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Side 2 

Aktiviii0det2OO5 
Aktivmsdet blev aflioldt torsdag 13. 
oktober med dehagelse af 42 medlemmer. 

Oplsegget til fbreningsdannelsen blev 
vedtaget og stifiende general forsamling 
derefter aflioldt. De foresliede vedt«gter 
blev vedtaget med enkelte mindre 
justeringer. De hidtidige medlemmer af 
forretoingsudvalget samt kassereren stiliede 
op til bestyrelsen og blev suppleret med 
Knud Hofgart. Som formand blev valgt 
Bert Due Jensen. 

Bestyrelsen arbejder nu videre med 
projektet for at foreningen og dens 
vedtsgter godkendt i Kebenhavns 
Kommune og dermed gere os berettiget til 
at fi tildeit lokaler. 

Se referatet af den stifiende general-
forsamling andetsteds i bladet. 

JtnEeafsliuiitiiiiiiaig 

I skivende stimd har den traditionelle 
juleafslutning netop fimdet sted. Der var 
stort fremmsde for at se Finn Gormsens 
billed-show samt hygge sig i pausen med 
den dejlige gldgg og ableskiver. 

Finns lysbilleder havde som hovedtema 
Stefans ophold i Danmark, dettagelsen i 
sommerens ATT rally i Lorraine i Frankrig, 
samt Finns rejse til Frankrig for at 'aflevere' 
Stefan. Der havde de to turcyklister benyttet 
lejligheden til at turiste den i Paris, s i vi fik 
bl.a. set Louvre med Mona Lisa, Versaille, 
samt Mt. Maitre, hvor Finn igen have vseret 
i sit aridv og fimdet et foto frem &a 
dengang for 45 ir siden, hvor har tog 
samme motiv fra prscis det samme sted. 

Formanden indledte i 0vrigt aftenen med at 
orientere om at ban samme dag havde fiet 
endelig bekrteflelse fia Kabenhavns 
Kommune pi at vores khib nu var ofQcielt 
godkendt som en forening i kommunen. 

JohnM. 
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Nye meddoludcr Nytirsfrokost 

Som en &lge af geaeralfonamlingen 
(aktivmede) 13. oktober 2005 har vi opsagt 
vores afiale med ABCs Venner siledes at 
vores sidste arrangement i ABC lokalerae 
bliver Nytirsfrokosten. 

Vi skal fiemover medes i nye omgivdser 
Pt 

Valby NySkole 
Ved Ovnhallen 6 
Valby 
kL 18:30 - 22:00 i kantine/madelokale 

Indgang ved maskinhuset - bag bagmte 
bygnmg. 
(Ved Ovnhallen er en nyanlagt sidegade til 
Valby Langgade mesten lige overfbr 
Horsddldevej). 

Skolen er beliggende tsrt ved Valby Station 
og er nyindrettet i bygninger, som tidligere 
husede Bing & Grcmdals Porcelains-
ftbrikker. Skolegade og Annexstrasde er 
nsrliggende gader og Langgade Station er 
ogsitaetpi. 

Vores forste arrangement blivo- torsdag 9. 
marts 2006, hvor khibben vil byde pi et 
glas vin og lidt spiseligt, samt den 
obligatoriske kafie og kage. 

Pd bestyrelsens vegne 
Bert Due Jensen 

Data: Sendag 15.januar 

PORT 
Cykhn - der 9f kmlet for 

Vigersl«w«j 35 T«Mon 36 30 04 20 

MMetid: 
Madested: 
Lamgde: 

Turledere: 

PriK 

kl. 13:00 
KlubhusetVoldpatkenS 
Si Uenge du ensker, bare du 
sdv hikker og shikker 
Flenuning, Canten S, Fmn C. 
K., Lissy, Lene og Jan 
kr. 100 som medbringes pi 
dagen 

Bindende tilmelding inden I . januar pi tlf 
22 16 27 30eUer43 45 66 08 

Bordet er dskket og bufTetten er linet op; 
du medbringer bare det gode hurocnr og 
eventuelle nytirslajer. Alt er dog ikke ved 
det gamle i ir da der pi giuod af 
nedenstiende fodselsdagsindstag er lavet 
om pi menuen og det traditionelle indslag 
med sild og snaps er sendt i ventepoation 
ta2007. 

