelse, disse og det 
tilh0rende vaskeri er indrettet efter de mest 
modeme miljorigtige principper. 

Rundvisning i et miljavenligt vaskeri: 
Vand fra svedige T-shirts og sure sokker til 
drikkevand. Utroligt ikke? men det kan lade 
sig g0re. Er du interesseret si mod op kl. 
17.15 (start Vinhaven 2), og der vil vasre 
tid til at den store troldmand alias Peter 
Kare kan guide jer gennem forvandlingens 
store kunst. 

S&dan kommer du med: ring til Michael 
Jensen p& telefon 35 85 16 02 og sig at du 
vil med og hvor mange I kommer eller send 

en mail til fest(tt).turcvklisterne.dk Demasst 
indbetaler du egenbetalingen til 
Turcyklisterncs girokonto: 5 71 38 46. 

Du er tilmeldt nSr du bade har rin-
get/skrevet samt betalt. 
Vi vil geme have din tilmelding sS hurtigt 
som muligt; men senest 10/2-2005. 
PS! Vi har skaffet et stort lokale med plads 
til mange; men tilmelding er efter prin-
cippet forst til m0lle , sS tev ikke for 
laenge. 

OBS! OBS! Det er jo modeme at give 
rabat; men det skal jo heist ikke koste 
noget, derfor er det her i sidste ojeblik 
besluttet at vi yder en ungdomsrabat p& kr. 
10,00 til alle, som kan dokumentere et de er 
under 40 ar pa dagen for festen. 

Med venlig hilsen 

Fesludvalge, 

, , HUSK! Julemodet!! 
Arets festlige h0jdepunkl d. 9. december. 

^^^^^ Kom og mor dig over de festlige bema;rk-
ninger til Finn Gormsens spaendende frem-
visning af sommerens oplevelser. 
Ledsaget af passende masngder glogg og 
aebleskiver. 
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Bornholmerturen 2005 i 
Kristi Himmelfarts ferien. 

Turcyklisterncs 
iO&rs 
fedselsdagstur. 

Foto: Hammershus passeres pS Idags-
turen 29-06-2003. 

SS er der atter forlobet 5 &i, siden vi sidst 
sammen drog ud pS de danske landeveje 
med et jubilaeum i bagagen. Og denne 
tradition skal nu folges af en forrygende 
forSrstur til Bomholm i Kristi Himmelfarts 
ferien 2005. Den mest behaendige mSde at 
transportere os derover p4 er at benytte de 
fasrger, som nu sejler mellem Ranne og 
K0ge. 
Sa her er vores forelobige bud. 

Afgang fra Kege Havn onsdag den 4. maj 
kl. 23.55 med ankomst til Ranne torsdag 
den 5. kl. 6.30. 
Afgang fra Renne sendag den 8. maj kl. 
15.30 med ankomst til K0ge kl. 21.30. 
Der er felgende muligheder for at tilbringe 
natten p4 fasrgen: 
Kahyt med bad (2 pers.) 180 kr. pr pers. 
Kombikeje. 76 kr. pr. pers. 
Sove i en stol. Gratis. ! 
P4 Svaneke Vandrehjem er udgangspunktet 
ovematning i dobb. vasr. med bad og toilet, 
med mulighed for billigere altemativ i fasl-
lesrum. 
Arrangementet vil indbefatte: Transport t/r; 
3 gange morgenmad; 2 aftensmiltider a 2 
retter p4 vandrehjemmet; et aftenarrange-
ment pS Svaneke Bryghus / restaurant med 
den lokale alspecialitet til middagen. 
Der bliver arrangeret nogle cykelture med 
indlagt kunst og kultur, s& aens specialiteter 
kan indtages / iagttages. 

Der er tale om et segte turcyklist arrange
ment, hvor vi selv medbringer al vores 
habengut p4 cykleme til og fra fasrgen beg-
ge veje! 
PS afrejsedagen vil der vasre mulighed for 
at kere faslles til Kege med afgang fra 
Glostrup station kl. 18.30 efterfulgt af af-
tensmad et hyggeligt sted i Kege havn. (For 
egen regning?) 
Altemativt kan transporten geres med DSB 
med rettidig ankomst til faergeafgang. 
Priser ca: 
Arrangementet med ovematning i dobb. 
vasr. samt kahyt med bad kr. 1320 
Arrangementet med ovematning i dobb. 
vasr. samt kombikoje kr. 1220 
Arrangementet med ovematning i faelles-
rum samt kombikeje kr. 960 
Tider og priser kan dog cendres lidt, da de 
er fra vinter-kereplanen. 
Tilmelding (ikke bindende) inden den 1. 
februar. Men hurtigst muligt, s4 vi kan lod-
de interessen. 
pa tlf 4345 6608 Jan. 
el. tlf 3675 4731 Linda. 
el. Mail: bomholm(g)turcvklisteme.dk 
Alle tilmeldte vil i starten af februar mod-
tage en liste med div. valgmuligheder samt 
en giro til indbetaling af depositum. 
F0rst nSr depositum er modtaget er til-
meldingen bindende og man vil herefter 
modtage det endelige materiale med udfer-
ligt program. 
Arrang0rer: Linda Nomp Hansen og Jan 
Bai Jensen 
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Referat afAktivmedet 14/10-
2004: 

Valg af dirigent og referent 
Valgt til dirigent blev Peter Kare 
Valgt til referent blev Flemming Nielsen 

Regnskab 2004 
Regnskabet var ikke blevet revideret af revi-
soren, i stedet har Linda revideret regnskabet. 
Linda havde fundet en konteringsfejl, hvor 
moder og ture var byttet om, men det sam-
lede belab var rigtigt. Et manglende bilag var 
konteret. Arets underskud var kun pS 1296,-
kr pS trods af manglende indtaegter fra Sjaelsa 
Rundt. Overskuddet fra Frankrigsturen skulle 
vasre pS 750,- kr ikke som anfert i regnskabet 
450,- kr. De 300,- kr. var brugt til en kon
teringsfejl. Hjemmesiden var blevet billigere 
kun 400,- kr. Det falder yderligere til 9,- kr. 
per mined plus moms. 

Budget 2005 
I budgettet for 2005 indgar ikke jubilaeums-
tur og fest, uden disse udgifter budgetteres 
med et underskud pS 750,- kr. i 2005. 
Posteme Diverse og Ture er byttet om. Ti l 
jubilasumsturen er afsat 5.000,- kr. og til 
festen 10.000,- kr. Disse udgifter konteres 
direkte i formuen, der falder fra ca. 40.000,-
til ca. 25.000,- kr. Finn Kristensen spurgte 
om lokaler til festen. Peter Kare svarede, at 
han havde reserveret lokaler i Folehaven til 
12. marts, prisen er 1.000,- kr. og der er 
plads til 100 personer. 
Kontingent: Uaendret 
Tilskud 2005: U»ndret 

Valg: 
Forretningsudvalg: 

Jens Spelmann, Aksel Koplev, Gertie 
Elleby og Bert Due Jensen blev 
genvalgt. 
Kasserer: Jens Spelmann blev 
genvalgt. 

Revisor: 
Steen Hummelhoif blev genvalgt. 
Arets nyhed blev valg af Linda, som 
revisorsuppleant. 

Klubbladet: 
Redaktion; Lene og Jan Bai ville kun 
skrive decemberbladet og sk stoppe. 
Hvis ikke der blev fiindet andre, ville 
dette vaere vores sidste blad. Her 
fandt dirigenten det passende at af-
bryde madet. Alle blev budt pS en 0 I , 
og efter ca. 15 minutter kunne medet 
genoptages. Det var i mellemtiden 
lykkedes at overtale John Mathiesen 
til at overtage redaktionsjobbet i 2005 
med computerhjaelp fra Hans Albek. 
Udsendelse af Klubbladet: 
Firm Kristensen blev genvalgt. 

Klubaftens udvalg: 
Jesper Wang og Johan Knudsen blev 
genvalgt. 

Arrangements udvalg for klubaftener: 
Jess Brink og Aksel Koplev blev 
genvalgt. 

Jubilasumsfestudvalg: 
Finn Kristensen, Lissy Christiansen, 
Aksel Koplev og Gertie Elleby blev 
valgt. 

