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TURCYKLISTEN er medlemsblad for 
foreningen TURCYKLISTERNE, der 
har til formal at udbrede og formidle 
vkien om og glasde ved turcykling pk 
ethvert plan. 
Bladet udkommer 4 gange drligt. 

NY RedaktOT 
John Mathiesen 

Geelskovparken 52, 2. mf. 
2830 Virum 

T l f 45 85 02 41 
E-mail: b1johnm@privat.dk 

Koordinator 
Finn A. Kristensen 

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. T h . 

2720 Vankise 
T l f 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
Skyttegi-dsvej 49 St. T h . 

2500 Valby 
T l f 36 17 49 40 

Al(sel Koplev 
Brandsbyvej 15 
2740 Skovlunde 
T l f 44 92 22 90 

KLUBLOKALE 
Voldparken 8 
2700 Branshaj 

T l f 38 60 80 14 
(2. torsdag i hver m&ned.) 

Juleafslutning 

Ved vores julekomsammen viste Finn 
Gormsen billeder fra sin tur til Frankrig 
sluttende a f med deltagelsen i Srets Semaine 
Federale i Alsace. Alt optaget med bans 
veltjente klassiske Leica cameraer i form a f 
velkon^nerede og skarpe lysbilleder; 
mange med ham selv med i billedet, sk man 
ved at der er tale om en forudgSende 
opstilling af stativ og med anvendelse a f 
selvudloser pS cameraet. 

Finns kommentarer til de fremragende 
billeder og uddybende spergsmil fra 
tilliOTeme aftkirede at Frankrig ikke er 
nogen belt ubekendt egn for Turcyklisteme, 
som efterhSnden ogsS er vandt til synet af 
Finns bare bag, mv. Men overfor de vel 
ganske uforberedte gasster og de 
nytilkomne medlemmer bar man nok 
undskylde, da disse billeder syntes mig at 
vaere flere end saedvanligt. Og, Finn, nasste 
gang der skal tisses i vejkanten, sk g w os 
venligst den tjeneste at gS laengere ind i 
skoven og uden camera pk. 

1 pauscn midtvejs i billedeshowet blev der 
ved Jan og Lenes foranstahning serveret de 
traditionelle dejlige aebleskiver og g l6gg til 
vederkvaegelse. Blandt de nassten 60 
fremmedte blev der ellers sludret hyggeligt 
bkde far og efter aflenens clou, og vi takker 
alle de involverede for deres indsat for at 
g0re aftenen en god og hyggelig oplevelse 
for alle. 

John M 

BANAN I 
SPORT 
C>*/en - der er kaelet for 

Vigerslewej 35 Telelon 36 30 04 20 

ft 
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Redakterens 
tiltrsedelseserklaering 

Som ny redaktor af klubbens blad skal jeg 
fiarst og fremmest takke de afgiende Jan og 
Lene Baj for deres indsats og det store 
arbejde de har lagt i at holde os alle 
orienteret om stort og smSt. Jeg hSber det 
v i l lykkes mig at holde stilen. Forst lidt om 
hvordan jeres nye redakteir egentlig er 
'endt' i foreningen Turcyklisteme. 

Min tilknytning til foreningen startede i 
1986, hvor jeg sk en annonce i Cyklist 
Forbimdets blad om en bustur til 
Vattemrundan. Jeg meldte mig til og reg 
ind i en hyggelig flok cyklister af meget 
forskellig karakter. Det var med privat ind-
kvartering, og jeg husker at jeg endte i 
everste keje i bemevaerelset, hvor jeg 
havde 'fomajelsen' af Tom Kristiansen i 
underkejen, hvor han snorkede sk det hele 
gyngede. 

Weekenden efler keirte jeg Trondheim-
Oslo, men var sa uheldig at ryge i asfalten 
undervejs, dog tilsyneliidende uden 
alvorligere skader pk mig og cyklen. Efter 
at have beirstet det vasrste vejsnavs af kom 
jeg i sadlen og fortsatte sk de resterende 375 
km til Oslo. Her rag jeg igen ind i 
turcyklister, nemlig de tidligere medlemmer 
Susanne Rasmussen og Flemming 
Frederiksen. De var meget hjaslpsomme 
med at fS mig med min nu meget stive og 
0inme venstre skulder og min cykel ned til 
lokaltoget for at tage ind til centrum. Her 
hjalp de mig og mit pickpak ombord i 
lufthavnsbussen, men skulle selv hen til 
fiergen. 