Dette betyder at dehagerprisen formentlig 
vil dtekke de fleste drikkevarer til maden, 
der ahsi vil vsre vin og naturligvis 0I / 
vand. Henidover swgcr vi for at der er 
mulighed for at kebe ekstra, hvis det bliver 
aktudt. 

Hilsettfrafivkostudvatget 

60lnfiadselsdag! 

Og de 30 af irene er lullet af banen 
sammen med turcyklisteme. Derfor synes 
j ^ godt vil fejre noget, som dlers 
betragter som nogrt rent ptivat, sammen 
medjer. 

Det er derfor jeg rent undtageisesvis 
blandede mig i det gode sdskab af 
nytirsfestarrangarer, for at gere et UUe 
iodspaik i et i forvejeo muntert arrangement 
og det kan det vel ikke blive mindre 
muntettaf 

Altai - jeg vil geme ftembringe et 
traktement til indledning af frokosten 
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bestiende af fersk reget laks, vann nsget 
0iTed og dampet laks eller bvad der mitte 
vjBre pi torvet lige inden. Hertil vil 
byde pi et par glas mousserende vin og 
efier frokosten vil jeg serge for en 
fodselsdagslagkage til at sli den sidste 
appetit ihjel med. Og det hele er naturligvis 
for fodselarens r^ning. 

Skulle nogen nu vsre blevet overmandet af 
lysten til at give en gave vil j ^ med det 
samme sli &st med syvtommersom at 
sidamw ikke modtages. Og det bedes 
fcqp^eretll 

Derimod vil jeg give jer muligheden for at 
stBtte "Lager uden graenser". Girokort og de 
nedvendige oplysninger vil ligge fremme til 
festen, men det er belt frivilligt og ingen 
skal fole sig forpligtet. 

JanBai Jensen 

TURPLANL^GNINGSMODE 

MBdet blev aflioldt 22. oktober og del-
tageme havde en raekke gode forslag og 
opixg til ture, som bringer os rundt i 
nsromridet til fods og pi cykel sivel som 
flere gange over Sundet samt en enkeh 
gang sydover i Europa. 

Turene vil fremgi af den kommende 
turkalender, sivel som i detaljer langs ad 
vejen her i bladet. Skulle der vsre nogen 
som har en god ide til ydertigere ture si 
hokl jer ikke tilbage, der er enkehe 
weekender tilovers. 

KOMMENDE TURE 

Vandretur i Vestskoven - med 
bmnch 
Dato: Sandag 19. fdmai 

Medested: Naturskolen ved foden af 
Herstedheje 

Medetid: kl. 10:00 
Distance: ca. 4 1/2 times vandring. 
Turledere: Lene og Jan 
Tlf: 43 45 66 08 

Bindende tilmelding inden 15. februar 
Turen vil foregi i he] sol og med den 
knasende fiostsne under foddeme. Vi finder 
en god vandrenrte hvis afveksling dog 
b^rxnses af den lange lige strskning 
inden Ledaje, der skal geres to gange. Vi 
vil derfor cykle fia madestedet for at finde 
et sted at b^ynde vandreturen, der giver 
det bedste udgangspunkt med mulighed for 
at vandreturen tilbage bliver noget kortere. 
Dette skulle sikre at vi kan vtere tilbage ved 
cykleme ved 16 tiden. 

