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Aktivmedet 2005 

Hermed indkaldes til aktivmede 
torsdag 13. oktober kl. 19:00 i 
lokalerne i Brenshej samt til 
stiftende generalforsamling i 
Foreningen Turcyklisterne 

Udover de saedvanlige emner skal vi drafte, 
om vi formelt skal danne "Foreningen 
Turcyklisterne". 

Forudsat positiv indstilling hertil aflioldes 
imiiddelbart derefter den nedvendige 
stiftende generalforsamling i "Foreningen 
Turcyklisterne". 

Laes efterfalgende opiseg her i bladet, samt 
forslag til de pakraevede vedtaegter for 
foreningen. Saet aftenen af til at deltage, det 
er nok det vigtigste aktivmode i mange 4r 
og som kan 15 stor betydning for os og 
klubbens ekonomi i Srene fremover. Vi 
h&ber rigtig mange vil made op og statte 
forslaget. 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kaalot for 

Vigerslewej 35 Telefon 36 30 04 20 
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Foreningen Turcyklisterne? 

I "gamle dage" havde klubben gode 
indtaegter fi^ Sjaelsa Rundt; men det er forbi 
nu, og vi har i de sidste it tilpasset 
0konomien til de nye forhold. Kontingentet 
er haevet og udgifteme holdes omhyggeligt 
i ave. I dag er vores indtaegter udelukkende 
kontingentet. Udgifteme er for de 
vaesentligste poster: Klubbladet, Turene og 
betaling til ABC for l&n af klublokalet. 

Den sidste post er desvaerre varslet til at 
stige. Det p4 trods af at lokalerne nok reelt 
er gratis for ABC. Det er nemlig sidan at 
foreninger, som lever op til Folke-
oplysningsloven, efter ansegning har krav 
pi at f& kommunale lokaler stillet til 
r&dighed eller R tilskud til egne lokaler. 

Tanken kommer derfor op: Hvorfor betale 
for noget, som man kan & gratis, nir man 
ikke er meget rig?. Aktivudvalget har 
sommeren over arbejdet med at undersage 
mulighedeme. N4r dette skrives farst i 
august er ikke alt p4 plads, vi regner med at 
have alt klar til Aktivrruadet til oktober. 

£n godkendt forening 

For at vaere berettiget til lokaler efter 
Folkeoplysningsloven er der en raekke krav, 
som skal opfyldes, bl.a.: 

• Man skal vaere en forening med et 
formal, som ligger inden for 
ranmieme som loven har fastlagt, 
dvs. kultur eller idraets aktiviteter. 
Vi har helt klart idraets formSl. som 
falder inden for rammeme.. 

• Man skal vaere en forening med 
vedtaegter, regnskaber og general
forsamling. Her mangier vi ved-
tggteme. 

• Foreningen skal have hjemsted i en 
bestemt kommune, og kommunen 
skal godkende vedtaegteme. 

For at (k lokaler skal vi altsi have ved
taegter. Vedtaegteme skal vedtages pS en 
stiftende generalforsamling. Derfor 
indkalder vi til stiftende generalforsamling i 

Foreningen Turcyklisterne efter at 
Klubben Turcyklisteme har fimgeret i 30 
4r uden vedtaegter. Den stiftende general
forsamling bliver samtidig med aktivmedet 
til oktober. Indkaldelsen til stiftende 
generalforsamling er trykt her i bladet. 

En forening skal hare hjemme i en 
kommune, klubben har jo medlemmer 
spredt over store dele af hovedstadsomrSdet 
og ogsd langt udenfor, s i det er ikke helt 
indlysende i hvilken kommune vi skal slS 
rod. Valget er faldet pi K«benliavns 
Kommune, dels fordi de har nogle lokaler, 
som vi kuime bruge; men navnlig fordi har 
vi har 10 medlemmer, som bor i Kebehavns 
Kommune; det er det starste antal, der bor i 
en enkelt kommune. 

Nir vedtaegteme er godkendt af den 
stiftende generalforsamling, skal de god-
kendes af Kebenhavns Kommune. 
Aktivudvalget har sammenredigeret et 
forslag til vedtaegter, som vi er i gang med 
at forelaegge for Kjabenhavns Konmiune, s4 
vi kan vaere naesten sikre p4 at de vil blive 
godkendt af kommunen, nir vi selv har 
vedtaget dem. Forslaget til vedtaegter er 
trykt andet steds i dette nummer af 
Turcyklisten. 

Fremtiden 

Forudsat at I medlemmeme er enige med 
aktivudvalget om vejen frem, og For
eningen Turcyklisteme bliver dannet, vil 
det byde p4 mange muligheder. 

En godkendt forening vil kunne f i tilskud 
til aktiviteter, der falder indenfor 
Folkeoplysningsloven, og da motion og 
sundhed er emner som er fremme i tiden vil 
der her helt givet vaere muligheder for 
foreningens meget aktive medlemmer, kun 
fantasien saetter reelt begraensninger. 
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Udkasttil: Vedteegter for Foreningen Turcyklisterne pr. august 2005 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted: 
Foreningens navn er Turcyklisteme og dens 
hjemsted er Kabenhavns Kommune. 

Foreningen er en direkte fortssettelse af 
klubben Turcyklisteme, oprettet i marts 1973. 

§ 2. Foreningens formil: 
Foreningens formSl er at tilbyde interesserede 
i cykling mulighed for at dyrke denne idraets 
aktivitet samt med udgangspunkt i cykelture 
og andet at udvikle medlenmiemes evne og 
lyst til at engagere sig og tage medansvar i 
foreningen og i det lokale samfund. 

§ 3. Medlemmer: 
Som medlem af foreningen kan optages alle 
der aktivt vil arbejde for foreningens formSl. 

§ 4. Kontingent: 
Til drift af foreningens form&l betales et firligt 
kontingent, hvis sterrelse fastsa:ttes pi den 
ordinaere generalforsamling. 

§ 5. Regnskab og revision: 
Regnskabsiret gSr fia I . September til 31. 
august. 
Det reviderede regnskab, med kommende irs 
budget, skal vaere fremlagt for medlemmeme 
senest 14 dage far den ordinaere generalfor
samling. Fremlaeggelse kan ske ved udsen-
delse, optryk i medlemsbladet, eller ved 
offentligg0relse p4 foreningens hjemmeside 
(pt. wvm.turcyklisteme.dk) 

Foreningens midler opbevares p4 bankkonto 
med mulighed for en mindre kontant 
beholdning. 

§ 6. Generalforsamling: 
Generalforsamlingen, der er foreningens 
h0jeste myndighed, afholdes hver i r i oktober 
mined. Generalforsamlingen indkaldes med 
mindst 14 dages varsel ved skriftlig med-
delelse til medlemmeme. hidkaldelsen kan 
ske pr. brev, i foreningens medlemsblad. 

eller ved offentligg0relse pi foreningens 
hjemmeside. Dagsorden vedlaegges ind
kaldelsen. 

Forslag der onskes behandlet pi m^det skal 
vaere formanden i haende senest 7 dage far 
generalforsamlingen. 

§ 7. Dagsorden: 
Dagsorden for den ordinaere 
generalforsamling skal indeholde felgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Regnskab for det forlobne i r til 

godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Fastsaettelse af kontingent. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter. 
7. Valg af revisor og suppleant. 
8. Nedsaettelse af udvalg. 
9. Eventuelt. 

§ 8. Stemmeret og afstemning: 
Stemmeret til generalforsamlingen har de 
fremmadte medlenmier. Medlemmer der er i 
restance med kontingent har ikke stemmeret. 

Medlemmeme traeffer beslutning ved simpel 
stemmeflerhed, undtagen i de tilfaelde hvor 
der til afstemningen foreligger forslag til 
vedtaegtsaendringer eller oplesning af 
foreningen. 

Forslag til vedtaegtsaendringer kan kun 
vedtages med 2/3 majoritet af de fi^mmadte 
medlemmer. 

Forslag til opl0sning eller aendring af for
eningens formil kan kun vedtages pi en i 
dette Bjemed saerligt indkaldt generalfor
samling, j f § 11. 
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Afstemningen sker ved hindsopraekning, men 
sifi^mt dirigenten eller et medlem forlanger 
det, skal afstenmingen ske skriftligt. 

§ 9. Ekstraordinaer generalforsamling: 
Ekstraordinaer generalforsamling afholdes, 
nir et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af 
medlemmeme forlanger det. Anmodning om 
ekstraordinaer generalforsamling skal ledsages 
af udferlig dagsorden. 

Indkaldelse til ekstraordinaer generalforsam
ling skal ske senest 14 dage efter krav er 
fremkommet og indkaldes med samme varsel 
som den ordinaere generalforsamling. 

§ 10. Foreningens ledelse: 
Foreningens daglige ledelse er hos 
bestyrelsen, der bestir af 4 - 5 medlemmer. 

Foreningen tegnes af formanden og et 
medlem af bestyrelsen. Ved belab pi indtil kr. 
3000,00 dog alene af kassereren. 