Men v i fik da snakket en hel del cykling 
imdervejs, og de gjorde sS meget reklame 
for klubben, at jeg meldte mig ind samme 
efterir, hvor jeg ved flittig deltagelse i 
vintertraeningen fik iaert en hel del flere at 
kende, og siden har befundet mig godt i 
klubben og med dens aktiviteter. 

Det er ogsk via Turcyklisteme, jeg blev 
introduceret til de Internationale cyklist 
rallies, forst det kombinerede Semaine 
Federale / A I T Internationale rally i Feurs i 
1989. Det er sWen blevet til mange 
pragtfiilde Frankrigsture, dels til Semaine 
Federale'me dels med andre turcyklister 
med fiild oppakning igennem mange 
forskellige egne a f Frankrig. De seneste par 
Semaine Federale som initiativtager og 
medarrangcir. 

Efter 18 krs medlemskab sidder jeg sk her 
som 58-Srig med tusindvis a f sved-
dryppende km bag mig inklusive en del 
navnkundige bjergpas, og er indtil videre 
endt bag skrivebordet som redaktar af 
bladet og skal til at sajtte noget i det ! 

V i a Intemettet og laesning a f diverse danske 
og udenlandske tidsskrifter praver jeg at 
holde mig orienteret om cykeludviklingen 
rent teknisk, og i den udstraekning der er 
plads vi l jeg forsege mig med omtaler af 
hvad der kunne vaere interessant, 
spasndende, nyttigt, pudsigt eller bare 
hovedrystende tibeligt for cyklister pi 
vores niveau. 

HovedformAlet med bladet er dog fortsat at 
vaere bindeled for klubbens medlemmer 
med annoncering af tiu-e og aktiviteter samt 
referater af samme, meget geme med 
billeder. Derudover er alle er velkomne til 
at bidrage med ris og ros, gode forslag, 
billeder, billeder, billeder, samt indlaeg om 
emner der kunne vaere a f interesse for 
medlemmeme. 

JohnM 

TMathlon-speclallttan 

RYVANG CYKLER og SPORT APS 
H m e t o g a d e S I / T U n g e g a d e S S 
21OOKBb«oh«yn0 
TH 31 20 73 12 T . W W 31 20 54 58 • Qironc. 6 55 21 S3 

- kram til kiwsne cyklister 
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NytSrsfrokost 2005 

Da vi ankom til klublokalet k l . 10:15 var 
Jytte, Bertel, Poul og Birthe i fiild gang 
med at da:kke op. Lidt efter ankom der flere 
og et kvarter senere stod 13 klar til gituren i 
Utterslev Mose. Jytte mente at Peder og 
Toni havde sagt at de ville med og de 
dukkede da op ligesom flokken satte sig i 
gang. Inden de havde n&et at sastte maden 
indenfor dukkede ogsS Susanne op, sk det 
var en flok pk 16 som begav sig ud i klar 
sol og let frost. Undervejs kom et mobil 
opkald om at ogsS Linda var undervejs og 
ville indhente os pk cykel. 

Halwejs pk turen blev der tid til en 
omitok>gisk pause med en flok grensisken, 
en hejre samt et made med en enkeh 
"lommelserke". K l . 12:30 var vi tilbage ved 
klublokalet og sk blev der travlhed og 
traengsel i kakkenet med at varme og 
anrette maden. Flere kom til og kl . 13:00 
var 29 suhne klubmedlemmer klar til at 
saette sig til bords. Farst praesenterede hver 
isaer hvad de havde medbragt til buffeten, 
og sk fortsatte man i adskillige timer med 
spisning, stiak og hojt hiunar. 

J0rgen og Lisbet 

Vintertraeningen 2004 - 2005 
Sidste sandag er d. 20. marts 

Hvis du pk nuvaerende tidspunkt, ikke er 
madt op pk skovtrasningen, tror jeg godt du 
kan glemme det - det bliver alligevel for 
h&rdt. ! Men sk kan du jo forberede dig 
mentalt til naeste saeson, der starter til 
november. Og ellers er det bare med at 
komme op pk havelAgen og fk gang i de 
stive ben, for sommer saesonen stSr lige for 
darea!! 