Lene ogJan 

Spinning 
Dato: Torsdag 9. februar 

Medetid: kl. 19:00 
Madested: "Kondigrafen* 

Frederikssundsvej 304 B 
Husum 

Varighed: ca. 1 time 
Pris: kr. 75 til kr. 100/pr. pers. 

afluengig af antal tilmeldinger 
Turleder: Michael Jensen 
Tlf: 35 85 16 02 
Tilmelding: senest 9. januar 

Dette arrangement erstatter vores normale 
kluhitflen da de nye lohaler ferst er Uar til 
marls madet 

Arrangementet starter kl. 19:15 og 
gennemfores pi kondicykler under ledelse 
af en instrxiktBr. Den foibrugte energi skulle 
svare til ca. 10 km lab. Det er ret 
sveddrivende si let cykehajZ-bukser til 
indendars bmg er aiibe&lelsesvsrdigt. 
Motionscykleme er udstyret med Look 
pedaler og for de mange som ikke selv har 
sko med de nadvendige Look klamper, kan 
sko lejes for kr. 10,- (Red.: jeg har selv 
anvendt Look pedaler pi raceren igennem 
mange ir og man kan kun sli fast med et par 
sko med de rigtige klamperl). Husk selv at 
medbringe ^en drikkeflaske - 0,75 liter 
anbe&les. 

D e t e t sted som jeg selv har erftring med 
igennem de seneste 3 ir. Hele gruppen, som 
max. kan vsre pi 15 posoner, koster kr. 
1000, si der skal vxre mia 10 dehagere for 
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^ at prisen hoMer. Jeg fbreslir at vi 
efterfolgende forbegger residensen til en 
naerliggende Italiensk restaurant for at 
kompensere for anstrengelseme med godt 
med pasta - for egen r^ning. ahsL 

MichaelJemen 

Vintertneningen 2005-06 
Sidste sandag er 19. marts 

JanBai 

TURREFERATER 

Falkonergftrden 
Sandag 18. sqnember 

Vi var lorn 5 med turlederen. Og vi fohe os 
temmelig seje, idet vejret s i ud til lidt af 
hvert - mest regn, faktiski Men efler nogen 
af- og piklsdning af regntaj niede vi da 
forholdsvis tarre ud pi den anden side af 
Farum. Turlederen havde en enkelt 
punktering, og si fortsatte vi ud i det 
danske land, som - mildt sagt - s i noget 
efleiirstitiende ud! 

Vi passerede Hammersboh og Barstingerad 
(tio mig, det ^veste i det ajeblik var 
oavnesldhefX havlede rundt i Store Dyre-
have, hvor vi bl.a. stod af og besi Karens 
bag. Karen skulle efler sigende vsre en 
skovl£A>erkone, som har haft en finger med 
ved plantningen af disse vrange bage. Vi 
spiste den medbragte fivkost pi et 
spcndende sted. Det var vel nsrmest i en 
skov. Der var en voldgrav omkring en lille 
0, som om der eogang havde ligget en boig 
4 la Gurre, men m^et lille. Nu gjorde 
vejret ogsi sit til at hajne den ^sndende, 
midddalderiige stemning. Desvctre mi 
leferenten have v«ret indsfiavaerende pi et 
tidspunkt, for det er mig ikke muligt at 
buske, hvor dette voldsted l i (red.: det er I 
Gl. Gnmholtvang sfcov). Men vi blev i hvett 
fiddikkevidel 

Sides 

S i fottsatte vi til Falkonetginlen. Den 
ligger i FredensborgI Forevisningen var kl. 

14:00. Men vi ankom i god tid, s i vi niede 
at se udstillingen forst. Edith Wenzel 
hedder den un^ fiigledame, og hun har 
tnenet jagtfidke, for hun begyndte i skolen. 
Jagt med &lke har men kendt til i ca. 4.000 
ir. Araberae er kanondygtige til den form 
for jagt. Det er nsrmest en kunstait. Men i 
Danmark er det fbrbudt. Indendars i 
udstillingslokalet fik vi en prave pi de smi, 
vtevre fiigles faurtigjhed og najagtighed, nir 
de greb byttet S i blev vi gennet udendars, 
og her blev vi praesenteret for de starre 
fugle: amerikansk kongemusvige, verdens 
starste musvigeart. Verdens hurtigste 
vandrefalk, der kan styitdykke med en &rt 
pi 560 km/t (det kan ikke engang en 
racerrav klare i medvind og ned ad bakkel) 
Og til sidst kom den starste: en russisk 
steppeara med et vingefimg pi 2 m. J ^ vil 
bare lige sige, at den er stor-stor, nir den 
pludselig kommer mod et menneske, der er 
mindre end dens vingefang. Og den gir si 
tart pi, at man har ajenkontakt, og si i 
sidste ajeblik suser den hen over hovedet pi 
en! 