Generalforsamlingen kan dog til konkrete 
formil bevilge kassereren prokura for angivne 
belab og formil. 

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for at 
tilskud og anviste lokaler anvendes i over-
ensstemmelse med Folkeoplysningsloven og 
Kommunens retningslinier. Det er siledes den 
samlede bestyrelse der skal underskrive det 
irlige regnskab. 

Bestyrelsesmedlemmer vaelges for 1 i r ad 
gangen. Formanden og kassereren vaelges 
saerskilt. 

Der vaelges hvert i r 2 suppleanter til bestyrel
sen, som traeder ind i tilfaelde af at et besty-
relsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor 
valgperioden. 

Bestyrelsen fastlaegger selv sin fonetnings-
orden pi sit ferste m^de, der skal aftioldes 
umiddelbart efter den ordinaere general
forsamling. 
For at vaere valgbar skal den foresliede 
personlig vaere tilstede, eller der skal foreligge 

en skriftlig erklaering fra den foresliede, hvori 
denne tilkendegiver at vaere villig til at mod-
tage valg. 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor general
forsamlingen. Beslutninger traeffes ved simpel 
stemmeflerhed og i tilfaelde af stemmelighed 
er formandens stemme afgerende. 

Bestyrelsesm0der afholdes s i ofte formanden 
eller 2 bestyrelses-medlemmer finder det 
n0dvendigt og indkaldes med mindst 7 dages 
varsel. 

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et 
medlem hvis den finder saerlig aniedning 
dertil, men vedkommende medlem har ret til 
at forelaegge sagen ved den fiwstkommende 
generalforsamling. 

§11 . Oplasning/aendring af formils paragraf: 
Forslag til opiosning eller aendring af for
eningens formil kan kun vedtages pi et i dette 
0jemed saeriigt indkaldt generalforsamling. 
2/3 af medlemmeme skal vaere repraesenteret 
og mindst 5/6 af de fremmadte stemme-
berettigede medlemmer skal stemme for 
forslaget. 

Sifremt der ikke er repraesenteret et til-
straekkeligt antal medlemmer, indkaldes til en 
ny generalforsamling, der kan traeflfe beslut
ning med kvalificeret flertal uden hensyn til 
de ftemmedtes antal. 

1 tilfaelde af oplosning tilfalder foreningens 
formue/overskud Dansk Cyklistforbund eller 
en anden forening med fremme af cyklist-
sagen som formil. 

Siledes vedtaget pi den stiftende general
forsamling den 13. oktober 2005. 
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Jubilaeumsturen til Bornholm 

Torsdag 5. maj 
Til Svaneke og indkvartering 

Vi ankom til Ranne ca. 6:30 om morgenen med 
faergen fra Kage. Vi gik fra borde uden 
morgenmad og fandt med lidt besvaer frem til 
Ranne Vandrehjem. Her ventede et overdAdigt 
morgenmiltid. Omkring kl. 9:00 var vi klar til 
at starte cykelturen til Svaneke. 

En lille flok p4 ca. 10 mente ikke deres 
racercykler kunne tile gruset p4 cykelvejen og 
kcirte derfor ad landevejen mod Svaneke. De 
fleste valgte heldigvis cykelvejen, hvor vi 
konstaterede, at det ikke var en grussti, men en 
fin asfalt sti det meste af vejen. Det starste 
problem pi turen var en kraftig modvind. 

Vi stoppede undervejs ved en lille park med en 
spaendende skulptursamling. Vi n&ede frem til 
Svaneke Vandrehjem ca. kl. 12:00. Efter 
indkvartering pi vaerelseme var det tid til at gi 
pi opdagelse i Svaneke. De fleste niede 
efterhinden frem til Rageriet i den nordlige 
udkant af byen, hvor det var muligt at stille 
sulten med friskraget fisk og fadel. 

Det var en fin start pi 4 dages ferie. 
Flemming 

Fredag 6. maj 
Gudhjem og Hammerknuden 

Smiregn, 0v. Bestemt ikke noget der huer os 
der kOTer pi racere. Keld C. kom ca. 8:30 for 
at guide os rundt, men vi blev enige med ham 
om at vente pi tarvejr. Udsigten sagde ca. kl. 
11. Vi var s4 kun 3 tilbage, Knud H, Erik C 
og jeg. Vi gik en tur op i Svaneke, handlede 
lidt i Brugsen, og kl. 11:30 karte vi. 

Det gik noget staerkere end jeg er vant til, og 
der var en solid blasst fi^ nordvest, si jeg 
"hang" godt pi bakkeme, og dem er der 
mange af pi 0en. Vi kom ind over et par gode 
bakker som Knud kaldte 'Bradrene' og videre 
mod Gudhjem, si vi kunne fS serpentinevejen 
op. Frokosten blev indtaget pi Skipperkroen i 
Tejn. Videre op mod Hammershus og si mod 
Hasle. 

Vi drejede dog fra noget tidligere, kom til at 
ligge bag en gyllevogn, hvilken odw. Nl , den 
drejede heldigvis fra og s4 igen ind over 
midten af 0en. Det sidste stykke mod Svaneke 
havde vi vinden lige i ryggen, si det gik over 
stok og sten. Tak til Knud og Erik fordi de 
pasnt ventede pi mig. 

Bern 
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Planen var 4 pi racertur og resten skuUe til 
Hammerknuden. Men vi vignede op til 
regnvejr, si raceme ville vente pS tarvejr. Det 
ville Lene Thorsen ikke, si hun cyklede mod 
R0nne for at handle. Marianne og Rune tog 
bussen samme vej. V i andre tog regntaj pS og 
startede turen mod Gudhjem. Det holdt ret 
hurtigt op med at regne og vi holdt flere stop 
for at tage regntajet af igen. 1 Gudhjem valgte 
flere at gwe holdt og besege Oluf Hest-
museet. Det var ibningsdag for saesonen og 
gratis entre. Resten fortsatte den flotte tur 
langs kysten mod Allinge - Sandvig. Jan B. 
og Lene var guider pi turen, men de var ikke 
helt enige om raekkefolgen af de to naesten 
sammenvoksede byer, si pi et tidspunkt var 
Lene vaek. Him var nede i Allinge Havn i den 
tro, at vi alle ville komme og handle til 
ftokost. 

Efter lidt venten dukkede hun op og Jan mStte 
erkende, at det var Sandvig, vi var niel frem 
til. Vi fandt en meget fin cafe, hvor vi kabte 
kaffe / te / kakao og kage. I cafeen var man 
ikke gearet til mange gaester pS en gang, men 
til sidst lykkedes det os alle at blive betjent. 
Jeg drak "kasrligheds te", ringede til Bent og 
fik at vide, at de 3 racere var kommet op p4 
cykleme og nu var i Gudhjem, hvor de havde 
m0dt de andre turcyklisten Efterhinden havde 
alle fiet handlet til frokost, nogle havde held 
til at fi cafeen til at snwe boiler med ost til at 
tage med. Vi fortsatte turen et par kilometer 
ud til campingpladsen, hvor vi fandt et sted at 
parkere cykleme. 

Si startede vi vandreturen rundt om 
Hammerknuden. Det var en flot tur hvor vi 
kom h0jt op og havde en god udsigt. Vi fandt 
en plet med lae, hvor vi spiste og turen 
fortsatte forbi de flotte seer, Hammerso og 
Krystals0. 

Hjemturen gik bare demdaf, nu skulle vi nk 
hjem og i bad, si vi kunne vaere klar til 
aftensmaden kl. 18. Vi fik koteletter i fad og 
hjemmelavede islagkager, dejligt. Mange gik 
aftentur langs klippeme, kikkerten blev flittigt 
brugt, der var mange edderfiigle og mSger. 

Vibeke 

Side? 

Lerdag 7. maj 
Dueodde og Chokoladefabrik 

Efter morgenmaden var vi ca. 20, der - med 
Susaime som turleder - cyklede sydover. 
Solen skinnede, og vi havde modvind. Faktisk 
det meste af turen. Og det er ikke lyv! Men 
bakkeme er heldigvis ikke si heje pi Sydeen! 

Som sagt - det gik sydpS, med solen og 
vinden lige ind pi naesen. Vi kOTte gennem 
Arsdale og Nexo til Snogebsek. Meeen, her 
var dagen ikke rigtig giet i gang endnu, si vi 
besluttede at tage Bomholms sydligste punkt 
fOT frokost, og retumere til Snogebaek, nSr 
sulten havde indfimdet sig - hvilket var en 
klog taktik, nit man betaenker, at Snogebaek 
huser en chokoladefabrik, der laver de 
vildeste, mest laekre flBdeboller i verden - i 
hvert fald pi Bomhohn! 

Det gik alts4 stadig sydover pi lige landevej i 
tindrende sol, og aldrig 6n bakke eller it trae 
til at tage en lille smule af den isnende blaest, 
men vi niede da Dueodde. Her parkerede vi 
cykleme neden for fyrtimet, og de sejeste 
steg de 40 meter op over havet. Her ruskede 
blaesten, si hSret naer faldt af (undtagen 
Peder), men det var ogs4 her, vi tvad det 
smukke syn af hele Bomholm bredt ud i 
strSlende sol mod nord, og sydover hav, hav, 
hav, og Polen - men det ku' vi ik' se! 