Selv om der, her sidst i januar, endnu 
resterer 7 trseningsdage kan jeg 

afslutningsvis nasvne at de forgangne ture 
har va:ret paent besagt. Og endnu har 
vejrgudeme vaeret os saerdeles venligt 
stemt, s4 alle ture har kunnet kares p4 
skovstieme. 

T i l dem der endnu ikke har haft fomajelsen 
a f at kare med pk disse ture kan jeg kun 
sige falgende: Selv om det bestemt er 
fiistende at hive dynen op over areme nogle 
morgener, er det stadig saerdeles oplaftende, 
forfiiskende, hyggeligt og meget livgivende 
nki man fisrst sidder i sadlen, sammen med 
de andre, i et konstant afvekslende natur 
sceneri. Sk har man da ogsS en rimelig 
undskyldning for at forkaele sig selv 
efter&lgende. 

Jan 

TURREFERATER 

Cykel / vandretur den sidste 
sendag i januar 

E n flok vinterklaedte cyklister madtes en 
sandag morgen pk et gadehjame i Husum. 
V i var klar til Srets cykel / vandre tur. Mens 
v i ventede p4 starten, passerede et par 
hirdhudede medlemmer a f vinter-
trasningsholdet: Der skulle, for deres 
vedkommende, vintertraenes ogsS den dag. 

Efter nassten et belt akademisk kvarter, 
blaeste turledeme Jan og Lene til afgang. V i 
karte langs KagsSen, over Hareskoven t i l 
Fanmi Sa , hvor vi parkerede cykleme ved 
den vinterlukkede badudlejning ved 
Fiskebaek. Her stedte de sidste t i l , sk v i var 
17 forsamlede turcyklister. 

V i begiver os pk vej, og mades snart a f en 
delegation af lokale i form a f en flok 
nysgerrige, eller mkske suhne aender, der 
vrahede os i made, heldigvis for aendeme 
mente Jan ikke at de var vaerd at stege. Sk 
det blev ved tanken. 
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Lidt laengere fi^mme ligger i en fin park 
FarumgSrd. V i gik gennem parken og der 
takes frem og tilbage om hvem, der mon 
ejer dette sted hvor man dels gkr igeimem, 
dels holdes pk afetand a f "privat" skilte. 
Referenten sidder i sit lankammer med 
A D S L og kan berette fra med cyberspace 
som kilde at Farumgird er, som den stSr nu. 

er fia 1705; men ellers daterer sig til 1372. 
Garden er i dag siden 1965 i privat eje, sk 
man mk vasre taknemmelig at 
ofientligheden har adgang. Far da har 
Farumg4rd haft mange ejere. F ra 1931 til 
1965 var den ejet a f Ursula-sostrene, en 
nonneorden fra Bielefeldt i Tyskland. De 
drev pensionat og rekreationshjem, det er 
ogs4 dem som bestemte, at der skulle vaere 
offentlig adgang til parken. 1 perioder var 
FarumgSrd ejet a f personer med tilknytning 
til Dansk Vestindien, sk pengene til at kabe 
og vedligeholde den er sikkert kommet &a 
plantage drift og slavehandel. 

Turen gik videre ud af Farum og langs 
saen, til v i felgende MolleSen nSr forbi 
KalkgSrden. Her pk broen over ken diskede 
Jan og Lene op med et lille glas til styrkelse 
a f moralen; men n^ppe kondien. Dette var 
turens vendepunkt, sk nu gik det tilbage 
nassten samme vej, som vi var kommet. 
Dog fiilgtes en nordligere rute det sidste 
stykke mod Fanun, hvor vi sluttede med at 
gk op a f den flotte Farumg^rds Alle. 

Nu var det blevet godt og vel frokost tid. 
Heldigvis havde vi Se t husly pk Williams 
Hotel ved stationen. Her kunne vi nyde 
vore medbragte medpakker til et glas 
velskaenket fedal. Senere gav klubben kaffe 
og tilharende brad. 

Ved halv tre tiden gik vi glade og tilfredse 
tilbage til cykleme og p4begyndte 
hjemturen. E n tak til Jan og Lene for en 
veltilrettelagt tur. 