Jubilaeumstumdvalg: 
Lene og Jan Bai Jensen blev sammen 
med Linda valgt. De vil arrangere en 
firedagestur til Bomholm i Kristi 
Himmelfartsferien (fra 5. til 8. maj). 

AKTIV FERIE og camping 1 Europa : 
CYKELFERIE i 
Frankrig, Tjekkiet og 0st r ig . Fra hotel til ! 
hotel, ud fra campingplads el. pS egen hSnd. 

VANDREFERIE 
I Europa. I gruppe eller p§ egen h§nd. 

CAMPINGFERIE 
Bus: Frankrig, Tjekkiet. Fly: Korsika, Thassos. 

KORSIKA og SARDINIEN 
Direkte fly til Korsika fra Kastrup 29.5-16.10 

'og fra Arhus 19.6-31.7. Tag cyklen med. 

F^LLESREJSER for singler og famllier 
Faellessl<ab om madlavning, cykling og vandring. 

: Tlf. 86 16 35 99 wwwruby-rejsef.dk Ruby Rejsefi 
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Klubbladet: 
Jan og Lene fik bifald for deres 
indsats. 

Hjemmeside: 
Aksel reviderer hjemmesiden, hver 
gang der kommer et nyt blad, saledes 
at det meste af teksten er den samme 
som i bladet. Aksel benyttede lej-
ligheden til at oplyse John om, at han 
plejede at fS bladet pa diskette. Han 
har mulighed for at lave nye e-mail 
adresser efter behov. F.eks. kunne en 
adresse hedde Bomholm (med pas
sende placering af @ og endelse), 
hvor det var muligt at skrive til hele 
tumdvalget p& en gang. Det er ogsS 
muligt at brage hjemmesiden til mere 
fyldigt materiale. N§a feks. Finn 
Orssleff skriver en turbeskrivelse pk 
10 tastskrevne sider, g&r det langt ud 
over, hvad der er mulighed for at 
bringe i bladet, men teksten vil uden 
problemer kunne ligge pa hjemme
siden. 

Det forgangne ars ture: 
Klub ture: 

Der var spredte erfaringer. Vemer 
mente, de var for dSrligt bes0gt. Finn 
Orssleff mente, at nye turtyper havde 
fint bes0g med ca. 9 i gennemsnit. 

Alsace: 
Det var nodvendigt at sastte prisen op 
til 3200,- kr. pS grand af lille til-
slutning. Den samlede indbetaling 
blev 86.700,- kr., hvoraf 58.000,-
blev brugt til bustransport. Marianne, 
Jess og John fik ros for en god tur. 

Nseste Srs ture 
Tur planlaegning: 

# Mede den 23. oktober hos Lene og 
Jan. 

Tra;ningsture: 
Jan sagde, at turene fortsxtter uasn-
dret. 

Sommer tur 2005: 
Ud over Bornholmerturen havde 
ingen af de tilstedevaerende mod pi at 
arrangere en sommertur. Finn Gorm
sen naevnte AIT, som en mulighed. 

Side 5 
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Hvoref^er Flemming Nielsen opiyste, 
at Jorgen Bjerring ville arrangere tur 
til Lorraine fra 10/7 til 17/7 med start 
og slut i Odense. 

Eventuelt: 
Jesper efterlyste en ny adresseliste, den se-
neste er fra juni 2002, og vi har fSet mange 
nye medlemmer siden. I folge en forelobig 
opgorelse skulle vi vaere g^et ned fra 99 til 
86 i l0bet af de sidste 2 4r. Det er for-
mentlig rigtigt at 13 medlemmer har forladt 
klubben, men samtidig er der kommet en 
del nye til, der endnu ikke er kommet pi 
medlemslisten. Finn OrsslefT ville nedsastte 
en idegruppe med 3 - 4 medlemmer til at 
diskutere klubbens fremtid. Han fik Johan 
og Finn Gormsen med, og de fremlasgger 
deres resultater til april. Linda foreslog, at 
vi skulle have rigtige love og vedtasgter for 
at spare 5.000,- kr. i husleje og fi gratis 
lokaler og tilskud fra en hjemstedskom-
mune. (Knud Hofgart mente, at der for 2 ar 
siden blev nedsat et lokaleudvalg med bl.a. 
Linda som medlem. Dette udvalg havde \i 
intet hort til siden). 

OBS! OBS! OBS! 

PS klubmodet d. 10. februar vil Aase og 
Jens Spelmann vise lysbilleder fra deres 
store rundrejse i Kina i efterSret 2004. 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kSBlet for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 

m 

Foto: Aksel Koplev 
Cemay, en lille by med I L500 indb. smukt 
beliggende i den sydligste del af Alsace. En 
by med mange historiske minder, ikke 
mindst af den mere voldsomme slags fra 
Srene 1914-1918, hvor slaget stod omkring 
Hartmannswillerkkopf tast pa byen og atter 
i 1940-1945 hvor det bragede los i store 
dele af Alsace. Cernay ligger ikke langt fra 
grasnsebyen Mulhouse og er i dag mest 
praeget af vinproduktion (og storke, men 
hvor er der ikke storke i Alsace ? ) 

Eflerfolgendc berelning er fortah med 
deltagernes egne ord og giver et billede af 
denne festlige begivenhed og mdske blod p& 
landen for de som endnu ikke har dellaget, 
pa de efterhanden mange lure Turcyklis
terne har haft til dette fremragende arrang
ement 
Modsat de forgangne 6r har redaktorerne 
ikke selv dellaget og kan derfor ikke bidra-
ge med yderligere facts og anekdoler (og 
dog!). Derfor giver vi her ordel til aktorerne^ 
selv: 

Afrejse/Ankomst til Alsace 
Fr. den 30. ~ lo. den31. Juli. 
Denne dags referent skulle ifolge vor mand 
pa stedet vaere bans Vemer men nogle 
bortkomne notater har afstedkommet at 
Finn A. K. efterfelgende har mSttet rode 
grundigt randt i hukommelsen for at ud-
drive felgende beretning. Redaktionen hk-
ber at st0vet har lagt sig efter dette vold
somme roderi i vidensbanken. 

Fredag sidst pk eftermiddagen - sted 
Ellebjerg Station, stemning meget lystig! 
Cykler pa plads, sk afsted sydpS med et 
enkelt stop, for at optage mekanikeren og 
dyrlajgen i selskabet, kunne vi via en enkelt 
fa;rge lande i Tyskland. Sk var det tid til en 
lille lur, og da vi vSgnede igen talte de 
fransk. Det var vi, chaufforeme meget 
taknemmelige for. Efter en kort jagt - godt 
overvSget af ca. 100 storke - fandt de frem 
til campingpladsen i Cemay. S4 skulle bo-
igen etableres med sved pk panden, det var 

selvfolgelig godt vejr. Efterfolgende skulle 
der rekognosceres i nsromrSdet, med det 
ene 0je pa uret, vi skulle jo nodigt gk glip af 
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den sa traditions bundne ost/rodvin sam-
menkomst hvor vi enskede hinanden en god 
cykel uge. 

Randonnee au Pays du Munster 

Ruteme, mserket med mark lilla pile. 
Dagens ruter gar mod nord og er pa 98, 
131, 146 og 165 km. Hojeste punkt er i 
1343 m, men her er ogsS mulighed for et 
par cols p4 483 og 720 m. 

Forsle referent fra de ordincere ture er 
Aksel, der Icegger ud med en beretning med 
ikke sa lidt fokus pa livets goder. 