Ni, men pi trods af vejret, som Peder jo 
ikke kunne gare for, s i var det en ret 
spaendende tur indtil videre. 

Sagjnmdskaben vil vide at det altid r^ner i 
HilleiBd, s i hvoifor vi lige skulle den vcj, 
begriber j ^ ikke! Men da vi niede 
Eleonora Christine, si vi raermest ud, som 
om vi havde kart vandcykel ned gennem 
kaskademe. Vi blev dog taget godt imod, 
fik haengt det vide teg op, straget vandet ud 
af hiret og ajnene og blev baenket i en varm 
stue. Og s i fik vi verdens mest Iskre 
dxdcoladekage - med rigelig kafie till 
IQemturen i vidt og kokb taj behever j ^ 
ikke komme ind pi. Men Falkoneiginlen er 
bestemt et besag VKrd. 

BirOie HatlbOck 
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Refent af AkthuMdet 13. oktober 2005 

Valg of dirigent og referent 
Valgt til diligent blev Carsten Pihl og valgt 
til referent blev Flemming Nielsea 

Rcgnskab 2004/2005 
Regnslcabet var revideret af Steen 
Hommelhoff Jensen den 12/10-2005 uden 
anmxrkninger Der blev spuig;t om 
Annonceindtxgter pi 0,- kr. Jens Spdmann 
svarede, at ban havde udsendt girokort for 14 
dage siden, men indtil nu ikke havde fiet 
indbetalinger. Bertel synes renteindtasgter pi 
1 promille er for lidt Vi fik opklaret, at et 
n ^ v t fwskud til FAK betsd at Jens 
skylder Finn penge. Herefto- blev regnskabet 
vedtaget 

Skal vi have en forening? 
Aksel orienterede om baggnmden for 
overgang til forening. Formilet er at spare 
penge til husleje. Nir vi bliver en forening 
med vedtasgter godkendt af Kabenhavns 
kommune, vil de formentlig stille lokaler til 
ridighed uden at krxve betaling. Johan 
spuigte, hvor Ixnge vi havde det nuvsrende 
lokale, svaret var til 1/1 2006. Jan spuigte, 
hvomir det dculle opsiges, Spehnann 
svarede 1/12. Finn K mente at Idcaleme kan 
opsiges, nir vi vil, idet der ikke foreligger 
nogen skriillig afiale. Birte spurgte om 10 
medlemmer i Kebenhavn var nok, Aksel 
svarede at antallet ikke var et problem. Bert 
sagde at Kebenhavn har sagt OK til ca. 100 
medlemmer og de ved, at kun £i bor i 
Kabenhava Ved afitemning var ca. 95 % for 
og2imod. 

Debat om forslag tfl vcdtsegter 
'vedtaget' (uddybende bemsikninger fii 
referenten) 
§ 1. "?' erstattes med "5'. (khibbcn 
'nvcyklistenie oprettd i 1975) 
§ 5. Regnskab og revision 'Fremlseggelse 
skal udsendes skriftligt og ofifentliggroes pi 
foreningens hjemmeside' (i stedet for valg 
mellem disse muligheder) 

§ 6. Geneialforsamling '... varseL 
Indkaldelsen skal ske skiifUig og ved 
oSentliggarelse pi foreningens hjemmeside" 
(i stedet for valg mellem disse muligheder) 
§ 10 Foreningois ledelse ' 5 ' (antalld af 
bestyrelsesmedlemmer rettes fia '4 - 5') 
"Formanden og kassereren vselges saerskih 
for 2 ir ad gangen. Formanden vaslges i ulige 
ir og kassereren i lige ir. Farste gang vxlges 
kassereren kun for 1 i r ' 
Med disse rettelser blev det udsendte 
vedtagtsforslag vedtaget 