Aksel 
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Onsdagstraeningen 2005 
Starter onsdag d. 20. april 

Medested: Risby, p& hjamet ved bus 
stoppested. 

Ntodetid: k l . 18:00 
Distance: 35 - 50 km. Efter vind og vejr. 

I det omfeng vi mader op, Lene og J a a vi l 
nedenstiende intentioner vaere gaeldende! 
og j a - ellers er det op til de fi-emmadte. 
V i karer i samlet flok hele vejen rundt indtil 
Ledaje og &rst herefter vi l der vaere frit 
slag for dem der ansker et lille spurt opger 
frem til byskiltet, pS toppen af takken, 
inden Risby. Farten v i l vaere 25 - max. 30 
km/t og der kares pk en rute, der har 
Gundsamagle som vendepunkt. E r lysten til 
det og vejret med os, smutter vi ud over 
bakkeme i Ganlese for at lufte lidt ud i 
lungeme. 

V i ses under solen pk de nypudsede 
racercykler!!. 

KOMMENDE TURE 

Pk fodsporet af Kebenhavns 
void 
Sandag d. 3. april 2005 

E n byvandring ad den forsvundne fiest-
ningsvold fra Narreport over Langebro til 
Enhjamingens Bastion. 

Madetid: 
Madested: 

Laengde: 
Varighed: 
Tempo: 
Slutsted: 

Turleder: 
T l f : 

k l . 10:00 
Kultorvet, ved Hanne 
Varmings skulptur 
"HyWemor" 
5 - 6 k m 
2 - 3 timer 
GSsegang 
Cafe Rabeshave, 
Langebrogade 8 
Finn 0rsslefif 
36 49 99 60 

Turen nmdes a f med frokost i Rabeshave, 
- 3 stk. smarrebrad for kr. 60 - sfi tilmelding 
er nadvendig til frokosten, senest lardag 26. 
marts. 

Hjemtransport f eks. via Metro &a 
Christianshavns Torv 

Praktiske oplysninger: Turen gSs ogsS i 
regnvejr, blot det ikke stSr ned i stasnger. 
Husk kaffe i rygsaskken samt evt. paraply 
og gummistevler. Skulle der vasre stem-
ning for at flytte turen til lardag 2. april, 
som altemativ t i l H . C . Andersens 200 kis 
fiadselsdag, er jeg modtagelig for 
opfordringer. 

PS vejen langs den gamle voids liniefiaring 
vil vi "se pk" selve festningsvolden, pk 
Narreport, Jarmers T S m , Vesterport, 
bastioneme, voldmalleme, voldgraven og 
gamle Langebro. V i v i l foretage afstikkere i 
de tilstadende gader, se pk huse og hare 
historier om nogle a f beboeme. Der vises 
mange billeder undervejs. Turen vi l 
primasrt handle om forholdene i 1800-tallet, 
med nogle tilbageblik og fremsyn. Det var 
et ferverigt irhundrede som startede med 
Englandskrigen og Statsbankerotten. Nu 
kom Guldalderen, enevasldens afskaffelse, 
Grundloven, koleraepidemien og krigene 
om hertugdammeme. Sk fiilgte indu-
strialiseringen, arbejderbevaegelsen og 
demokratiets fiznrste vaklende udvikling 
samtidig med at, byen spraengte sine 
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rammer og voksede eksplosivt Hele 
samfimdet med dets strukturer og rammer 
aendrede sig. 1 sandhed en spasndende tid, 
som vi plukker i mens v i "nyder udsigten 
fra toppen af volden". Velkommen til en 
kort og oplevelsesfyldt fodtur. 

AbningStur (Albatrosturen) 
Sandag d. 10. april 2005 

Madetid: kl . 10:00 prascis 
Madested: Ballerup S-station ved 
trappeme ned under perroneme. 
Laengde: Ikke over 25 km. 
Leder: Johan Knudsen. 
T l f 39 67 32 21 (ejarb.) . 