Si gik det ned igen - 196 trappetrin talte vi. 
Lirene syrede til, skal jeg love for! Vemer og 
Lissy havde fimdet lae bag nogle buske. Og 
her sad vi i det hvide sand og nad solen over 
Dueodde, og det var bedre end Spanien, 
Graekenland, Tenerife osv. 

Der var en doven stemning. Undtagen hos 
bogfmkeme. De var naesten helt tamme og 
hoppede rundt om os, hvor de spiste (te fra 
fyrrekogleme p4 jorden. Og si var det lige, vi 
huskede Snogebaek og frokost og chokolade, 
og si losrev vi os fi^ stranden. Vi mi jo 
nodvendigvis have haft vinden i ryggen fra 
Dueodde til Snogebaek - men det utak-
nemmelige skam husker det ikke!! 



Som ssedvanlig p4 hele demie ferie blev 
frokosten indtaget udendors p4 et fiskested. 
Stegte saltsild med rugbrad og redbeder kan 
anbefales. Det smager godt, og der glider lige 
lidt mere koldt 0 I ned! 

S4 var der domt indkab, og valfarten gik mod 
chokoladebutikken. Turlederen blev observe-
ret i Bo Bendixen-butikken, hvor hun ktibte et 
par ekstra-spraglede cykelstnaraper. Margit 
kom ud &a chokoladebutikken som den farste 
med verdens sterste fledebolle. Man kunne 
minsandten kabe hele Bomholm - i choko
lade - granitten i undergrunden er marcipan, 
Rytterknaegten, gron pistacie og Dueoddes 
hvide sand er kokos! 

Et par stykker hoppede fra her og karte hjem 
til Svaneke, men resten karte ind i landet en 
tur. Omkring Bodilsker og Ibsker. Vi s4 lbs 
Kjrke udefra. Den er ingen rundkirke. Og s4 
karte vi mod Paradisbakkeme. Men da alle 
geme ville hjem og have blaesten ud af h4ret 
og sandet ud af taeeme inden Bryghuset, lan-
dede vi i Svaneke allerede kl. 14:15 - s4 var 
der lige tid til et bes0g p4 Glas-cafeen med 
kaffe, is og kolde drikke. Og s4 hjem for at 
maje sig ud til om aftenen. Men den skal jeg 
vist ikke skrive om! 

Birihe 

Sendag 8. maj 
Rundkirker og Raget Sild og hjem 

Nu er tiden desvaerre kommet, hvor vi efter 
nogle oplevelsesrige dage skal forlade 
Svaneke Vandrerhjem og Bomholm. Men 
forst skal vandrerhjemmets overd4dige 
morgenbuffet atter indtages, s4 vi har energi 
til dagens m4ske kommende strabadser. 

Det er overskyet, da vi pakker cykleme og 
forlader vandrehjemmet med kurs mod 
Gudhjem. I stedet for kystvejen, som vi har 
kOTt ad de andre dage, g4r turen nu ind over 
land. Bl.a. til 0stermarie Kirke, hvor vi gar 
holdt for at studere kirken og ruineme af den 
gamle. Naeste stop er en af Bomholms fire og 
Daimiarks syv rundkirker, Osterlars Rund
kirke, som er opfert ca. 1150 som en for-
svarskirke. Vi er igen heldige at ankonnme, 
netop som gudstjenesten er til ende. Om 
S0ndagen er der nemlig kun adgang til kirken 
for turister i forbindelse med gudstjeneste. 
Efter besigtigelse af rundkirken b4de ude, 
inde og oppe, g4r turen videre til Gudhjem. 

Efter frokost p4 Gudhjem Rageri beseger vi 
Oluf H0st-museet, der 4bnede sommeren 
1998. Museet er indrettet i Oluf Hasts hjem, 
Norresan, som han indrettede i 1929 og boede 
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i frem til sin dad i 1966. Det er et meget 
smukt og saerpraeget hus med en stor 
klippehave med terrasser i flere niveauer og 
lodrette klippevaegge. P4 den averste terrasse 
ligger Oluf Ftosts sommeratelier med udsigt 
over haven, huset, Gudhjem og hav til tre 
sider. Et fantastisk sted, hvilket flere af bans 
malerier ogs4 viser. 

Da vi forlader museet skinner solen fra en 
skyfn himmel, s4 selv serpentinevejen op fra 
Gudhjem g4r naesten som en leg, og vi er 
hurtigt fremme ved Bomholms Kunst-
museum, der ligger smukt oven for 
Helligdomsklippeme. Det er naesten synd at 
g4 inden dare, men nogle af os vaelger det 
alligevel, andre tager videre til det ligeledes 
smukt beliggende vandfald i Dendalen 
(Danmarks starste siges der). 

Efter kaffe og kage p4 og uden for museet er 
det p4 tide at komme videre. Fra R 0 til 
Klemensker falger vi den nedlagte jembane, 
der er lavet om til en grusbelagt, rimelig fiad 
cykelsti. Skant at kare p4 en sti, hvor man 
ikke skal taenke p4 biler! Fra Klemensker 
karer vi til Hasle. Her er vi atter heldige, for 
selvom det er et kvarter over lukketid, 
serverer den venlige regeri-mand kolde el og 
sodavand for os. 

Fra Hasle cykler vi hurtigt videre til vort 
endem41, Ranne, hvor jagten p4 et spisested 
nu g4r ind. Det er ikke s4 let en sandag aften! 
Nogle tager p4 luksus-restaurant, andre p4 
pizzeria og de fleste af os finder en kinesisk 
restaurant, hvor buffet-bordet bliver fiekven-
teret adskillige gange. Godt maette indfinder 
vi OS pa om pa ved faergeterminalen for at 
forlade Bomholm. 

TonI 

P4 bryggeri i Svaneke 



Racerrevenes tur 

Sandvig 
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KONfMENDE TURE 

Sommertrsening opherer 

Bemaerk at sidste traeningstur finder sted 
onsdag 7. September. 

Falkonergirden 
Dato: Sandag 18. September 

Madetid: kl. 10:00 
Madested: Krydset T4mvej/Jyllingevej 
Lasngde: ca. 80 km. 
Turleder: Peder Andersen 
Tlf/Mobil: 36 75 38 42 / 28 97 62 08 

Vi karer via Farum - Bregnerad -
Hammersholt - Stjemen i Store Dyre have -
iCarlebo Overdrev og til det historiske 
Voldsted, hvor vi spiser den medbragte 
mad, sk husk den! 

Turen gSr videre til Fredenshorg og 
Falkonergirden, hvor forestillingen starter 
praxis kl. 14:00. Vi mi geme vaere der lidt 
for! Prisen er kr. 70,-. 

Efler forestillingen, som varer ca. 45 min. 
karer vi til Frederiksborg Slot i Hillerad, 
hvor vi drikker kaffe. Husk ogsi penge til 
det! Herfra er der flere muligheder: S-toget, 
Kongevejen eller udturen baglaens. 

y^bletur 
Dato: 

Madetid: 
Madested: 

Turlaengde: 
Turleder: 
T l f : 

Sandag 25. September 

kl. 10:00 
Tinderhaj Skole 
Fortvej 71 
ca. 40 km 
Susanne Sindberg 
36 70 02 54 

Vi cykler til Pometet, Haje Taastrup, som 
har ibent hus og rundvisning. Pometet er et 
aeble/frugt museum, hvor der er vin, aebler, 
paerer, kirsebaer og alle slags frugter, som 

kan gro i Daimiark. Efter rundvisning 
cykles hjem gennem Vestskoven. Hastighed 
18-20 km/t. Medbring frokost og drikke-
varer. 

Vinsmagningstur 
Dato: Lardag 1. oktober 

Madetid: kl. 14:00 
Madested: Tinderhaj skole, Fortvej 71 
Liengde: 35 - 40 km 
Turledere: Hans Erik Rasmussen og 

Flemming Nielsen 
Tlfi (HER)38 60 11 72/21 20 88 31 

(FN) 43 64 49 03 
Hastighed: 15-20 km/t 
Medbring: kr. 150 til vin og mad, samt 

eventuelt lidt at spise og drikke 
p4 cykelturen 

Bemasrk: Tilmelding senest fredag 23. 
sept, til en af turledeme 
(max. 30 deltagere) 

En tur til Vestskoven og op pi Herstedhaje. 
Derefter vestpi til Risby og Ledaje og 
tilbage germem Harrestmp. Efter turen er der 
vinsmagning pi Tinderhaj Skole ved Mette 
Risager. Der vil blive serveret mad og 
forskellige vine med efterfialgende kaffe og 
kage. 