Dette er vores forste rigtige dag i Cemay 
Allerede fra klokken 7 er der liv i lejren, 
man samles i sma og st0rre grupper om 
morgenmaden og tragiaen med vand til pul-
ver kaffen. 
Temaet for dagens ture er "Au pays du 
Munster", frit oversat: " I Munster ostens 
land", vi er jo i det stolte landbrugsland 
Frankrig. Dagens ruteforslag omfatter bade 
et besog i Miinster og en tur op pS Grand 
Ballon, det hojeste bjerg i omegnen, men 
man kan ogsa gore det kortere og lettere. 
Neesten alle er modt op til faslles afgang kl. 
9.15 dvs. halv ti. 
Turen gir forst i ro og mag gennem den 
flade Rhindal til Rouffach, kendt af flere fra 
det tilsvarende Rally i 1992, hvor arrange
mentet fandt sted der. Her i Rouffach far vi 
vores velfortjente kaffe, nogle g&r hen til 
bageren efter en fledekage, den smager. 
Fra Rouffach er der fri korsel videre frem; 
nogle korer den direkte vej hjem, andre 
skyder nasrmeste genvej til Grand Ballon, 
sigerde. » * 

Den gruppe jeg befinder mig i giver os ud 
ad resten den programsatte "korte" tur 
nordpa, omtrent til Colmar og videre mod 
depotet i Wihr-au-val. Pa vejen st0der vi pi 
et uofficielt depot beregnet for nogle tan
dems. Da vi har een tandem med mener vi 
nok, at vi alle 10 har krav pi depotets kage, 
de flinke folk serverer geme for os. (deres 
egne folk var allerede passeret). 

Fremme i depotet i Wihr-au-val, vi er nu 
godt hen pi eftermiddagen, de lokale star-
tede klokken 7, sa der er ved at vaere 
udsolgt, dog far vi os et godt maltid mad. 
Efter depotet er der enkelte som ikke vil 
undvaere turen op pa Grand Ballon, sS vi 
skilles, da vi andre n0jedes med at ga til 
angreb pa Col de Firstplan (720 m). Under 
produktion af uendelige maengder sved 
slider vi os op ad bakken. Familien 
Hoffgard (Knud og Janna) besastter ferste 
og sidste pladsen pa toppen, og vi andre 
kommer ind imellem. Janna fSr ros af de 
0vrige for at klare udfordringen; mens 
Knud far skoser for muligvis ikke at have 
udmstet hendes cykel pa tilstraekkelig vis. 
Fra toppen gSr det ned i dalen, og sa et 
stykke op igen, og si ned resten af vejen, til 
den idylliske vin by Gubwilller. Herfra gar 
mten tilbage til Cemay og en velfortjent 0I i 
olteltet p4 vores Campingplads. 
Aftensmaden bliver indtaget pi pladsen i 
godt selskab; menuen: ost og pake med 
br0d, hertil en lokal vin (Gewurztraminer). 

A la decouverte du Lion de Belfort. 
Mandag den 2. august. 

' le Lion de Belfort 
Ruteme, masrket med orange pile. 
Ruten er denne dag syd- sydvest og ruteme 
erpa 54, 77, 121, og 158 km. 
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Denne rules ret underholdende referent er 
Johan, der til alle tider gar sine egne vegne 
og her har han fundet ligevcerdigt, og 
beslemi ikke kedeligt, selskab til at dele 
dagen med. 

Rapport fra en selvvalgt udstodt. 
Jeg var kun kortvarigt sammen med 7 
almindelige personer samt en lidt mere ual-
mindelig person, nemlig Gormsen. 
Grunden var, at jeg boede i Mulhouse langt 
fra campingpladsen med ham og aftenen f0r 
havde vsret til provespisning i Cemay til 
torsdagens fasUesarrangement med Hans 
Vemer og ham. Da vi var faerdige med vine 
og mad og likerer kl. 23, og der ikke gik 
offentlig transport mellem Cemay og 
Mulhouse p4 hint fremskredne tidspunkt, 
matte vi cykle. 
Jeg havde af Rune ISnt 2 smarte minilygter 
med bl.a. blink og var s4ledes lige netop 
vaerdig til at felges med Gormsen. En del af 
ruten var pa motortrafikvej, hvor bilisterne 
ikke forventede cyklister. En anden del var 
Mulhouse, som ikke er helt ligetil at fmde 
frem i . Men efter I'A time var vi fremme 
ved logiet. ( Det er slSende, hvordan alko-
holpavirkning svinder, n4r man skal 
koncentrere sig i m0rke ) . 
Den sene sengetid gjorde, at vi slappede af 
mandag formiddag og forst ankom med 
skinnebussen til Cemay ved frokosttid. 
Gormsen sogte at opspore Hans Vemer, 
men han var forduftet, si Gormsen matte 
klare sig selv. Jeg tog nasstkorteste rate ud 
af 4 og modte fomasvnte 7 gode stabile 
personer, hvilket resulterede i en aftale med 
Rune til onsdag, noget med en stor ballon. 
1 det stadig godt varme vejr cyklede jeg til 
Mulhouse og havde atter problemer med at 
finde frem, men nu var det jo ogsS dagslys, 
og jeg havde ikke bykort. 
Dette referat skrives i kekkenet, hvor jeg 
bor; det ligger i kaelderen og er derfor afk-
0let, hvilket gor, at jeg tasnker klart, sa at 
referatet er superknaldhamrende godt. 
Klokken er nu 20.20, og Gormsen er kom
met. Derfor skal vi ud at spise efter bans 
bad. Han beretter, at Hans Vemers cykel 
stod uden for posthuset i Cemay. Gormsen 
gik ind og rabte:" Die kanonen marchiert 

nicht mehr". Hans Vemer og de andre for 
sammen, hvorpa han og Gormsen k0rte rate 
1 og modte en CTC-engla;nder med en 
vandmelon. 
Senere stodte Niels og Gertie til, og resten 
af dagen gik med at drikke mange 0 I , men 
ogsa med at kore i damptog pi Dole-
jernbanen, hvor deltagerne blev ret snav-
sede pS de 14 kilometer, hvor cykleme kom 
med. Selskabet sluttede pa tyrkerbar i 
Cemay, far Gormsen kom med rigtigt 
eksprestog retur i st.f den moderne skin-
nebus. 
Som {01 sagt bor vi to i Mulhouse, fordi vi 
var lidt sent ude med anmodning om privat 
indkvartering og derfor ikke fik de bedste 
placeringer, men vi bor godt og har helt 
vores egen afdeling af "pallet". Pris inkl. 
morgenmad er 23 Euro pr. dogn. Vores 
vaertinde er grassenke, og derfor er der 
mulighed for at afpreve, om man stadig har 
charme, fordi vi har hende alene, da de 4 
andre cyklister er seriese og tager af sted 
meget tidligt om morgenen for at kore i 
maksimal kolighed. 
Kan vi Ixre noget af det, eller er vi bare til 
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Denne dags referent, Peder. har uden al 
tvivl haft en afslappende og oplevelsesrig 
dag med mange "hejdepunkter". Dagen 
var desvcerre sa afslappende at der ikke var 
krtefter til notater, sa dagens tekst (forfattet 
efter intens hetragtning af forsidehilledet, 
efter hjemkomst) kan losses under forside 
billedel. 

Vi cykler herefter videre til naste levende 
billede. 

Les hautes Chaumes. 
Onsda" den 4. ;Mi"nsi. 

Ruteme, maerket med bordeaux pile. 
Dagens rute gar mndt om Cemay, mod 
nord - vest og syd. Ruteme er pS 44, 76, 
103, 121 og 137 km. og p4 ruteme er der 
mulighed for 7 cols fra 478 til 1343 m. 
Ruten passerer le Vieil Armand hvor 
12.000 soldater fra 1. verdenskrig ligger 
begravet for foden af hojen. 

Referenten af denne dag har ganske sikkert 
oplevet slorsliiede land-ikaber og impo.sante 
bygnings og mindesmcerker, .mmt socialt 
samvcerd. Oplevelsen har dog ikke vceret af 
Icengerevarende karakter, da der ikke er 
tilflydt redaktionen en eneste linie. 
Sd vi gar raskt videre til nceste dags ople
velser. 

Pique-Nique au Pare de 
Wesserling. 
Torsdag den 5. august. 

LeVieil-Armand 

Ruteme, masrket med blS pile. 
Denne dag er der kun et mal for turen. Pare 
du Wesserling, h\or der spises faelles fro-
kost med tilhorende underholdning. Dagen 
bruges dog ofte, for Turcyklistemes ved-
kommende, til at se sig om i naeromrldet og 
ellers hygge sig i vaertsbyen. 
Som beskrevet i nedenstSende referat er 
dette ogsS dagen hvor Turcyklisteme byder 
til faelles middag pS en rigtig gourmet 
restaurant. 

Dagens referenter Lis Madsen og Karsten 
Pihl giver os et fyldestgerende indtryk af 
denne dags oplevelser samt et godt billede 
af et rallys sjcel og mange facetter. 