Turen 2004 druknede stort set i regn Den 
gentages i 2005 med en ny dimension. 
Grunden er, at jeg er ret glad og synes I 
andre bar nyde godt a f det. Derfor gar v i 
holdt i ' /2 time efter Kildedalsvej S-station 
for at se pk monoplaner ( = sma 
enpersoners fly) hos foreningen Albatros 
( w w w albatros-ul. dk) , hvor formanden Lars 
Gotfredsen vi l underholde. Der er bSde 
hangarer og landingsbane. Stedets 
koordinater er N 55°45 0 6 ' - E 0 1 2 ° 1 6 ' 4 8 " . 

Ellers er indholdet falgende: 
Madpakke medbringes og spises i det fri 
ved privat vandpost, som kan benyttes. 
Maske siger ejeren goddag. Ellers kan der 
ret kort derefter kabes hurtige retter i 
Smarum golfcenter, hvor v i ogsa regner 
med kaSe/kage. 

Ruten: 
Ud langs Frederikssundsbanen kares bl.a. 
via det nye industrikvarter ved, samt pa 
Kildedal station til flyvepladsen. Videre ad 
Vekse Kildesti m v . fizir naturstien (her 
indtages frokost) til Smarumovre og retur. 
Overflade: Nogen grusbelasgning og maske 
et par fiigtige partier i Veksa mose. 

Ve l madt ! 

Optimisten (Roskilde Fjord) 
Sandag d. 17. april 2005 

Madetid: k l . 10:00 
Madested: Ringvejskrydset i Glostrup 
Laengde: 80 og 130 km 
Hastighed: 22-25 km/t hhv. 25-28 km/t 
Turledere: Lene Boje / Jess Brink 
T l f 38 79 17 59 
Begge ture starter i Glostrup. Der kares 
mod Risby, hvor turene skilles. Den korte 
tur karer syd om Roskilde mod Lejre. 
Herefter gki det nord pk i det bakkede 
terraen mod Roskilde flord, hvor der Andes 
et udsagt frokoststed. 
Fra Risby karer den lange tur mod Ganlase, 
Slagslunde, Slangerup og til Frederikssund 
for at kare over pk den vestlige side af 
Roskilde flord. Herefter gkr det langs med 
§orden ind til Roskilde. Kaffe / kage stedet 
er ikke fundet endnu, men en mulighed 
kunne vasre Munksagaard, ligesom i 2004 -
men I m i ikke sige noget til Birte og Poul 
for de skal fizirst lige sparges. 

Fodselsdagsturen til Bornholm 
Onsdag d. 4. til sandag d. 8. maj 

Med dette blads udgivelse er der, for at 
vasre sikker pfi pladser, allerede bestilt og 
betalt frergebilletter. Dermed er det reeh 
ogsk slut med tilmeldinger til dette 
arrangement, men der har ogsS vaeret 2 
mineder til dette !! 

V i bliver 25 deltagere plus 4 der regner med 
at tage bilen derover. Det betragter v i som 
en flot tilslutning til et sfidant arrangement 
og for de der ikke kom med, kan v i love et 
fyldigt referat af hele arrangementet i juni 
bladet. 

Linda og Jan 
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Hillered - Gribskov - Gilleleje 
Sandag d. 22. maj 2005 

Madetid: k l . 10:00 
Madested: Hillerad S-station 
Lsngde: ca. 70 k m 
Turleder: Toni Lunding 
Tlf . : 45 93 05 28 / 22 90 55 28 

Turen kares i jasvnt tempo gennem 
Gribskovs vestlige del med smi afstikkere 
til bl.a. Fruebjerg og Store Gribsa. Hen 
over bunden ad den afvandede Saborg Sa , 
forbi ruineme a f Saborg Slot og langs 
Saborg Kanal til Gilleleje. 

Eventuelt kan der, nSr vi passerer havnen i 
Gilleleje, indkabes fiskefrikadeller m.m. til 
den efterfolgende frokost, der vil foregi et 
passende sted med udsigt over vandet -
f eks. ved Nakkehoved Fyr. 

Hjemturen kares via Munkerup ad smS veje 
til Gribskovs astlige del. Herefter ad 
grusvejen langs Esrum S a til Nadebo og 
videre til kaffe og kage p4 Frederiksborg 
Sk)t. Turen kares ikke i regnvejr ! 