Mod Malerklemmen 
Dato: Sandag 9. oktober 

Madetid: kl. 10:00 
Madested: Ringvejskrydset i Glostrup 
Laengde: ca. 90 km 
Turleder: Aksel Koplev 
T l f : 44 92 22 90/21 67 39 49 

NB! Jeg vil meget geme have tihnelding 
senest om torsdagen (6. oktober) af hensyn 
til kaffen. Telefon eller e-mail 
aksel.koplev@tdcadsl.dk 

For i r tilbage var det en tradition at kare til 
Malerklemmen tidligt forir og sent efterir. 
Nu praver vi en variant, hvor der kares ned 
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mod Regnemark uden dog at komme til 
Malerklemmen. 

Vejret kan i efteriret vasre meget vekslende, 
s i m&ske kan turen kares p& racercykler; 
men ellers er det nok cyklen med skaerme, 
der skal frem. Tempoet afpasses efter 
deltageme. 

Ruten g4r over Torslunde, Reerslev, 
Snoldelev, Valore og Klavested til 
FGmmerslev, hvor vi spiser frokost ved 
sabredden nede ved kirken. 

Efter frokost kOTer vi ned til Dyndet, hvor 
der i Mosehusets Kabmandshandel, vil 
kunne kabes te, krydderier, og andre sjove 
sager. Kaffestedet er ikke endeligt fastlagt, 
muligvis bliver det golft>anen ved Ejby. 

Efter kaffe kares over Olsemagle hjem ad 
Kagevej. Der er bekvem mulighed for at 
korte turen af til ca. 50 km ved at tage toget 
hjem fra Borup. 

Lukketur 
Dato: Sandag 6. november 

Madetid: 
Madested: 
Laengde: 
Turleder: 
T l f : 

kl. 10:00 
Ankeret ved Nyhavn 
ca. 40 km 
Finn A. Kristensen 
22 16 27 30 

Kebenkavns Havn/Amager Strandpark 

Kabenhavns havn har forandret sig 
maerkbart i de senere ii med stadig mere 
nyt byggeri - enten man kan lide det eller 
ej. Vi vil ogsi kikke naermere p5 
sommerens seneste tiltag, nemlig den 
nyibnede Amager Strandpark. Undervejs 
finder vi et passende sted for en kop kaffe 
for udveksling af meninger om det 
beskuede. 

Vandretur 
Dato: Sandag 20. november 

Levfaldstur 
Dato: Sandag 23. oktober 

Madetid: 
Madested: 
Laengde: 
Turledere: 
T l f : 

kl. 10:00 
Herlev Posthus 
ca. 60 km 
Lene og Jan 
43 45 66 08 

EH tur pi kryds og tvars med en del skov-
oggrusveje. 

Om ruten kan der ikke fortaelles meget, kun 
det at vi med sikkerhed krydser rundt i 
Hareskoven, for til sidst at ende ved 
Vestskovhuset ved foden af Hersted Haje. 
Vi finder et sted hvor vi kan sidde 
indendars og spise vores medbragte, et 
kaffested skal vi ogs4 nok finde. Turen 
forventes at slutte kl. ca. 16:30 

Madetid: kl. 10:00 
Madested: Ringvejskrydset 

Roskildevej/Ring II I 
Turleder: Linda 
Tlf: 36 75 47 31 /28 92 58 90/ 
Tihnelding: Senest 16/11 p4 et af 

ovenstiende tlf numre eller 
linda.noruphansenfgibrondbvp 
arken.dk 

Benuerk: Turen gennemfares kun i rimeligt 
vejr. 

Vandretur omkring Risby, som vi 
almindeligvis spurter igennem pi vej hist 
og pist. Grusveje kan / vil forekomme. Vi 
cykler til Risby, hvor du eventuelt kan 
slutte dig til p4 parkeringspladsen. Vi 
vandrer 8 - 10 km i blandet terraen med 
fixjkostpause et sted ved Porsemosen. PS vej 
fra Risby frekventerer vi et kaffe- / 
kagested. Vel madt. 

Linda 
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Vintertrseningen 2005 - 2006 
Starter: Sandag 13. november 

Madetid: kl. 10:00 
Madested: Heriev Posthus 
Distance: 1 Vi -2 timer alt efter vejret 
Turledere: Lene og Jan 
Tempo: Alle kan deltage forudsat at 

man mader op fra farste dag!! 

Der kares p3 rimelig gode skoweje, med 
enkelte smuttere, og der samles jaevnligt op 
s i ingen lades alene i det uvejsomme. Det 
vigtigste pS disse skovture er det 
kammeratlige samvaer og den afvekslende 
natur hen igennem vinteren, imod det lune 
forfir. Det er dog ikke uvaesentligt at turene 
tillige SOTger for at formen ikke helt 
fortaber sig i den indendars vinter hygge. 

Gar nu dig selv en tjeneste og mad op fra 
start og hold ved til det slutter i marts, s i 
har du chancen for gode ben allerede fra 
saesonens start. Har man kart hele vinteren 
er man ogsi langt mindre vejrfalsom i det 
vanligt sure forsommer vejr. 

Turlederne 

TURPLAN1^GNINGSM0DE 

Dato: Lerdag 22. oktober 

Madetid: kl. 12:00 
Madested: Radkaelkevej 168, Glostrup. 
T l f 4345 6608 
Tihnelding: inden 20. oktober. 

Madebetingelse er mindst et stk. tur-
arrangement. Et ide oplceg og en dato er 
tilstrcekkeligt. 

Vi starter madet med det samme, s i vaer 
praecis. Der serveres kaffe med kage under 
madet og som kvittering for de fantasifulde 
forslag vil vaerteme herefter byde pi et lille 
traktement med et glas til. 

LerteogJan. 

T U R R E F E R A T E R 

Gilleleje 
Sandag 22. maj 

Vi var 8 petsoner der madtes pi Hillerad 
station kl. 10:00; de 4 havde valgt at tage 
bilen, 3 kom med toget og undertegnede 
cyklede derop. Vejret startede noget 
grumset med let finregn, men der var lovet 
bedring fra hajeste sted og snart viste vejret 
sig fra sin bedste side. Det blev et herligt 
solskinsvejr, den farste rigtigt lune dag 
dette i r og lige til korte bukser - juhuuu -. 

Det blev en meget kuperet og smuk rute 
med mange sving og kryds over jembanen 
igennem Gribskov. Vi fik vist rundet alle de 
haje punkter med en lille en til halsen pi 
det hajeste, samt en puster ved bredden af 
Grib Sa, inden vi foriod skovens forirslav 
og begav os ud i det ibne landskab geimem 
"Saborg Sa". Saborg Sa er i dag et kunstigt 
tarlagt omride og der er for tiden en del 
raster om at lukke for pumpeme og lade 
saomridet udvikle sig naturligt igen. Dette 
til stor glaede for fugleliv og padder, men 
ikke til udelt begejstring blandt omridets 
nuvaerende beboere / landbrug. 
Da Pipfolket med kikkert og sagende blikke 
var rigt repraesenteret i cykelgruppen blev 
der ogsi tid til at kikke fiigle og der var 
almindelig enighed om at der blev set bli 
kaerhag og senere (hjemturen) en fiskeam. 
Der var pause ved Saborg Slotsruin, med et 
tilbud om en enkelt mere til benene. 

Facts: 
Soborg Slot er opfert omkring 1100 i en 
blanding af sten og tree, i midten af 1100 
lallet ombygget med teglsten (del ferste 
med tegl i norden). Borgen kom i Valdemar 
den Stores htender og blev i middelalderen 
brugt som fcengsel Bygningerne blev 
adelagt under Grevefejden. Af kendte 
fanger kan ntevnes: Bisp Valdemar af 
Slesvig, Adolf den 3. af Holsten og 
Valdemar den 2. afSenderjylland. 
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Det sidste stykke efter Saborg Sa mod 
Gilleleje gik ad den rigtig gode og 
asfalterede cykelrute og lige ned til havnen. 
Da denne mindede om en blanding af 
Dyrehavsbakken og Skagen Havn blev vi 
ret hurtigt enige om at najes med at kabe 
ind her og fmde et mere fredfyldt sted ved 
vandet til frokosten. Solen bagte, vandet 
blinkede for fodenden og nogle pravede at 
snubbe en lille lur, men der var ingen kaere 
mor, turlederen svingede pisken, tiden var 
knap og nu skulle der arbejdes frem mod 
det vanlige turcyklist hajdepunkt kaffe / 
kage. Et skue ud over havet mod Kullen fik 
vi ved Fyrkroen inden vi ad hyggelige 
smiveje igennem Snaevret Skov ad en 
meget smuk sti (her havde vi vist aldrig 
vaeret far) blev fart lige ind igennem Esrum 
KJoster. 