Denne dag sluttede med en udsogt, kunst-
nerisk udformet 5-retters menu med til-
herende vine - og masser af vand - p4 byen 
Cemay's bedste madsted: Hotel d'Alsace. 
Alle turcyklister var meget deltagende -
ogsS i de kulinariske specialiteter. Hver ser-
vering var et lille kunstvaerk i sig selv, 
andeleverpostejen var f eks. ledsaget af en 
grontsags-blomst anrettet pS tallerknen. 
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Dagen startede med sasdvanligt morger 
ritual for os teltliggere: Ferst at fS ojnene I 
at bekrasfte at nu er det morgen og en r 
cykeldag venter. Demaest kante sig ud ; 
soveposen og op fra luftmadrassen, se efti 
hvor der er noget relativt rent toj, fat 
toilettasken og hSndklaedet og bevaege s 
mod frilufts-vaskepladsen. Campingpladse 
var en ridebane med forhindringer ovi 
dansk gennemsnit. Maske var det den frai 
ske ovelsesbane til det engelske steeple
chase. Forhindringerne var udma;rkede pej-
lemasrker frem til og tilbage fra toiletter og 
brusekabiner, isasr efter solnedgang. 
Efter morgenmaden ordnede vi cykleme 
Montering af 2 drikkeflasker pS hver cykel. 
km-taelleren pS plads, cykeltaske pakket til 
overlevelsestur med banan, asble, asblemost. ; 
0l og melon. PS med cykeltojet, ekstra | 
vandflaske i baglommen pS trojen og sa af
sted mod dagens mSl, en park ca. 20 km fra 
Cemay. 

PS vejen fra campingpladsen passerede vi et 
usaedvanligt vejskilt, som forestillede en 
stork. Det viste sig at vaere en fomuftig 
advarsel, de naeste tre lygtepaele var af-
masrket med mange hvide pletter bSde 
overst pS paelen og nederst pS vejbanen, ja 
der sad faktisk en stork og tronede pa en af 
lygtepaelene. 

Foto: Lis og Carsten. 
Dagens hold smiler gennem svedperlerne. 

l-olo: Lis og Carsten. 
En noget beskSret Lene B. viser forretten frem, 
resten af menuen var af samme standard. 

Forste depot blev Cemay's supermarked, 
hvor cykeltaskeme atter blev Sbnet for at 
blive pakket med yderligere forsyninger til 
dagen: sandwiches og cola. Naeste stop blev 
byen Thann, som vistnok var det sydligste 
punkt pa Route de Vin, her var masser af 
vinstokke pS de stejie, sydvendte bjergsider. 
Vi gik ind i byens flotte kirke, som la midt i 
byen. Over indgangen var der en fantastisk 
flot udsmykning med masser af relieffer og 
statuer, formentlig symboler fra bibelhis-
torien. Indvendig et kaempeorgel og flotte 
glasmosaikker i vinduerne. Skriftestolene 
bar prasg af, at de fleste besogende havde 
sat deres hojre fod ferst ind i boksen for de 
knaslede for at bekende deres synder. 
Vi fortsatte ind i dalen ad en mindre vej 
langs floden la Thur, som ogsS lob forbi 
vores campingplads. Vejret var fremragen
de, herligt solskin, vi modte (blev overhalet 
af) andre cyklister, som ogsS havde tid til at 
nyde turen og naturen. Et par km for 
"malet" fik vi selskab af cyklister, som hav
de benyttet sig af en ekstra slojfe pS udtu-
ren, hvor de kunne klatre 350 hojdemeter 
op til en mindre by for de tordnede ned ad -
efter sigende med op til 15% fald! 
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Pare de Wesserling viste sig at vsre meget 
seva:rdig med mange blomster og traeer og 
et tekstil-museum. Vi nod vores frokost fra 
supermarkedet, mange andre havde bestilt 
madpakke pa forhSnd, vi ville hellere im-
provisere lidt - vi kan godt fmde pk at tage 
en afstikker fra en planlagt rute, sa det kan 
vaere rart at vsre selvforsynende. Udenfor 
tekstilmuseet var der en lang ko af cyklister, 
som ventede pa at komme ind. V i beslut-
tede at nojes med at bese et loppemarked 
udenfor museet. 
Vi modte seks andre turcyklister i parken, 
som vi aftalte at indtage eftermiddagskaffen 
med pa torvet i byen Thann pa vejen tilbage 
til Cemay. Det gjorde vi sS. fandt et bord i 
skyggen, nogle bestilte kaffe, andre laskre 
isdesserter eller fadol. Vi takker hemied 
turcyklisteme Michael, Aksel, Finn Kris
tensen, Lissy, Flemming og Soren for sel
skabet pk vores 3. depot pk denne skov-
tursdag. 

Entre Lacs et Ballons. 
Fredag den 6. august 

tandemlog og som scedvanen iro, ikke 
sparer pa hejdemelerne. 

Der er aftalt afgang fra pladsen kl. 9.15, da 
det bliver en lang tur for dem, som godt vil 
op pk Ballon d'Alsace. A f uransagelige kr-
sager kommer tandemen og Lene forst af 
sted kl. 9.40. Men ved forste depot er vi 
igen en meget stor gruppe turcyklister sam
let - lige bortset fra Aksel, der formentlig 
ved en fejl, korer sin helt egen mte og forst 
langt senere nSr forste depot. 

Ruteme, maerket med gronne pile. 
Dagens ruter gkr overvejende i vestlig ret
ning og med lasngder pk 38,109, 135 og 162 
km. Dagen byder pk div. cols pk fra 600 -
1178 m. hvor man ogsS kommer ned pa 
"bagsiden " af Vogeserne. 

Fortcelleren for denne dag er Jess der 
sammen med Michael danner el ukueligl 

Leslacelsdulacd'AIMd 

Vejret er meget flot nede i dalen - MEN 
oppe omkrig toppen af Ballon d'Alsace er 
der et tiltagende skydaskke. Grundet det 
tmende vejr afstSr Peder, Finn 0, Jorgen 
Hede samt Aksel fra den store ballonfaerd. 
Resten af gruppen - Soren, Flemming, 
Finn, Lissy, Lene, Jess og Michael bliver 
selvfolgelig halvvejs oppe af bjerget over-
rasket af regn - skiftevis let og taet. 

Mens frokosten bliver indtaget pk toppen af 
Ballonen holder rcgnen op. Vejen er dog 
fortsat meget v4d, sk turen ned med de 
flotte udsigter mellem skyerne bliver en 
noget kolig og \kd fomojelse. Resten af 
dagen forbliver det tervejr. 
Turen er ikke fairdig endnu, der er endnu et 
bjerg, som skal bestiges - Col de Page ca. 
900 m.o.h. Opkerslen er pk 6 km og er en 
lille meget smal vej med en meget dSrlig 
belasgning og meget svingende stignings-
procenter (3 - 10%). Her bliver det kon-
stateret, at selvom en tandem ikke kan kore 
hurtigt opad - sk ved Jess og Michael det 
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bare ikke altid. Lene har det meste af vejen 
ligget i front, men da det flader ud pk top-
pen, bliver hun slSet i den sidste bjergspurt 
af tandemen - skarpt forfulgt af Finn, som 
bliver nr. 3. 
Herefter gkr det i rask fart hjemad med en 
nedkersel pa ca. 5 km. og 20 km. pa flad 
vej. 
Det er 7 meget trastte cyklister, der nkr 
campingpladsen efter en hSrd dag pk ca. 
110 km. 

Des Vosges du Sud aux Portes du 
Jura 
Lerdag den 7. august 

Chateau deFerrene 

Ruteme, maerket med rode pile. 
Turene gSr denne dag mod syd sydvest 
Dagens ruter: P I . 62 km. 450 h.m. - P2. 94 
km. 800 h.m. - P3. 157 km. 1570 h.m. 

Dagens referent, der allerede har lagt ud 
med ovenstdende uddybende fads, (tak for 
det) er Flemming der i overophedet tilstand 
forfelger de kvindelige ynder til tops. 