Budget 200S/2006 
Jens Spellman fiemlagde et budg^ for det 
kommende ir med uandret kontingent og 
uaendret kafletilskud. Det blev vedtaget 

Valg: 
Formand. 
Bert Due Jensen blev valgt. 
Kasserer. 
Jens Spelmann blev valgt. 
3 ovrige bestyrelsesmedlemmer. 
Aksel Koplev, Gertie EUd>y og Knud 
Ho%ait blev valgt. 
2 suppleanter. 
Johan Knudsen og Flemming Nielsen blev 
valgt 
Revisor. 
Steen Hbmmelhofif Jensen blev genvalgt, og 
Linda blev genvalgt som revisorsuppleant 
Oubbladet. 
Redaktor. John Mathiesen blev genvalgt. 
Udsendelse qfKlubbladet. 
Finn Kristensen blev genvalgt. 
Khtbqfiens udvalg: 
Jespe- Wang blev genvalgt og Carsten Pihl 
og Beithel Semma blev nyvalgt 
Nytiirs/rokostudvalg: 
Finn Kristensen, Lissy Christiansen, Carsten 
Schmidt, Jan Bai Jensen og Flemming 
Nielsen blev valgt 

Nseste firs ture 
Tur planlasgnmg: Made den 22. oktober hos 
Lene og Jan. 
Vmteitnening: Jan sagde at turene fottsatter 
usndret 
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Sommer tur. Johan Knudsen vil arrangere tur 
til det sydUge Tjdddet fia 17/6 tU 1/7 2006. 
Der bliver tale om to ophoMssteder og en 
piis fia kr. 3.700,- (campin^iytter) til kr. 
5.200,- (hotelier) for 30 dehagere. Ncrmere 
detaljer kommer i naeste blad, Johan vil 
a^are oveniatningsfonnen ud fia de tiJbage-
meldinger han fibr inden jul. 

Eventndt: 
Knud Ho%ait eftedyste en ny adresseliste 
med mobilnumre. Aksel oplyste om, at man 
kunne & mail med nyheder, hvis man sendte 
sin e-mail adresse til turcyklisteme.dk. 

SOMMERFERIE TUR 

Oplsg om sommerferie turen er udsendt 
separat pr. post til alle klubbens 
medlemmer. Venligst tilbagemelding fia 
alle interesserede senest 15. decemberl 
Tlf 39 67 32 21 

Johem Knudsen 

TEKNIK & TILBEH0R 

"Fastfrosne" dele 

Foranlediget af et tilfalde hos et 
klubmedlem bar det nok bringes i erindring 
at metaller af forskellig art (f eks. stil og 
aluminium), som er i tat kontakt med 
hinanden, kan resultere i sikaldt galvanisk 
korrosion, hvilket medfiarer at der dannes 
en svag stnam, som leber fi-a det ene metal 
til det andet. D^e betyder, at der vandrer 
metalpartikler fi^ den ene komponent til 
den anden, hvor de 'gror' fast og med tiden 
ikke kan lasnes hverken med kraft eller 
rustopkisningsmidler. 

Nir denne situation er opstiet og ah virker 
som om det er sammensvejset, som f eks. 
en aluminiums saddelpind i et stilstel, er 
der kun ia ting at gare nemlig at overiade 
sagen til et kvalificeret cykelvarksted som 
er i besiddelse af det rigtige varktej. 
Varkstedet saver si sadelpinden over og 
udskarer med en rival de tilbageblevne 
rester af saddelpinden, si saddebvret i 

stdlet igen er belt glat indvendigt Og si mi 
den uheldige cyklist s i anskaffe sig en ny 
saddelpind. 