Esrum se rundt 
Sandag d. 5. juni 2005 

Madetid: k l . 09.00 
Madested: Ring 111 ved Herlev Posthus 
Laengde: ca. 100 km 
Turleder: Aksel Koplev 
Tlf . : 44 92 22 9 0 , / 2 1 67 39 49 

Turen, som jeg efterhinden har kart nogle 
gange, giver lejiighed til at kombinere en 
trasningstur fiar sommerens strabadser med 
en flot forsommer tur i Nordsjaelland. V i 
karer over Farum og Allerad til Nadebo, og 
gar holdt ved Esrum kloster. Herfra sydpi 
til Fredensborg, hvor vi regner med at 
indtage kaffen. Resten af hjemturen fialger 
udtitfen. 

Ttirens tempo tilpasses deltageme. 

Isefjordstur 
Lardag d. 11. juni 2005 

Saet dagen a f til Johans tur over land og 
flord. Nasrmere fremkommer i nasste 
nummer af Turcyklisten. 

Hedeland 
Sandag d. 12. juni 2005 

Jespers og Flemmings tur til Kabenhavns 
vestegn. Se naermere i nasste nummer af 
TurcyklisterL Distance c a 65 km 
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Vikingeskibssejiads p& 
Roskilde Fjord 
Lardag d. 16. ju l i 2005 - Bemaerk dato ! 

- Turkalenderen er forkert. 

TEKNIK & T I L B E H 0 R 

Madetk i : k l . 08:15 
Madested: Krydset T4mvej/Radovre 

Parkvej 
Laengde: 7 0 - « 0 km samt 3 timers 

sejiads 
Turledere: Mkhael Jensen og Jess Brink 
Tilmelding: senest 18. juni til Michael ph 

t l f 35 85 16 02 
Pris: kr. 225,00 indbetalt senest 

18. juni p i girokonto 1199 -
9902643. 

Turen starter i Radovre og g4r over 
Hvissinge og derefter gennem Vestskoven 
til Risby. Fra Risby g i r turen ad de mindre 
veje, eventuelt grusstier til Roskilde. Senest 
k l . 10:45 skal vi indfinde os ved 
Vikingeskibsmuseet pi Vindeboder 12 i 
Roskilde. Herefter vi l der vaere 3 timers 
sejiads i et Vikingeskib med dig som 
rorgaenger eller galejslave. Husk mad-
pakken og drikkelse, idet v i holder frokost i 
b&den eller efter&lgende i det granne. 
Hjemturen kares ad de sm& veje og 
grusstier nord for Roskildevej og kaffe/kage 
v i l , hvis vejret tillader det, blive indtaget i 
det granne. Forventet hjemkomst til 
Radovre ca. k l . 17:00. 
Sejiadsen kan blive aflyst, sifi^mt 
Vikingeskibsmuseet finder vejrforholdene 
uforsvarlige. 

Compact kranksset 

E t nyt begreb er dukket op, nemlig kompakt 
kranksaet. De hidtidige dobbeh kranksaet 
har vaeret begraenset af den sikaldte 
"boltcirkeldiameter" hvad ang&r det lille 
kasdehjul. hvor det mindst mulige var 39 
tasnder. Som det vi l vaere mange Tiu--
cyklister bekendt er det imidlertid noget 
anstrengende at trampe sig op ad bjerge 
med 39 tasnder foran selv med en mountain 
bike gearkrans bagerst. 

Altemativet er et triple kranksaet, som 
mange a f os bruger, men for dagens 
vasgtbevidste cyklister er det en unadvendig 
ekstra vasgt. For at imadekomme dem har 
mange fabrikker nu introduceret kranksaet 
med en mindre boltcirkeldiameter, si man 
kan komme ned p i 34 taender som mindste 
kaedehjul foran (for de teknisk interesserede 
er bohcirklen for det meste den 
gamtnelkendte 110 mm, som isasr fransk-
maendene har brugt i mange Sr). De 34 
tasnder foran er kombineret med et stort 
kasdehjul pi 48 eller 50 tasnder. Det giver 
dermed mulighed for en noget lavere 
gearing, men stadig ikke si lav som med en 
triple. 

At mange a f disse vasgtbevidste cyklister 
vel let kunne spare nogle kilo omkring 
maven som kompensation for en mere 
anvendelig triple er si noget belt andet. 
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Ny daektype 

Efierhinden har de fleste vel hart om eller 
bruger 'foldedaek', som i stor udstraekning 
anvendes a f ivrige cyklister, da de er lettere 
end dask med kanttrSd og lettere at have 
med som reserve. Nu er der endnu et begreb 
at vende sig til, idet daek fabrikanten 
Vittoria har fiindet pS noget nyt, nemlig et 
'vendedask'. 