Som de foregaende dage er det sol og 
omkring 30 graders varme. Det er hjemrejse 
dag, vi skal med bussen kl. 18.00. Var vi 
begynder at pakke sammen, er der rigelig tid 
til at gennemkere den korteste af dagens 
mter. Johan, Soren og undertegnede drager 

afsted ved 10 tiden. ?k de forste 8,5 km karer 
vi 62 meter op ad til rutens hejeste punkt 357 
meter over havet. Turen mi nasrmest beteg-
nes som flad i sammenligning med de fore-
giende dages bjergture. Vi har rigeligt over-
skud til at studere alle de nydelige franske 
cykelpiger i deres tastsluttende cykelheldrag-
ter Disse cykeldragter ses aldrig i Danmark 
muligvis pk gmnd af de lavere temperaturer. 
Det lykkes at finde 2 - 3 af de foregiende 
dages favoritter, og vi falder ned i deres 
tempo, der er ingen gmnd til at overhale lige 
med det samme. Ved depotet efter 28 km er 
det tid til at indtage et par sodavand for at 
kompensere for vassketabet. Vi fortsastter 
stille og roligt hjemefter og nSr tilbage til 
teltlejren ved 14 tiden. 
Det er i mellemtiden tyndet meget ud i 
teltene, ca. halvdelen er forsvundet i lobet af 
formiddagen. Jeg siger farvel til mine to 
turdeltagere og bliver overvaeldet af dSrlig 
samvittighed, over at der nu er gSet en uge, 
uden jeg har skrevet et eneste postkort. Jeg 
korer en tur til byen og kaber en hSndfuld 
postkort. Jeg finder et skyggefuldt sted ved 
indgangen til campingpladsen og fylder dem 
ud. Jeg korer endnu en gang til byen og 
afleverer mine postkort og giver mig tid til at 
stoppe ved storkenes foderplads. 
Da jeg kommer tilbage til lejren ved 16 tiden, 
er der kun fS telle tilbage. Det kan ikke ud-
sasttes lasngere, jeg ma begynde at pakke 
sammen. Der er i lobet af eftermiddagen 
begyndt at komme skyer pS himmelen feirst 
fa og sS flere og flere. Der er efterhanden helt 
overskyet, og skyeme bliver morkere og 
merkere. Jeg skruer nedpakningen op i hojest 
muligt tempo, og det lykkes at fa pakket 
sammen til kl. 16.50. Himlen er efterhanden 
blevet sk mork, at jeg finder det klogt at 
gemme mig og al min bagage i et stort telt 
ved indgangen til campingpladsen. Bussen 
kommer kl. 17.30, og vi er alle klar til at 
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Foto: Lis og Carsten. 
SS er der domt pause, cyklcrnc sniides og ganerne 
ftigtes ! 

pakke den hurtigst muligt. Al bagage er pak
ket, og vi sidder pa vores pladser kl. 18.00. 
Netop som bussen starter for at forlade vores 
lejrplads, bryder et voldsomt regnvejr los. 
Det kunne ikke have passet bedre! 

Slut, Alsace 2004. 

Dette var ordene fra det 66. Semaine 
Federale og redaktionen takker for det go
de materiale der, maske lidt vel sent, er 
kommet redaktionen i hoende. Trods de 
ramsaltede bemcerkninger undervejs fra 
undertegnede er redaktionen ganske til-
freds, det er trods all lidt under pres at de 
fleste modtager den tvivlsomme cere at skri
ve om deres oplevelser fra ferieturen. 
Nalurligvis ogsit en tak til dem der Icegger 
en ma.tse timer i al arrangere rejsen til 
Rallyet.. Hermed en opfordring til al flere 
melder sig som arrangorer afferieture, der 
er ma.sser af mulige mal der ligger og ven
ter, indlands sdvel som udenlands. 

Madsnobberi - eller hvad? 

Da jeg er blevet bekendt med, at prisen til 
fasllesfester pa ture sydpa, er ca. 500 kr. pr. 
snude, vil jeg foresli, at det ved evt. 
kommende ture, bliver valgfrit om han/hun 
vil deltage i sSdanne kulinariske 
udskejelser, da jeg ikke mener det er 
pengene vasrd. Jeg har aldrig del noget mad 
jeg har brudt mig om ved disse celebre 
begivenheder. Det ville vaere langt at 
foretraekke, at vasre pk et hyggeligt 
sted, sammen med en lille gruppe, hvor 
hver enkelt selv havde valgt menuen. 
Dette kunne mSske ogsS resultere i, at flere 
meldte sig til turene, nSr prisen blev 
reduceret tilsvarende? 
Dette indlasg mk ikke opfattes som en kritik 
af turlederne. 
Er det mig der er smalig. eller er der andre 
der mener det samme? 

Ps. Det var rart at fa lidt luft. 

Hans A. 

(^g) (!^&) 
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Cykelturen den 29.august. 

Pd/ cyheUporet af de/ 

Foto: Margith M. Kallerupstenen i Hedehusenc 
Turlederen tyder med besvaer runeme, medens Aksel 
undersoger om der er en oversaettelse pS bagsiden. 

Vestegnen har rigtig mange historier at 
fortasUe, og Finn 0 . og vi forfulgte dem i 
godt 4-5 timer denne smukke sondag med 
rigtig cyklistvejr med lidt vind, hoj sol og 
lidt skyer samt 18-19 grader. 

Vi fik en makaber beretning om retterstedet 
pi Trippendals Galgested, hvor navnel 
Trippendal muligvis stammer fra galge-
typen, som kan have vaeret trebenet/tre-
fodet. Galgen havde plads til flere hen-
rettede, som skulle hsenge til de faldt ned af 
sig selv. I 1700-tallet var der eflerhinden 
ikke henrettelser nok til at skarpretteren 
kunne opretholde sin faerdighed med svaer-
det. Der blev s i udstedt en forordning om, 
at halshugning skulle foregir med okse, der 
vejede 5-6 kg. 

Rettersteder og bodler var foragtede, s i 
man kunne derfor ikke omgis bodlen eller 
rore ved ham, og der var heller ingen men-
nesker, som ville vedligeholde eller fomy 
galgerne, s i borgmesteren og nogle rid-
masnd mitte gore de forste hug til en ny 
galge, for tomreme ville gi i gang, ligesom 
der blev sorget for gratis musik og passende 
antal tender ol. 

Roskildc Landevej har haft en omvan-
drendc tilvasrelse, forst forbi Appcvad 
Vadcsted i 1167, idet biskop Absalon 
havde behov for en riderute mellem 
Kobenhavn og Roskilde. Vejen blev flittigt 
brugt og mitte sno sig mellem moser og 
enge, som var naturlige forhindringer, s i 
linieforingen fulgte isranden fra den sidste 
istid, dvs. ieme lob mod NV ud i fjorden og 
mod S 0 ud i Koge Bugt. 
I 1521 bestemte Christian II at der skulle 
vaere et herberg for hver anden mil (15 km). 
Roskilde Kro nr. 1 blev opfert taet ved 
Snubbekorsvej nr. 11. 

Foto: Margith M. Hvedshoj ved Hvedstrup 
Turlederen prover forgjeves al tillrackke sig 
opmacrksomhed. 

I 1641-42 aniasgges en kongevej mellem 
Kobenhavn og Roskilde, og for at undgi 
nedslidning, skulle man have tilladelse fra 
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Foto: Margit M. Roskilde Kro nr. 4. 
Som det fremgSr af de alvorlige miner er kroen for 
Isengst torlagt. 

kongen for at benytte den. Den var spaerret 
med port og bomme, og ulovligt vejfarende 
blev anholdt og deres heste skudt. 
Udmattede og doende heste blev liggende i 
vejkanten, og ingen rorte hesteadsler pa 
grund af kirkens holdning til hestekod siden 
middelalderen. Senere er sa udtrykket "Et 
stykke med Roskilde Landevej" dukket op, 
og det antyder at palaegget var med heste-
kod - og ikke en flad handmad. 

Den nye Roskildevej blev anlagt med buede 
brosten og ca. 12 m bred i tiden 1770-73, 
og sS skulle der betales vejafgift ved Dam-
hussoen, Vridsloselille, Baldersbronde og 
Roskilde, ogsa dengang. Nu er betalings-
systemet noget andet, men vi har da 
broafgifter. 