Facts: 
Esrum Kloster er antageligt grundlagi i 
1140'erne som hjemsted for Benedik-
tinerne, men j€rkebiskop Eskild, der var en 
naer ven afAbbed Bernard fra Cistercienser 
klosterel i Clairvaux. overlod det senere til 
denne munkeorden. Medflid og milde gaver 
fra Valdemar den Store og senere Dronning 
Margrethe udviklede klosterel sig til et 
storgods der op imod 1500 tallet havde 300 
g&rde under sig. Omkring 1559 efter 
reformationen tilfaldt klosteret kronen. Det 
blev herefter delvist nedbrudt og dele brugt 
til Fredenshorg Slot. Stedet er blevet brugt 
som stutteri i Fr. den 2. tid og fungerede 
som sddan helt op til 1840. Af det mcegtige 
byggeri (mdske Danmarks sterste hvor 
alene kirkens sydvest vendte skib menes at 
have milt 53 m) er i dag kun sydflejen 
tilbage. 
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Sidste del af ruten var ad den smukke 
skowej langs vestbredden af Esrum Sa til 
Nadebo og videre ad den gamle landevej 
over Gadevang, igeimem granne omrider 
frem til kaffestedet p4 Hillerad Slot, hvor vi 
ankommer lige akkurat tids nok til at gare 
vores bestillinger inden de lukker butikken. 
De var dog sasrdeles fleksible og ydede os 
en god service imens de pakkede sanmien. 
Vi nad de laekre kager med udsigt til saen 
og mens solen stadig skinnede over os, 
pakkede vi vores cykler og tog afsked med 
hinanden. Der var stor enighed om at denne 
dags rute var fi^mragende, med helt nye 
straskninger og bar gentages naeste Sr og 
selvfalgelig med langt flere deltagere. Tak 
til Toni for en veltilrettelagt tur. 

Facts: 
Esrum Se er med sine 1750 ha. Danmarks 
nceststerste se, dybden er ca. 21 m. Seen 
var engang scerdeles fiskerig og den lille by 
Serup ved seens sydest bred er angiveligl 
opst&el som fiskersamfund. Chr. den 5. 
erhvervede en gird ved navn Ostrup pd 
estsiden, der hvor Fredenshorg Slot nu 
ligger 

Jan 

Isefjord turen 
I^ardag 11. juni 

Ud over mig selv havde 6 personer ytret, at 
de nok ville stille op. De to meldte fra 
aftenen far pga. vejrudsigten. Vi blev s i 
Lene Boje, Hans Albek, Bert og mig selv. 
Det var godt cykelvejr, ikke for varmt og 
med vekslende skydaekke og kun (i dryp. 
Hans havde bestemt at forlade os ved 
Salager. 

Vi id den medbragte mad i Asnass hos den 
lokale brevdueforening i lae og i sol. Ved 
Nybro mellem Tranninge og Lavenborg 
besS vi den gamle 3-flajede kampestensbro, 
som var restaureret i 1999 og hvorpJ var 
lagt en ny betonbro, og her faldt vi i snak 
med to kontiollanter for et veteranbillab. 

Traktarstedet ved Maglesa nJedes kl. 15:05 
efter at have beset nabogrusgravens sortere-
vaerk. Ogsi her snakkedes veteranbiler med 
kakkenbossen Claus. Stedet er nu mere end 
far lagt an p4 starre selskaber, hvor man bar 
ringe i forvejen; og s& er ejeren i avrigt ved 
at flytte ind i en nyistandsat 1. sal. 
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Grundet meget truende skyer valgte Bert 
den direkte vej gennem Roskilde, mens 
Lene og jeg tog syd om byen og fik talt om 
nogle af de interessante mennesker, der 
omgiver os, alt imens Lene bestemte et 
halvhejt tempo. I TSstrup madte vi sSmaend 
Hans Vemer p4 havearbejde i prof taj, men 
selv trods dette islast blev turen en succes. 
H0,h0! 

Med det ringe deltagerantal vil jeg nok ikke 
mere annoncere turen, men keire den alene 
p4 samme irstid som nu, eller med nogle f i 
ud valgte personer. Jeg vil s4 tage S-tog + 
privatbane til Hundested, s5 jeg er frisk til 
Veddinge Bakker m.v. og undgSr det lidt 
kedelige transportstykke mellem Kbh. og 
Hundested. Sandsynligvis vil jeg slutte i 
KorsOT og tage cyklen med Intercity hjem. 

Johan Knudsen. 

Kullen 
Lardag 9. juli 

Det gode vejr havde lokket hele 15 
turcyklister af huse. Ved Tuborg Havn 
madte 6 personer op til tiden, men afgangen 
denne morgen blev minimum 10 minutter 
"forsinket", da der var meget vedholdende 
rygter om, at Peter Kare ogsS ville dukke 
op. Men da der var lavet en aflale med cafe-
/togholdet om, at vi skulle nS en faerge 
omkring kl. 10.00, var vi nadt til at kare. 
Omkring Skodsborg blev vi indhentet af en 
noget forpustet Peter Kare, mens vi var ved 
at falde i svime over en "fabriksny" rad 
Ferrari, der blev luftet p4 Strandvejen. 

I Helsingar madtes vi med cafeholdet ved 
faergen, og der var nogle, der benyttede 
chancen for at skifte hold. Turen gik 
herefter op langs kysten til Malleby, hvor 
der blev provianteret i havnen, inden det gik 
op af Kullaberg. Her spiste vi frokost i det 
granne med udsigt over 0resund og med 
Nordsjaelland i det fjeme. 

Efter fh)kost blev racerholdet sendt i 
forvejen for at bestille kaffe pS 
Albertsgirdens Kaffestuga i Utvallinge. Her 
blev der igen i ii disket op med det store 
kagebord. Efter kaffepausen valgte Jan at 
skifte til cafeholdet. Dette skift skabte lidt 
forvirring hos turlederen, der fortsat mente, 
at der skulle vaere 10 sm4 cyklister at passe 
p4. Derfor blev Bert i farste omgang glemt 
p i Kaffestugan. 

Racerholdet, der nu kun talte I tandem og 2 
racerrave, valgte at saette lidt tempo pS pS 
hjemvejen. Tandemen fik problemer med 
justeringen af gearet og kunne kun kare i 
det starste gear, hvilket i medvind betydet 
et meget paent tempo - bare sparg Peter og 
Erik. 

Jess 

Vikingeskibssejiads Roskilde fjord 
Lardag 16. juli 

Vi var 7, der startede cykleme fhi Radovre: 
Jesper, Linda, Lene, Jess, Axel, under
tegnede og turlederen Michael. Det var 
meget tidligt: 08.15 - om morgenen!! 
Vejret var lovende: sol, let skyet og 
modvind. Men Storm P har sagt: "Modvind 
er en god ling, ndr man ska' den anden 
vej!" Og det sku' vi jo senere. Men farst 
skulle vi til Roskilde Fjord. 

Det gik over Hvissinge, Hersted Haje, 
Vestskoven og Risby. Gennem Ledaje, 
Nyballe osv. Vi tillod os en lille afstikker 
p& trods af modvind, for at besage Ida og 
Emil og deres 5 imger. De er blevet store, 
s4 nu ligner de deres foraeldre - altsS sorte 
og hvide med rade naeb og ben. Vi fik 
belanning for vores arbejde mod vinden. En 
flyveopvisning uden sidestykke - unger er 
ikke til at styre, de er per definition 
fartballer!! Ham her (det mS vaere en ham) 
raesede ud over markeme, lod vinden baere 
sine maegtige vinger, styrtdykkede ikke 
langt fi^ OS og steg s4 igen, for at lande i 
reden lidt efter. N4 men det var jo ingen 
storke tur. Vi fortsatte mod Roskilde og tog 
lige Birte og Poul med fi^ Himmelev, tog 
den ned over Galgebakken og landede ved 
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Vikingeskibsmuseet ca. '/j time far afsej-
ling. Her madte vi efterhSnden Lenes 
foraeldre, Vibeke, revisoren fra Kolding 
Regnar, og Tove. 

K l . 11 blev vi pimanstret af kaptajnen, som 
instruerede os i nogle handy redningsveste, 
som efter sigende skulle komme til at fylde 
mere, hvis vi faldt overbord. Men det er der 
aldrig nogen, som har fait trang til at 
bevise! B&den, vi skulle ud i, var en kopi af 
en norsk Qord bid fi^ 1800-tallet. Nir det 
ikke var en vikinge bid, hang det sammen 
med at man bedre laerer vikingetidens 
sejlads, ved at bruge nyere bide med 
samme princip. De er lettere for os uavede 
landkrabber at styre. Vi fik lige et kursus i 
kommandorib, og en orientering om 
styrbord og bagbord, og s i gik vi ombord. 
Desvaerre viste det sig, at der manglede en 
ire, s i vi var en, der lod sig transportere -
det var altsi ikke mig, der havde knaekket 
den ire!! Det er faktisk imponerende hvor 
hurtigt 11 turcykelister kan ro 16 personer 
ud pi Roskilde Fjord - og s i i takt!! 