Det er et foldedaek med to slidbaner, nemlig 
en glat pS den ene side og en lidt kraftigere 
med memster pS den anden. Man de-
monterer simpelthen daskket og vender 
indersiden udad eller omvendt. Pris i 
Danmark omkring kr. 500,- Jeg har selv 
haft det i hinden hos min lokale cykel-
handler, som havde et enkelt eksemplar. 
Men med to slidbaner er det lidt tungere og 
m& ogsS have noget mere rullemodstand 
end ellers. 

S4, hvad skal man egentlig med det, for det 
er vel ikke meningen, at det skal vendes 
under en cykeltur? Og til den pris kan man 
da ogsfi fi to daek, som hver for sig vi l vaere 
egnet til den cykel, det vejr, den irstid, det 
terrasn, den anvendelse, som man har i 
sinde. 

N4r man ogs4 taenker pk danske forhold 
med mange flinteskaerver pk veje og 
cykelstier, sk er een ting i hvert feld belt 
sikker, nemlig at daekket for vending skal 
renses meget omhyggeligt. For det vi l vasre 
uheldigt hvis efterladte flinteskaerver skulle 
komme til at ligge pk indersiden a f daekket. 
Med karkassen over sig til at trykke ville 
slangen hurtigt punktere. Sk hvad er 
formSlet egentlig med et 'vendedaek'? Men 
det er miske min fi^mskredne alder eller 
fantasilashed, der er problemet. Tur
cyklister med starre forestillingsevne er 
velkomne til at vejlede mig om 
vendedaekkets velsignelser. 

AKTIV FERIE og camping i Europa 
C Y K E L F E R I E 
Frankrig, Tjekkiet og Bstrig. Fra hotel til 
hotel, ud fra campingplads el. pi egen hSnd. 
V A N D R E F E R I E 

I Europa. 1 gruppe elter pa egen hand. 

C A M P I N G F E R I E 
Bus: Frankrig, Tjekkiet. Fly: Korsika, Thassos. 
K O R S I K A og S A R D I N I E N 
Direkte fly til Korsika fra Kastrup 29.5-16.10 

'og fra Arhus 19.6-31.7. Tag cyklen med. 
F / E L L E S R E J S E R fo r s i n g l e r og f a m i l i e r 
Faellesskab om madlavning, cykling og vandring. 

Oakley cykelbriller med musik 

For de musik interesserede er det mSske rart 
at man kan fS regulasre cykelbriller med 
udskiftelige glas og alle andre finesser, men 
nu ogsS med en indbygget MP3 afspiller og 
et ydelsesdygtigt batteri. Disse dele og 
betjeningsknapper befinder sig indbygget i 
begge brillestasnger, hvor der ogsk er 
hajttalere pk to korte arme, som kan 
indstilles sk de ligger an mod ereme. Vsegt 
ikke angivet, men pris ca. € 389. Tralala, 
hvor det gSr derudad for fiild musik. 

Bosch pumpe 

For den dovne hjemmemekaniker kan man 
nu fi en kompressor til at pumpe cykeldaek 
op med. Det er der egentlig ikke noget nyt 
ved, men det nye er, at det er et stykke 
Bosch el-vaerktaj i stil med de velkendte 
granne boremaskiner, stiksave, mv. 

Her kan man attsi nu & en pimipe, som 
drives af samme type batteri som det ovrige 
el-vaerktaj, er inklusiv digital trykmiler og 
kan pumpe op til 10 bar (142 psi), hvilket 
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skulle vasre nok til at maerke om det 
cigaretskod man karer over er med eller 
uden filter. Pris € 100,-

Banan etui 

For den ivrige banan spiser som ellers har 
det ined at mase sin banan i cykeltraje-
lommen er der godt nyt! Der er nu en 
fabrikant, som har last problemet ved at 
fi-emstille et banan-etui i hSrd plast. Det har 
en passende krumning, er forsynet et antal 
lufthuller og er hasngslet pk langs. Der er 
ogsfi et oje som man kan traekke en strop 
igennem for at haenge om halsen eller 
festgare andetsteds p4 cykel/bagage. T i l en 
pris a f G B P 3,97 ekskl. forsendelse f is det i 
England i felgende ferver: Ravishing Red, 
Outrageous Orange, Sublime Green, 
Skyhigh Blue, Brilliant Bhie, Passronate 
Puiple, Pretty in Pink, og Glow in the Dark. 
Undskyld de engelske farvebetegnelser, 
men jeg ku ' ikke dy mig, og er det bare 
ikke lige sagen hvis man har brug for en 
rigtig hadegave !? 