Vi besogte Pilenborg ved Bartholinstraede i 
Vridslosemagle, hvor der i 1600-1700-tallet 
var en maengde fasstebonder, som betalte 
tiende, og disse indtaegter gik til forskning, 
idet brdr. Bartholin ejede garde, og Caspar 
Bartholin der blev professor i anatomi i 
1680, opdagede de sSkaldt Bartholinske 
kirtler (1738) i vagina samt lungespyt-
kirtlens udlob. 

Frokostpausen holdt vi pa Hvedshej (38 m) 
ved Hvedstrup, og vi var ogsa henne at se, 
om storkene var hjemme i deres rede. 

Roskilde Kro nr. 2 blev opfort ca. 1661 
meget tast ved den forste kro. 

Vi besa Kallerupstenen ved Ansgarkirken 
i Hedehusene, og sa maleren L.A. Rings 
hus i Baldersbronde, ligesom vi besogte 
pr£esteg4rden i Heje Taastrup. 1 1150 blev 
navnet Thorstentorp dvs. Thorstens udflyt-
terbebyggelse forste gang registreret, og i 
1600-tallet blev "Hoje" fojet til navnet, det 
var da en mellemstor landsby med 12 
gSrde, 16 huse og kirken. Pa kirkegards-
muren sidder to mindeplader, der beretter 
om begivenheder, der har fundet sted her. 
Det var dengang i ca. 1146 hvor Jylland og 
Sjaslland/SkSne sloges. Senere kom krigen 
mellem Danmark og Sverige i 1657-60. 
Der kommer mange gode historier fra en 
kirkegfird. 

Roskilde Kro nr. 3 blev bygget i 1772-73 
ved broen over Store Vej lea. Omkring 1819 
blev kroen forpagtet af agent Anders Anton 
Brondum, og senere kobt i 1834. Han var 
brygger og kobte brasnderiet Paradis i St. 
Kongensgade samt ejede flere kroer. Der 
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blev brygget brxndevin, men Brondum-
snapsen fik faktisk navn efter bans bror 
eller halvbror Christian Anton Brondum. 
Indtil 1902 blev der lavet "Roskilde 
Krobrasndevin" her. Denne kro havde en 
pengebosse og derunder en traetavie med 
folgende vers: 

Guds fred med den, som villig letter 
den kummerfulde broders nod 
som slukker torst og hunger ma;tter 
o, var det end med sparsom brod 
thi gud ser ei pa riges hand 
men pa den fromme givers Snd 

Da landevejen i 1940 skulle udvides til det 
dobbelte, blev kroen revet ned og erstattet 
af den nuvsrende bygning, som altsa er 
Roskildc Kro nr. 4 

Der fulgte mange andre historier med, men 
kom selv og lyt naeste gang, det er meget 
interessant, og naturen er dejiig. 

Margith M. 

THathlon-speclallsten 

RYVANG CYKLER og SPORT APS 
Hesselflgade 31/T&sirv 
21OOKlibeniiavn0 i 
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Havneturen sondag den 31. oktober. 

FINNS L U K K E T U R . 

Jeg undrer mig stadig dybt over, hvordan 
det nu lige var, at jeg blev referent pk denne 
tur? Jeg er ikke engang blevet medlem 
endnu!! (kaldes det tillid, provelse eller 
misbrug??) 

Vi medtes ved ankeret i Nyhavn. Og vi var 
mange, sku' jeg hilse og sige! Da ingen 
abenbart var i stand til at taelle, mk vi nojes 
med et ca. 19-20 sma cyklister. 
Hans Vemer lagde flot ud med at lasgge sig 
mellem to biler pa Kgs. Nytorv i sine ivrige 
bestrasbelser pa at fa et gruppebillede. Han 
kom dog ikke til skade og blev heller ikke 
kort ned. 
Derefter begyndte cykelturen med, at vi 
meget lovlydigl vandrede ned gennem 
Nyhavn - pa den uartige side - forstSs! 
Og SA cyklede vi over Nyhavn Bro, ned 
langs havnen, over Lange Bro til Islands 
Brygge. Da undertegnede havde travlt med 
at snakke med de andre og ikke havde 
referat i hovedet pa davaerende tidspunkt, 
mk evt. interesserede henvende sig hos Finn 
eller Gormsen for mere udforlig vejbeskriv-
else. Men vi stoppede i hvert fald ved 
badestedet pa Islands Brygge og lasngere 
henne ved noget nybyggeri. 
Pa forunderlig vis kom vi ud ad Artillerivej, 
og da den sluttede, drejede vi til venstre ud 
ad Lossepladsvej, som trods navnet er et 
rigtig paent stykke vild natur. V i korte langs 
Kalvebodeme og drejede ind pa Faslleden 
ad Fasanskovvej. I det fjeme lod det som 
Bagdad! Her ligger nemlig skydebaneme. 
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Med henblik pk hvordan vejret havde vaeret, 
var vi heldige. Kun en stille brise, let 
overskyet men tort og lidt solstrejf ind i 
mellem. Faelleden praesenterede sig smukt i 
sol med flammende gule, rode og brune 
farver. 
Vi nkede sorme tvasrs over Amager og ud 
ved Kastrup Havn, hvor vi indtog frokosten 
pa Kystens Perle - bekendt af flere turcyk
lister fra tidligere ture. Stedet udmsrkede 
sig pa flere mSder. Vi fik vores egen 
spisestue. hvor vi rigtig kom hinanden ved, 
og ollcrnc var billige! 

uforbeholdne meninger. Dem var der man
ge af, sk dem vil jeg ikke referere. Da vi 
havde brugt 'A times tid pk at kikke, snakke, 
kaste blikket over til Dronningen, Amalie-
haven og Marmorkirken, som alt sammen 
sa meget smukt ud i blegt eflerSrssolskin, 
ja, sa havde Gormsen omsider fSet kort alt 
sit grej i stilling - og sk var vi pk vej vask! 
Og sS blev Gormsen vask, og Hans Vemer 
korte tilbage for at lede, og s4 blev han 
vaek. De efterfolgende udsendinge blev og
sS vaek ~ det var lidt ligesom i sangen om 
de 10 smS cyklister. 
Vi andre stod og ventede, kikkede pS dyre 
lejligheder og blaererovsbiler til J mill.!! og 
da vi havde ventet ca. 3 kvarter, begyndte vi 
at fryse og blive stive i benene. (Man er jo 
ingen vSrhare mere!) SA kom de min-
sandten tilbage alle sammen med Gorm.sen 
samt et stk. ekset hjul! Gensynsglasden var 
stor, nu kunne vi fortsastte turen fuldtalligt! 
Vi legede Paris-Roubaix og fik rystet alle 
indvoldene pS Christianshavns brosten, 
inden vi landede pS Amagertorv ved det 
store stygge storkespringvand og Cafe Nor-
den. Her sorgede vores udmaerkede turleder 
for kaffe, te, kakao og en vildt laekker, 
megastor gulerodskage med flodeskum!! 
Og mSske var det derfor, jeg indvilligede i 
at skrive dette referat. 

Birihe Hallback 

Da vi fortsatte turen, var vi stadig 19-20 
cyklister, hvilket var rigtig godt klaret! Vi 
kerte langs den nye Kastrup Strandpark, og 
den bliver stor, nSr den engang er fasrdig. 
Det bliver dejligt med endnu et nyt 
rekreativt omrSde i Kobenhavns nxrhed. Vi 
kom forbi Fcmeren og Tioren, og sS gik 
den ikke laengere. Nogen bagfra kom 
spurtende og kunne berette, at bagtroppcn 
var flere kilometer bagud. Det var et st>r. 
der havde losnet sig. Men endelig kom dc 
da halsende, og vi fortsatte forbi Helgoland. 
Provestenen og Christiania og havncdc 
minsandten pS Holmen. 
Her mStte vi nodvendigvis tage den nye 
opera i 0jesyn og selvfolgelig sige vores 
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Vi ses til motionscykelleb 