Vel ude af havnen satte vi sejl, og det 
lignede meget et vikingesejl i formen, men 
glem Asterix og rad-hvide roligan-vikinge-
sejl. Et rigtigt vikingesejl er brunt, fordi det 
er forarbejdet med et saeriigt bark afkog. 
Det gar det mere holdbart, og et sejl var en 
kostbar affaere. Vejret var blevet truende. 
Sorte skyer hang tungt over os og gav lidt 
vand - men kun lidt. Det blaeste friskt, og vi 
niede ud til Elleore, imens der blev spist og 
drukket og snakket ikke mindst om 
filmoptagelser og lavejagten pi Elleore. 
Historien kan man laese om i lb Michaels 
bog "Vanillepigen". I avrigt var vores 
kaptajn leveringsdygtig i skipperhistorier, 
som jeg ikke vil referere her. Det kan 
miske anspore nogle til at melde sig til 
turen naeste gang! Imens skipperen fortalte, 
andre spiste og nogen drak havde nogle f i 
nok at gare. Birte var styrmand. Jess og 
Regner (revisoren) var tovholdere og det 
lyder miske ikke af s i meget - men det 
kraevede sin mand at holde sejiet, s i vinden 
hele tiden kom rigtigt ind. Vi susede lidt 
nmdt i Qorden, inden vi kom i havn for 
ftilde sejl. 

Imens det s i sort ud og regnede ude over 
fjorden var det tarvejr i vikingelandsbyen. 
P i torvet slog vi os ned, og her kom Lenes 
foraeldre med belanningen. Deres bil 
indeholdt det mest vaesentlige ved alle 
turcykelistemes ture: kaffe, te og kage - og 
ikke bare kage men Tour de France-kager 
med tricolore af farvet marcipan pi toppen. 
Se det var en vaerdig afslutning pi en 
anderiedes men interessant og spaendende 
tur, hvor turcykelisteme viste sig ikke bare 
at vaere en samling originale individualister, 
men ogsi at kunne lafte i flok nir det er 
nadvendigt. Vi var seks, som fik glaede af 
modvinden i ryggen ind ad Roskildevejen. 

Birihe Hallbdck 

Midtsjaelland 
Lardag 23. juli 

Der var madt 14 friske turcyklister op pi 
Roskilde Station for at prave kraefler med 
de midtsjaellandske landeveje. Vejret var 
meget fint, selvom der blaeste en kraftig 
vind fra vest, hvilket turledeme havde 
mittet sande pi deres tur fra Vanlase til 
Roskilde. 

Racerholdets tur gik sydvest pi mod Sora 
og Tystmp-Bavelse saeme. I Sora valgte vi 
at holde frokost ved Sora Sa. Efter fh)kost 
karte Peter Kare alene hjem og vi andre 
fortsatte mod Tystmp-Bavelse saeme ad en 
lille - ikke planlagt - omvej pi 10 km. 

Imens hyggede cafeholdet sig hos Birgit og 
Ewald i Haslev. Beundrede deres flotte 
have med stier, bede og mange roser. Vi 
niede at spise frokost og at begynde pi 
lagkageme inden racerholdet dukkede op -
noget forblaeste og forpustede. Den hirde 
tur havde dog ikke taget humaret eller 
appetitten fra dem. P i hjemturen ville Poul 
geme kare sammen med cafeholdet. Lidt 
far Roskilde blev cafeholdet indhentet af 
racerholdet, som lige skulle se lidt 
enkeltstart fra Tour de France, inden de 
karte hjemad. 

Jess 
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Karlstrup Kalkgrav 
Sandag 7. august 

Tilslutningen var ikke overvaeldende. Vejret 
s4 ud til lidt af hvert - mest skyer - sorle 
skyer! Og s i var der opiab pi Frederiksberg 
- Post Danmark Rundt! Undskyldninger 
var der nok af. Udover to turledere var der 3 
fremmadte. Det blev alle tiders tur! Skyeme 
- de blev i horisonten. Ovenover os 5 var 
det solskin. Og vi savnede kun 6n, Jan 
nemli'! 

For da vi havde arbejdet os sydover mod 
Hundige Strandpark og indover land 
gennem Wilhelms Plantage (spa'r mig ik' 
hvem Wilhelm er!) og nedad en bjergetape 
med store lase sten, fangede vi den starste 
arred i Karlstrup Kalkgrav, og se, hvis vi 
havde haft Jan med, var den arred nok ikke 
blevet efterladt! Sikke et festmiltid! Hvem 
der havde fisket arreden, melder historien 
ikke noget om. E)en blev halet frem fra 
nogle buske ved vandet af en hund og 
tilbudt OS som sushi! Men det var ikke lige 
det, vi havde mest lyst til. 

Efter en vandretur rundt om Kalkgraven, 
blev vi lovet en tur gennem tre verdensdele, 
og det kom til at holde stik. Vi s i kameler 
fra Afrika, lamaer fra Sydamerika og 
yakokser fra Asien, og s i endte vi 
minsandten med at drikke kaffe i 
Bakkehuset ved Albertslund. Se det var en 
rigtig tur! 

Birthe Hallbdck 

Jaegerspris Slot 
Sandag 14. august 

Havde lardagen vaeret gri og blaesende, s i 
var sandagen dog helt forrygende med sol 
og varme. Allerede da 11 cyklister madtes 
pi Farum Station, var det til kortaermede 
bukser og den mindste T-shirt. P i vej 
vestover mod Bastrup Sa oplevede vi et 
forsvindingsnummer, der bestemt ikke stod 
tilbage for Tour de France. Farst var Peder 
A&x pi vejen lige bagved Jan, og s i var 
Peder der lige pludselig ikke mere. Alle 

standsede, og s i \ai Peder der igen med et 
stk. cykel. Jan havde degraderet en fortaske 
til batgtaske, og det gar man ikke ustraffet! 
Men da tasken rev sig las, var det altsi 
Peder med cykel, der slog en kolbatte ned i 
graften. (vi ville geme have dokumenteret 
det med et billede, men Peder ville ikke en 
gang til!) Graften var tar, s i lige med 
undtagelse af braendenaelder og tomekrat 
var Peder og cykel uskadt. 

Vi nmdede Buresa, karte gennem Jarlunde, 
nedlagde et bageri i Frederikssund og 
krydsede Roskilde Fjord via Kronprins 
Frederiks Bro og niede Jaegerspris Slot 
uden flere numre. I kiosken forsynede vi os 
med div. ako-drikkevarer, i parken blev vi 
overfaldet af draebermyg og endte med at 
spise frokost opad havemuren i bagende 
sol. Vi nad traeemes svale skygge pi turen 
hen til Grevinde Danners gravhaj og videre 
ind i skoven til en anden gravhaj, der var 
betydelig aeldre, og som vi ved selvsyn 
forsikrede os om var tom! Se, s i var det, at 
nogen begyndte at mumle kaffe, og kan 
kinesere lave lagkage, sidan rigtig, rigtig 
dansk lagkage? Man mi sige, at turledeme 
er ved at blive helt eksotiske. Sandagen far 
var det tre verdensdele far kaffe, og deime 
sandag sku' vi drikke kaffe og spise 
lagkage i Bangkok! 

Bangkok viste sig at ligge lige opad 
Slangerup Kirke. Det var vel nok heldigt 
for de kaffetarstige og for Peder og Vemer, 
som var flade! Imens de lappede i girden, 
forsikrede vi andre os om at: Jo! kinesere 
forstir at lave dansk lagkage, s i englene i 
Slangerup Kirke synger. Den lagkage var 
miske grunden til, at vi alle ikke kim 
cyklede til Farum men hele vejen hjem, lige 
med undtagelse af in, der har et bamebam i 
Jyllinge. TAK til Lissy for en ualmindelig, 
rigtig, dejlig tur. 

Birthe Hallbdck 
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L/«SERBREV 

Om Finn Gormsens (FG) negenhed 

Vor nye og pi glaedeligste vis aktive 
redaktar har fra starten markeret sig med en 
klar holdning til det at tisse i vejkanten 
(red.: se Turcyklisten 1-2005). FG har 
ogsi markeret sig ved at belaere om, 
hvordan det foregir, s i han fotograferer 
begivenheden ligesom s i mange andre 
dagligdags begivenheder. Da FG er s i 
varmblodig, optraeder han ofte i minimal 
beklaedning og har gjort dette til en kunstart 
af sanmie sublimitet, som de mandlige 
statuer p i Glyptoteket. 

Vi andre har ikke niet detme evolution i 
vort liv og har ikke fantasi og energi til at 
forevige slige helt almindelige situationer. 
Hvis FG kun blev vist med taj pi, ville 
noget i klubben vaere helt forkert, og det 
ville sframme ind med klager fra begge 
kan. Gaester og nye medlemmer mi 
indordne sig de nuditile*) fotos, for s i laerer 
de om ekspressionisten FG. 

I medieme er vi spektateurs*) til alverdens 
fortraedeligheder i krige og sultkatastrofer, 
og det er ibenbart accepteret, men nir en 
hidtil lidt skjult del af vor hverdag uden 
void pludselig vises "for iben skaerm", 
kommer reaktionen. Hvorfor kommer den i 
avrigt farst nu? Jeg vil tro, at FG uden taj 
miske kimne bmges til at promovere 
nudismens eskalering i vort land i trid med 
de klimatiske changementer*), hvor bl.a. 
irsgennemsnits- og max. temperaturen 
gradvist augmenteres*). 