Bemserk: Hvis priser er angivet i kr. er der 
tale om en ca. pris i Danmark. For andre 
valutaers vedkommende er det priser i de 
pigaeldende lande, dvs. England ( G B P ) 
eller Tyskland (€) . 

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

Under klubben findes en lille privat gruppe 
af pensionister og ikke-arbejdsramte. V i er 
p.t. kun 3 aktive, sk nu er der mulighed for 
at optage 2-3 nye deltagere. Sk har du 
behov og lyst til at cykle under de felgende 
rammer er du meget velkommen pk en 
pravetur. Kontakt Vemer Kristiansen pk 
38 71 93 22 eller 60 65 95 88. 
V i cykler hver torsdag formiddag iret rundt 
i det stor-kabenhavnske omrSde. Det 
hasnder, at vi aflyser eller flytter til en 
anden dag, hvis det er mag vejr eller glat 
fare. Det bliver til ca. 2000 km om 4ret. 
Gennemsnitshastigheden er moderat 18-23 
km/time, afliasngig a f saesonen og vejret. 
Efter 20-25 km finder v i en basnk i solen, 
nyder lidt vasske og laser verdens-
situationen. Normalt er vi hjemme inden k l . 
14. E n gang i mellem tager v i toget laengere 
ud og cykler hjem, feks. Hillerad eller 
Gilleleje, s3 er vi ferst hjemme sidst pk 
eftermiddagen. Julefi-okost barer ogsS med 
til traditioneme. Arrangementet gki pk 
omgang og indebaerer at servere morgen-
mad hjemme fi-a k l . 9:00 til ca. k l . 10 samt 
at laegge rute og vaere turleder den dag. 

Med venlig hilsen fra 
Margith, Finn 0. og Vemer 

John M 

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

VI s«s til motionscykelteb 

Postbox 176. DK-4600 Kage 
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L o u i s K e t n e r s E f t f . 

HSndbyggede Cykler - Tourcykler. 
Cykejtasker - Rygsaekke - Div. Udstyr. 

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

www.coolblkes.dk 

NYE A K T I V I T E T E R 

KLUBM0DER 

Marts : Intet made 

April: Torsdag d. 14. 
"Nye aktiviteter" 

Maj: Torsdag d. 12. 

Juni: Torsdag d. 9. 

Juli: Intet made 

HEINO C Y K L E R 
ALT I 

CYKELBEKLitDNING 
K V A L I T E T S C Y K L E R TIL LAVPRIS 

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

I samme koncem nu ogs&: 
Rolsted cykler: 

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

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

Ved aktivmadet 2004 blev der nedsat en 
gruppe, som skulle lave et opiaeg til 
udvikling af klubbens aktiviteter. Mange 
ideer fra forskellig side har vasret pS bordet. 
Gruppen har a&luttet arbejdet i januar og 
formuleret en raekke forslag. Ved 
klubmodet torsdag 14. april vi l Johan 
fortaslle om ideer til nye aktiviteter og 
justering a f gamle. S§ hAber v i p& en livlig 
debat som vil resultere i at medlemmeme 
fSr lyst til at prave nogle nye eller lidt 
anderledes aktiviteter. Velkommen til 
debat. 

Ben, Finn G., Finn 0. og Johan. 

CYKELFERIE 
Vi har cykellaskerno, letvsegtsteltet 

og alt det evrige udstyr. 
KJQ Ind hos 

Frederiksborggade 52 
1360 Kobenhavn K 

Tlf. 33 14 51 50 

Deadline for naeste nummer er 25-04-05. 

Forventet udsendelse uge 22 i juni mined. 

= 
\ 