sMmumpHcm 
Postbox 176, DK-4600 Kage 

Referat af cvkelorientcring i \est-

Sondag den 14, november stod der i tur-
kalenderen at der skulle vaere orienterings-
korsel i Vestskoven. Det krsvede nogle 
forberedelser; ruten skulle vaslges, egnede 
poststeder findes, kort tegnes, opgaver v x l -
ges og ting til fortaering indkobes. 
SS den 10. oktober staevnede Lissy, Finn K., 
Jan og jeg ud med kurs mod Vestskoven og 
dens mange kringlede stier. Vejret var 
utrolig smukt med hej klar himmel, sS vi 
nod det i fulde drag. Vi provede at snirkle 
lidt, da det var meningen at tiden skulle 
straskkes og der ogsa kom lidt km. i benene. 
Heist skulle det ikke vaere muligt med for 
mange genveje sS der gik kuk i tidsplanen 
og folk kom frem til ustegte polser. Posten 
ved suttetraeet var vi spasndt pS om nogle 

ville dvaile ved for laenge, hvis de gik helt i 
bamdom igen. 
For OS endte den dag meget festligt, da vi 
valgte at drikke kaffen pS galleri Bagatel. 
Hvor der efier kaffen viste sig at vasre un
derholdning med Bellman sange ledsaget af 
vinsmagning. - Kan anbefales. 
Opgaveme stak Finn K. og Jan hovedeme 
sammen om at udtaenke, og sS var der ved 
at vasre facon pS arrangementet. 
Dagen oprandt. Puntoen pakket og Jan 
afsted pS cykel med snor, tegnestifter og 
poster ud i den dejlige efterSrs dag med sol 
fra en skyfri himmel. 
Puntoen fandt startstedet, sammen med 12 
cyklister. (Selv om Hans havde glemt hvor 
langt der er fra Herlev Posthus til Her-
stedhoje). Finn K. blev sendt afsted med sin 
egen specielle pose indeholdende lidt 
vederkvKgende (til halsen og den sode 
tand) som skulle deles ud ved en af post
eme. 3 hold blev sendt afsted forskudt. 
Inden havde vi udvekslet mobil nr. og af-
provet reaktionstiden hos mSlgruppens 
mobilindehaver, da Peder var sS lusket at 
prove mit nr. af medens jeg tegnede og 
fortalte. Derefter pastod han at jeg havde 
glemt mobilen hjemme da den ikke svarede. 
Den IS i bunden af min taske som jeg bar pS 
ryggen, og der kan jeg ikke hore den. Smart 
ikke! Den kom i lommen! Meningen var at 
Folo fra prgveturen: Planeme liEgges ved det 
snmkkf langlnis \ e d R i s b \ 
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mSlgruppen kunne blive orienteret om af
gang fra Ole Romerhojen, hvilket betod at 
det var tid til at tasnde grillen. 
Puntoen satte kursen mod Kridtbjerget hvor 
Jan dukkede op og var med til at bjere de 
mange kasser og tasker hen til bSlpladseme 
som vi stort set havde for os selv. 
Sa var det bare at vente. Det var dog svxrt, 
s4 lidt ringeri er man jo nod til nkr man nu 
har mobil. 
Jan provede forgaeves at fa gang i det store 
flot opbyggede bai, men det var for vidt. 
Det var beregnet til at de stakkels forkomne 
cyklister der snart ville dukke op kunne 
varme sig derved. 
Det var nu ikke noget problem for solen 
skinnede bare og varmede os alle. 
Endelig dukkede de op, vist nok i den 
rigtige hold rskkefolge. Alle blev baenket 
og den vajrste suit stillet. Et stort vandre-
hold havde sat sig ved det ene bord og 
snakken gik, indtil vi nSede til at sporgsmai 
og svar blev Isst hojt, sa blev der stille. Sa 
alle fik afprovet lidt paratviden her pa en 
dejiig efterarsdag i Vestskoven. 

Lene B. J. 

(^(5 (^g) 

OBS! OBS! OBS! 
pa grund af jubilaeumsfesten aflyses 
klubmedet i marts. I stedet holdes der 
mede d. 13. ianuar. 

C Y K E L F E R I E 

Vi har cykeltaskeme, letvsegtsteltet 
og alt det evrige udstyr. 

Kig ind hos 

Frederiksborggade 52 
1360 Kobenhavn K 

Tlf. 33 14 51 50 

AIT Rally 2005 
Pont - a - Mousson 
Frankrig. 

Loiredalen. 

DCF-Hojfyn arrangerer som saedvanlig bus-
tur til AIT-ugen. Turen til Loire bliver med 
bus ( ikke sovebus ) turen forventes at kun
ne tilbagelaegges pa 12-13 timer, incl. pau-
ser. 

Om turen 
Fredag den 8. juli kl. 22.00: Afgang fra 
Dannebrogsgade i Odense (bag Banegirds-
centret). Alle, som har mulighed for det, ma 
meget geme komme til Magtenbolle 
allerede fredag eftermiddag /aften. Sa vil vi 
nemlig have god tid til at pakke cykler og 
bagage - og vi vil kunne hygge os med lidt 
faelles aftensmad inden afgang kl. 21.00 fra 
Magtenbolle, hvorfra vi korer til Odense for 
at laesse dem, der forst kan vaere fremme i 
Odense med toget fredag aften. 
Lordag den 9. juli ved middagstid: 
Ankomst til Pont-a-Mousson, hvor vi kan 
slappe af og blive akklimatiseret inden den 
ofTicielle AIT-Sbning sondag den 10. juli. 
Mandag den 18. juli kl. 9.00: 
Afgang Pont-a-Mousson. Forventet hjem
komst til Dannebrogsgade i Odense mandag 
aften kl. ca. 22.00. (Udenos deltagere er 
velkomne til at tage en ovematning pa vo
res teltplads i Magtenbolle, hvis I vil vente 
med at tage toget til Jylland/Sjaslland 
tirsdag den 19. juli). 

Pris for deltagelse 
Bustur incl. medbragt cykel Odense-
Pont-a-Mousson t/r + deltagergebyr og 
ovematning i eget telt er inkluderet i 
prisen, som for medlemmer af Dansk 
Cyklist Forbund bliver 2200 kr. pr. vok-
sen. Bom u. 12 Sr 1100 kr.(For ikke-
medlemmer af DCF er prisen 2400 kr. 
(voksen), 1200 (bam) 
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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 TIL LAVPRIS 

Roskildevej 527, 2605 Brandby, T l f 43 43 22 39 
0sterbrogade 158, 2100 Kbh. 0 , T l f 39 20 88 77 

I samme koncem nu ogsi: 
Rolsted cykler: 

Gl.Kongevej 88, 1850 Frederiksberg C, 
Tlf. 33 21 29 33 

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

KOMMENDE T U R E 

Forelebig interessetilkendcgivcise, tak 
Af hensyn til planlsgning og bredere 
information/annoncering om busturen 2005 
til Frankrig vil jeg meget geme have 
tilkendegivelser fra jer alle mht. jeres 
forventede deltagelse i AIT 2005. 

Med venlig hilsen 
Jorgen Bjerring 
ibierringroimail.dk 
Magtenbollevej 94, 5492 Vissenbjerg, tlf 
64 4727 94 / mobil 2961 5859 
Nasrmere inf. fra de franske arrangorer 
vedr. AIT 2005: http://ait2005.lV.st 

Vintertraeningen 2004-05.: 
Startede sondag .V • \ ; . "̂ f̂  
den 9. november 2Q04..'̂  

Modested: Herlev Posfhus. 
Modetid: kl. 10.00 
Distance: Ca. I '/z time. 
Turledere: Lene og Jan. 
Tempo: Sa alle kan vasre med, blot 
man er med fra starten. 
Vi samler op efter bakker og vanskelige 
passager. 
Traeningen er i gang og vejret er dejligt. 
Skoven venter dig med sine skiftende 
naturscenerier. Lad ikke vinter h is for-
nemmelsen fa overtaget - afsted imod gode 
oplevelser, hyggesludder og sSmaend ogsa 
kaffe og kage pa udvalgte dage. I tilgift far 
du rode kinder og gode ben. 

Til dem, der ikke ved det, kan jeg oplyse, at 
AIT 2006 vil fmde sted i Schweiz 

Vandretur, Molleaen - Farum So. 
Sendag den 30. ianuar. 