Og s i er det ikke sundt at presse kroppens i 
afslappet tilstand bladere ekstremiteter*) 
sammen bag taetsiddende taj dele, men 
tvaertimod lade dem f i frit spil i harmoni 
med naturen. Vi mennesker skal vaetme os 
til at vaere forandringsparate og gi i dialog 
om de nye trends med ibent sind. 

Johan Knudsen 

') Ordliste (red): 
Nuditet: negenhed (ofte i nedsaettende 
betydning om anstodelig fremstilling) 
Spektateur fomnentlig en angtelsme Idet 
spectator (engelsk) = tilskuer 
Changement: forandring 
Augmentation: forhajeise 
Ekstremitet/er lem/mer 

Redaktorens respons: 
Kaere Johan, 

Som Du vil bemsrke har jeg som redaktar 
tilladt mig at supplere dit indlaeg med en 
ordliste til benefice*) for de mindre 
elokvente*) s i alle os selvstuderede ravere 
ogsi kan vaere med. 

Som FG er du jo et mangeirigt medlem af 
vores lille forening og jeg tror godt jeg 
forstir, at du kan have en affinitet*) for 
FG's smi idiosynkrasier*) og geme vil give 
efter for tidens tendenser og opvarmende 
klima. 

Men Johan, uforvarende giver du mig 
pudsigt nok lidt ret ved selv at anvende 
ordet 'nuditile' et ord, som ofte anvendes i 
nedsaettende betydning om anstadelig 
fremstilling. Nu var det ikke for at haenge 
FG ud for anstadelig fremstilling, men jeg 
fomemmede nede pi de bagerste raekker at 
selv dir var der tilstedevaerende som syntes 
at antallet og arten af FG's selv'portraetter' 
var udartet, selv om mange af os jo har haft 
en del i r at vaenne os til sidarme selv-
expressioner. 

Imidlertid synes jeg, at der er et lille 
gammeldags ord som helt glemmes af dig i 
derme sanunenhaeng, nemlig 'pli'*) som jeg 
synes vi alle burde udvise overfor hinanden 
i vores omgang i foreningen. Og deri indgir 
vist nok ikke, at man viser fotos af 
hinanden eller sig selv tissende i vejkanten 
med haj cigarfa..., ah, haj strilefaring i 
naesten nagen tilstand. Og i den almindelige 
pli man laerer som bam indgir vist ogsi at 
man efter en vis alder lukker daren efter sig 
nir man benytter badevaerelset. 

S i selv om saedeme*) stir for fald i disse 
tider, vil jeg tillade mig at fastholde at nir 
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FG tisser i vejkanten burde han lukke diaren 
efter sig! 

Hermed mi dette enme vist vsere udde-
batteret i hvert fald indtil vi ser FG's nyeste 
billeder til den tilstimdende Jul. 

Redaktaren 

') Ordliste (red): 
Benefice: en god geming til fordel for nogen; 
d til benefice for dig vil jeg gentage advar-
selen 
Elokvente: VELT/u.ENoe 
Affinitet en naer fort>indelse el. 
overensstemmelse mellem forskellige ling = 
SUCGTSKAB. SAMHaRIGHED 
Idkjsynkrasi: et enkelt menneskes saer-
egenheder el. pifund d teorien bygger pi 
kJiosynkrasier 
Pli: dannelse og god opfarsel = HOFLIGHED, 
ANSTAND, d du mi se at fi laert noget pli • har 
du ingen pli? • en kvinde med pli 
Saedeme: (aeldre, poet) = S^DVANE d efter 
gammel saed • laere gode saeder • saedernes 
forfaM 

T E K N I K & T I L B E H 0 R 

Kulfiber ksdehjul 

Det tyske firma Tune, som er kendt for 
special dele med lav vaegt, har nu udviklet 
kaedehjul ftemstillet af kulfiber passende til 
bide Shimano og Campagnolo standarder. 
Til trods for at fabrikanten angiver en god 
slidstyrke er det nok ikke kaedehjul man 
skal regne med at kunne kare med i flere ir. 

De fis ogsi i mountain bike starrelser, men 
da der er faerre tasnder pi sidanne, er disse 
af hensyn til slidstyrken udstyret med en 
tandsaet-ring i titanium lamineret ind i 
kanten af et kulfiberkaedehjul. 

Prisen starter ved € 199,- svarende til ca. 
d.kr. 1500. Interesserede kan se naermere 
under www.ttme.de 

"Slangomat" 

AKTIV FERIE og camping i Europa 
CYKELFERIE 
Frankrig, Tjekkiet og Ostrig. Fra hotel til 
tiotel, ud fra campingplads el. pS egen hSnd. 
VANDREFERIE 
I Europa. I gruppe eller pa egen hand. 
CAMPINGFERIE 

i Bus; Frankrig, Tjekkiet. Fly: Korslka, Thassos. 

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

' "bg fra Arhus 19.6-31.7. Tag cyklen med. 
F/ELLESREJSER for singler og familier 
Faellesskab om madlavning, cykling og vandring. 

ITW 86 15 35 99 www.ruby-TBJser.dk Ruby Rejser 

I Tyskland og 0strig har daek og 
slangefabrikanten Continental efter forslag 
fra cykelhandlere fundet ud af at der skam 
er behov for reserveslanger uden for normal 
forretningsibningstid. 

De har derfor udviklet og opsat en hel del 
automater, hvor traengende kan traekke 
friskt gummi efter behov og stiarrelse, nir 
de skal ud at have noget sjov pi den to-
hjulede. Til nu er slange-automater at finde 
mere end 100 steder i de to lande, og det 
forlyder at man ogsi er interesseret pi 
Mallorca. Foruden hos cykelhandlere stiles 
ogsi efter at f i slange-automater opsat ved 
trafikknudepunkter som banegirde og 
cykelveje. Interesserede kan fmde naermere 
opiysning om placeringen over 
www.schlauchomat.de 
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HAR I H0RT. . . 

Igen i i r har klubben vaeret repraesenteret 
ved Semaine Federale i Frankrig, idet Lene 
og Jess havde arrangeret sig med en lejebil 
og var taget af sted til de Atlantiske 
Pyrenaeer. 

Der havde vaeret ca. 12.000 deltagere. 
Faciliteteme var de saedvanlige med de 
velkendte midlertidige toiletter og bruse-
kabiner. Samt selv&lgelig en Village 
Federale centreret omkring det uundvaeriige 
0ltelt. Terraenet var godt bakket og ogsi 
bjergrigt, hvis det var det man ville, med 
passene Col d'Aubisque og Col Marie-
Blanque, som er kendt fra Tour-de-France 
etaper. 

En mindre flok fra Himmerland Motion 
anfurt af klubformand Sverre Wognsen 
havde arrangeret sig med en bus og var 
tilfaeldigvis placeret taet pi Lene og Jess. De 
gamle bekendte for mange af os, nemlig 
John og Johanne Terkildsen samt Ole 
Nepper sender en 'varm' hilsen med tak for 
sidst, hvor de var med pi Turcyklistemes 
Aurillac tur. 

Lene og Jess fortsatte til Provence, hvor de 
slog sig ned i naerheden af Vaison-la-
Romaine. Ved et besog pi Citotel de la 
Gare i Orange viste det sig at Lars Bai med 
familie havde vaeret pi beseg selv samme 
formiddag. Mme. Verbe og datteren Cecile 
stir stadig ved roret og sender en venlig 
hilsen til alle de Turcyklister der har vaeret 
der i tidens hah. 

Kffimpen i Provence, Mt. Ventoux, skulle 
ogsi lige checkes, og toppen l i sorme, hvor 
den I i , da den blev lagt, hvilket kunne 
konstateres sammen med Peter Kare, der 
var pi ferie med fruen pi et auberge i 
nsrheden. Opkersel pi bjerget fra Bedoin, 
ned over Sault og retur ad smi veje rundt 
nord om massivet. Herefter rykkede Lene 
og Jess laengere ind i bjergene mod 0st 
inden turen igen gik mod det hjemlige 
lavland. 

EN STOR UNDSKYLDNING FRA 
R E D A K T 0 R E N 

Under klubmodet i august blev det pipeget 
for mig at der jo normalt ikke var noget 
klubm0de i den mined og at det heller ikke 
var med i turkalenderen. Redaktaren mitte 
krybe til korset og tilsti at han skam slet 
ikke havde konsulteret nogen kalender, men 
blot havde taget det for givet at da der ikke 
var en sterre udlandstur i gang pi det 
tidspunkt s i var der da en klubaften, og 
havde f0lgelig lagt datoen ind i oversigten 
pi bagsiden af klubbladet. 

S i til alle de fremmedte ca. 20 medlemmer, 
som dog heldigvis s i ud til at hygge sig 
gevaldigt, mi jeg meget beklage at I kom, 
for 1 skulle jo slet ikke have vaeret der! Men 
tak fordi I opmaerksomt laeser bladet og 
meder op til frods for at jeres ibenbart 
forvirrede redaktar ikke har helt styr p i 
tingene. 

Miske skulle vi fremover overveje om ikke 
ogsi august mined burde forsynes med en 
klubaften, ogsi i turkalenderen. 