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

Modested: Pa hj. af Klokkedybet / 
Frederiksundsvej, all. ved Famm 
Badudlejning. kl. 11. 
Modetid: kl. 10.00 
Turledere: Lene og Jan Bai Jensen 
T l f : 43 45 66 08 
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Medbring Madpakke, drikkevarer kobes p& 
stedet. 
Ruten gar ad stisystemet / Hareskowejen, 
direkte til bSdudlejningen hvor vi parkerer 
vores cykler. Herfra vil vi vandre ad den 
gainle KalkgSrdsrute til vendepunktet ved 
den gamle bro over Mollcaen. Derfra saetter 
vi kur.sen mod Farum hvor vi forventer at 
finde et spise / kaffestcd ( har ikke fundet 
det endnu ). Efter kaffen vender vi atter 
nassen mod bSdudlejningen, hvor vi regner 
med at vasre ca. kl 15.00 

Indlaeg fra John Mathisen 

U bejielase- Kryptonite 

For de ellers velanskrevne Kryptonite ISse 
har der vist sig en saerdeles uheldig 
egenskab, idet de uden besvasr kan Uses op 
med en BIC plastkuglepen ! Det drejer sig 
om de bojlelase, som har en cirkulaer 
ISsecylinder og ogsS en cirkulaer nogle 
maerket ACE. Interesserede kan laese 
na;rmere om det pS www.bikelbrums.net 
(engelsk) hvor der ogsS finde en kort video 
hvor metoden demonstreres. Det har va;ret 
vidt og bredt omtalt i amerikansk presse 
med bl.a. en forsidehistorie i New York 
Times og ogsS i forskellige europaeiske 
aviser og tidsskrifter. 

SSdanne cirkulasre lAsecylindrer er meget 
anvendt i USA, hvor de bl. a. er brugt til 
v&benskabe, startlasen til Harley Davidson 
motorcykler og sikkerhedspaneler i elevato-
rer. 

Der skulle vxre ivaerksat en ISsecylinder 
udbytningsordning, som man kan registrere 
sig til pS deres hjemmeside 
www.krvptonite.com. SS har man en las af 

denne type er det bare med at komme i 
gang. Som afskraskning for cykeltyve er de 
i hvert fald ikke Isngere noget vaerd. . 

( y g ) 

Saesonen og aret na;rmer sig sin afslutning 
og inde i den lune lasnestol kan man nu 
sidde og ftindere lidt over den forgangne 
saeson. 22 ture blev det til hen over Sret, en 
.1 dages tur til Sverige, en fugletur, en 
skulpturtur, en kulturtur ikke at forglemme, 
en tur med indlagt vinsmagning, en sejltur 
med vikingeskib, et par racerpraegede ture 
blev det ogsS til og slutteligt et cykel 
orienteringslob i Vestskoven. Derudover 
har klubben ogsS i 5r formaet at stable et 
ferie arrangement pS benene til det franske 
rally. Det mS da siges at vaere et 
ualmindeligt alsidigt program, og hvis man 
ikke kan finde noget af interesse her-- ja s4 
ved jeg ikke rigtigt hvad vi skal gribe og 
gore i for at tiltraekke os opmasrksomhed !!. 
Har der vasret interesse og tilslutning ? 
jamen det er vel i store trask som det altid 
har vaeret, (i forhold til det aktuclle med-
lemstal) nogle tiltraskker mange, andre 
mindre og enkelte slet ikke nogen. Dette, at 
der ikke er tilslutning til en tur, kan man 
efter min bedste overbevisning slet ikke 
udlede noget af, det har intet med den 
enkelte turs mk\g intentioner at gore, for 
alle vores ture besidder alt det flertallet gir 
efter, nemlig frisk luft, natur, motion og 
kammeratligt samvaerd. Det er snarere et 
uheldigt sammentrsef af mange faktorer og 
dette at der ikke moder nogen, eller blot en 
enkelt op til ens tur bor slet ikke skraemme 
nogen fra at prove igen. 
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Der har ogsS i indevsrende Sr vaeret nogen 
bekymring for vores vigende medlemstal og 
hoje gennemsnits alder og om vi kan / skal 
gore noget ved det. Vi lever jo i en verden 
med uanede muligheder for aktiviteter pS 
alle planer, ikke mindst for de unge, der jo 
OgsS ofte tiltraekkes af de mere konkurrence 
praegede aktiviteter. Nej vi skal nok va;nne 
OS til at vores klub udelukkende tiltraekker 
"45 plus Srgange" og at det mest effektive 
middel til at skaffe nye medlemmer er god 

gammeldags personlig " shanghajning" og 
ikke pjecer og hjemmeside som vi ogsS har 
gennemprovet uden storre succes. Det er 
og.sS uomtvisteligt at der til stadighed 
kommer nye "45 plus Srgange" til, men at 
det blot ikke er sS let at tiltraekke sig 
opmaerksomhed i tilbuds junglen, som det 
har vaeret. Personligt tror jeg heller ikke at 
vi skal ud i alt for mange styrede struktur 
asndringer, blot for at blive storre, nej vi 
skal vaerne om klubbens helt unikke 
sammensaetning af "saere" personligheder, 
"originaler" (et absolut positivt begreb om 
jeg mS be' og snart uddode i det 
stromlinede samfund udenfor) og markante 
individualister der tilsammen udgor 
klubbens helt specielle and og sjael. Dette 
her er ikke noget der opstar under stram 
styring love og regler, tvsrt imod. 
Som naevnt tidligere har nogle af vores 
meget flittige og aktive medlemmer ogsS i 
kr slablet et fremragende ferie arrangement, 
til det franske rally, pa benene.. Dette 
levede op til alles forventning, med sol, god 
mad og masser af flotte naturscenerier. 
Desvaerre var tilslutningen ikke som 
forventet og p4 den baggrund er det sikkert 
fomuftigt at springe et kr over med disse 
arrangementer, selv om nsste Srs 
destination, Pyrenaeerne, er ganske 
interessant. Det er ogsS meget sandsynligt 
at der er ved at vxre en vis modvilje over 
de lange udmarvende busture, der faktisk 
heller ikke er billige mere. Slet ikke set 
lyset af de stadig billigere flyture. Det er 
desvaerre bare sSdan at det for tiden er den 
eneste mulighed, eller i hvert fald den 
mindst komplicerede, for at komme I 

frem til stedet med cykler og hele 
habenguttet. Endnu da. 
Der har i dette blad vaeret en kritisk rost ( 
og der er sikkert andre af samme opfattelse) 
vedrorende den obligatoriske faellesmidag 
vi altid arrangerer ved de franske rally 
an-angementer. Jeg kan sagtens forsta 
kritikken, da prisen pk turene jo ellers 
kunne sxttes 3-5oo kr. ned. Hvilket mSske 
kunne udvirke at flere deltog. 
P4 den anden side ved jeg fra de ture jeg 
selv har vaeret med til at arrangere, at dette 
belob nodvendigvis slet ikke er noget man 
indregner under budgetlxgningen. Det er 
som regel en mulighed der opst4r ved at der 
deltager flere end budgetteret og eller 
rabatter der opn4s undervejs. Nu ved jeg 
ikke om dette var tilfxldet denne gang, blot 
ved jeg erfaringsmaessigt at langt de fleste 
er meget glade for disse meget flotte og 
spxndende mSltider, noget man ofte slet 
ikke selv ville begive sig ud i (og vi fSr 
faktisk ofte et rigtig godt tilbud n4r vi 
bestiller samlet) og det er da meget 
spaendende at stifle bekendtskab med noget 
nyt fremmed, ukendt og meget lokalt. 
Dette var ordene fra mig (og jeg mener ikke 
der var noget politisk denne gang) og med 
dette vil jeg og min hustru sige tak for 
denne gang og overlade arenaen til John 
Mathiesen. 

Jan B.J. 

Med/ 0fyi&ket awv 
et godt ogy cyheh-

deyvyytcw. 
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K L U B M 0 D E R 

December: Torsdag d. 9. 
Finn Gormsen viser sommerens 
lysbilleder. Dertil serveres glogg og 
aebleskiver. 

OBS-OBS. Januar mode. 
Januar: Torsdag d. 13. 
Almindeligt mode. 

Februar: Torsdag den 10. 
Aase og Jens Spelmann viser billeder 
fra deres rundrejse i Kina. 

Marts: Intet mode. 

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.coolbikes.dk 

Indeks 