John M 

L I D T OM A L T DET ANDET 

Motionslab 

Mange har kart diverse motionsl0b og 
nogle ogsi nogle af de lange skandinaviske 
lab. Men det ultimative og ekstreme er nok 
Paris-Brest-Paris som kares hvert fjerde i r 
og simaend er pi 1.240 km (Brest ligger 
ude ved Atlanterhavskysten). Men s i kan 
man ogsi vaelge at have op til 96 timer at 
gennemfere i. De har i England/Scotland en 
parallel til det plus lidt ekstra km med et l0b 
London-Edinburgh-London, som er pi ikke 
mindre end 1.475 km. 

Det farste l0b i England/Scotland fandt sted 
i 1989 med 12 deltagere. Til irets lab har 
der meldt sig mere end 300 deltagere fra 15 
lande. Label skal gennemfares pi under 
120 timer og man kan kun izmske dem alle 
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en god tur og et forh&bentligt forsat godt 
helbred nir farst rumpen er helet, alle de 
sovende fingre og taeer engang er vignet op 
og den stive nakke har rettet sig ud. 
Nysgerrige kan finde naermere detaljer pi 
wvyw.audax.uk.net 

Minimumsvsegt for racercykler 

I henhold til UCI's bestemmelser skal 
racercykler, som de bl.a. anvendes af de 
professionelle hold, have en vaegt pi mindst 
6,8 kg. Der er nogle af prof holdenes cykler 
der som standard faktisk vejer mindre end 
det, og de mi derfor forsynes med lidt 
ekstra vaegt for at komme op pi minimum. 
Holdenes mekanikere fortraekker at gare 
dette ved at vaelge lidt "timgere" dele end 
de letteste som sponsoreme stiller til 
ridighed. En anden mide at gare det pi er 
set pi et foto taget af en nysgerrig og 
teknisk interesseret fotograf 

Fotoet viser nemlig at man under sadlen har 
piklaebet vaegte af samme type som anvendt 
til afbalancering af letmetal bilhjul. Billedet 
viser tydeligt tre raekker blyklodser af 
forskellige starrelser klaebet imder sadlen, 
angiveligt med en vaegt af 110 g. 
Umiddelbart synes det at vaere totalt spild, 
det havde nok vaeret et fomufligere valg at 
benytte alternative komponenter med en 
hajere vaegt og dermed formentlig starre 
styrke. 

Tour de France 

Det har vaeret imponerende her i sommer at 
falge Lance Armstrong vinde Touren for 
syvende gang, ingen tvivl om at det er en 
stor praestation som nok aldrig bliver 
gentaget. 

MEN, jeg er af den aeldre irgang og synes 
egentlig at tidligere vindere har ydet en 
starre praestation med faerre vundne T-d-F 
for de karte hele saesonen. En rytter som 
Eddy Merckx karte alle forirs klassikeme, 
de store etapelab, og endte saesonen med at 

kare efterirs klassikkeme. S i udover de 5 
T-d-F han vandt, har han vundet s i godt 
som alle naevnevaerdige starre en-dages lab. 
F. eks. har han bl.a. vundet Milano-San 
Remo ikke mindre end 7 gange, og vaeret 
verdensmester i hvert fald to gange. 

Om vinteren karte han derudover 6-dages 
lab med stor succes, og med sin banerutine 
lykkedes det ham ogsi at s l i den mest 
prestigefyldte rekord af alle nemlig time-
verdensrekorden. S i her var en rytter som 
var utroligt alsidig, og nok aldrig vil finde 
sin lige. I forbindelse med T-d-F er det nok 
ogsi vaerd at naevne at den gode E^dy 
foruden at ende i Paris med den gule traje 
s i vandt ham skam ogsi i samme lab bide 
den granne og den hvide traje. Ved en 
anden lejlighed stod han pi podiet i Paris 
med den gule sivel som den granne og den 
prikkede bjergtraje. Det mi have vaeret 
varmt! 

I forbindelse med sommerens trans-
missioner, som jeg s i over Eurosport, 
bemaerkede jeg dog nogle faktuelle fejl som 
kommentatoreme iyrede af Ikke s i meget 
mht. labet men mere de historiske fakta. 
Label gik jo i i r ind i Tyskland med bl.a. 
Pfortsheim som start by, hvilket 
foranledigede kommentatoreme til at f i 
naevnt at det jo var der cyklen var blevet 
opfimdet i 1817 af baron von Drais. Leif 
Mortensen fik s i ogsi lige lejlighed til at fS 
kastet ind at det jo egentlig langt tidligere 
var Leonardo da Vinci som havde opfundet 
cyklen, da man havde fundet tegninger i 
dette universal genis noter. Det kommer vi 
tilbage til senere. 

Men det apparat, som baronen opfandt, 
ville af dagens mennesker naeppe blive 
opfattet som en cykel da det blev skubbet 
frem med benene. Altsi naermest en slags 
labehjul, som man sad pi i stedet for at sti 
op. Nir man laeser om det p i tysk er det 
ogsi typisk at det opfundne kaldes en 
"laufinaschine" altsi et "labeapparat". 

Det var farst en hel del i r senere omkring 
1860, da et par franske bradre fandt pi at 
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udstyre apparatet med pedeiler at det vel 
begyndte at ligne noget man kunne kalde en 
"cykel" som det forstis i modeme forstand. 
Men folk ville geme kare hurtigere og da 
der ikke var noget kaedetraek var det s i 
nadvendigt at age hjulets diameter, sidan at 
man kom laengere frem per pedal-
omdrejning. Og det gav jo langbenede 
cyklister en fordel frem for andre. 

Men efterhinden udvikledes kaedetraekket 
og samtidig med det opspaendte hjul og 
luftfyldte daek reduceredes hjulenes 
starrelse, og omkring 1890 var noget som i 
dag kimne genkendes som en cykel en 
kendsgeming. Hvad der er sket siden er 
"blot" en forfinelse af hvad der vel (i hvert 
fald af mig) mi befragtes som en af de 
allermest geniale opfindelser af alle bortset 
fra ilden og hjulet. 

Hvad angir da ViiKi og cyklen s i er der 
mange som har beskaeftiget sig med bans 
skitser i irenes lab. Det seneste jeg har set 
er en hjemmeside som germemgir skitseme 
og sammenligner med en masse andre 
laerdes undersagelser i tidens lab. 

Konklusionen er, at det er yderst usand-
synligt at tegningeme stammer fra da 
Vinci's tid, og da de har vaeret i mange 
menneskers haender i lange perioder har der 
vaeret god lejlighed til at tilfaje noget som 
kuime tillsegges en italiener. Og s i slap man 
for at hare om denne tyskers opfindelse af 
noget s i genialt som en cykel. 

Alt dette gennemgis pi en speciel 
hjemmeside pi nettet i et ret vanskeligt 
tilgaengeligt engelsk og med utallige 
referencer til andre laerdes vaerker i samme 
aniedning. Skulle man have lyst s i se 
www.cvcleDublishine.com/historv 

JohnM 

K cnojti itwwM c m r a B¥v»i« CT>a^ MvvAW cvKifli 

THathlonspaclalMwt 

RYVANG CYKLER og SPORT APS 
Hnaatogad* 3l/Tl«ngMada 38 
21W K»benf«vn 0 
m 3f 20 73 12 Tetgfu 31 20 54 58 Qiconr 6 55 21 53 

- kram til krassne cyklister 

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

Vi ses til motionscykeltob 

•sjumnarplicm 
Postbox 176, DK-4600 Kege 
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K L U B M 0 D E R 

September: Torsdag d. 8. 

Oktober: Torsdag d. 13. 
Aktivmade - ^ndring af klubstruktur 

November: Torsdag d. 10. 
Aase og Jens Spelmarm viser billeder 
fra deres tur til Kina. 

December: Torsdag d. 8. 
Finn Gormsen viser sommerens 
lysbilleder. Dertil serveres glOgg og 
aebleskiver. 

E R C Y K L E N I V I N T E R H I ? 

I Friluftsland er vi spedalister i 
turlangtend. teletnark og vinter̂ ekMure 

Kigindhos mwnsm 
Frederiksborggade 52 

136OK0benhavnK 
Tlf. 33 14 51 50 

L o u l B K e t n e r s B f t f . 

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

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

www.coolblkas.dk 

Klubben er Sben for alle som deler 
glaeden ved at cykle - sa har vi vakt 
din interesse er du velkommen til at 
kikke forbi pa en klubaften eller at 
made op til en af de annoncerede ture 
for at se hvad vi egentlig er for nogle. 
Se i 0vrigt ogsa: 

Turcyklistemes hjemmeside 
www.turcyklisterne.dk 

HEINO C Y K L E R 
ALT I 

CYKELBEKLy^DNING 
KVALITETSCYKLER TIL LAVPRIS 

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

1 samme koncem nu ogsi: 
Rolsted cykler: 

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

Bikebuster: 
Hovedvagtsgade 6, 1103 Kbh. K, Tlf33 93 93 63 

ll 

Deadline for najste nummer er 25-10-05 

Forventet udscndelsc ugo 49 i dec, mfincd 