Det samme kan ske i fbrbiodelse med 
fiiempinden ned i styrravet, og hvor pedalers 
stilaksler er skruet ind aluminiums-
pedalarme. Ford>yggelse er ret simpel, 
nemlig at adskille sidanne dele mindst en 
gang om iret og serge for at indfedte delene 
grundigt, geme med et specialfedt som er 
ber^net til at foihindre galvanisk 
koiTOsion. Shimano har noget sidant i ca. 
500 g better (Anti-Seize), ellers har Super 
Lube et produkt som salges i mindre tuber, 
og hvor det specifikt anfisres at det 
modvirker strem mellem metaller. 
Sidstnavnte fimgerer ogsi fint som 
almindeligt kuglelejefedt, og er oven i 
kebet biologisk nedbrydeligt. Tidligere er 
anbefalet kobberfedt, men det er man giet 
vak fi^ da kobber jo er en gevaldig god 
stremleder, bare se jeres almindelige 
ledninger derfajemme. 

Og f i det mi gjort inden vinter, til foriret er 
tingene bare groet endnu bedre fasti 

Snperlette flaskeholdere 

Alt skal jo vare let i vore dage - hellere let 
end solidt. Tidens tendens reflekteres i en 
test for nylig i et tysk cykettidsskrift, hvor 
der et testet et bredt udvalg af dagens 
flaskeholda«. 

En typisk vagt for en standard flaskeholder 
til € 6-8 var omkring 30-50 g selv om man i 
samme vagtklasse ogsi kunne f i en Elite 
kulfiber holder til ikke mindre end € 115! 
(testens absolut dyreste). Der kan man da 
tale om at sdv guld kan kebes for dyit. 
Mere foifolefifende var vagten pi de 
letteste, hvor rekorden var s i lav som 8 g 
(ottel). Og si var den forhokbvis billig med 
kun € 29 at betale ved kasse 1. Nast letteste 
med 19 g var en Campagnolo Record til € 
98. 

For sammenligningens skyld kunne jeg ikke 
dy mig for at smide et par stilbohe pi 
vagtea De vejede pi min kekkenvagt 8 g 
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ligeaom holderan. Det er tuesten for m^et, 
si her burde en keber vel ogsi investere i et 
par kulfiber bobe. Sidan nogle koster € 9 
pr. stk. Men si ikal man ogsi gi op i 
tingene. Tsidc bk>t pi, at hvis man keber 
kulfiberbohe k 1 g stykket. s i har man 
vsgtmsssigt sparet bde 6 g i fofhold til 
stilbohe. Moi de 6 g har si ogsi kostet ca. 
kr. 135. Sdv foretrskkn jeg oak - som vel 
de flvrige Turcyklisto^ - at tingene ssrme 
deal kunne holde til noget snarere end at 
vsreletteogdyre. 

Knlfiber 

Af andre ting som nu kan Qa i kulfiber er 
(%si en bagskifter med en vsgt pi 125 g 
Her er der tale om et produkt fia et nundre 
tydc firma, som da (^si skal have hde € 
650,- for dea Til sammenligning fandt jeg 
en Shimano brochure fi^m, hvoraf fi^mgir 
at en Dura Ace skifier af nyeste modd vejer 
180 g til en dansk pris af kr. 779,-

I 0viigt fiemstilles kulfiber materialet med 
basis t rioiie og trskkes ud i tynde tride, 
som vsves sammen til mitter af forskeliige 
tykkelse. Foraitejdningen finder hyppigt 
sted i Kina dler andetsteds i Qen»sten, 
hvor man mi hibe for medarfoejdeme at 
aibqdsmiljeet er tilstrskkeligt sikkert, da 
kulfiberstav dlers trsnger ned i hingeme 
med alvorlige folger. Men der indgir ogsi 
andre ting i kulfiber, idet kun 60 % af f eks. 
et cykelstd er kulfibermitter. Resten er den 
lim' som hdder mitteme sammea Den er i 
0vrigt ogsi skaddig 

Men med de mange ting som i dag laves af 
kulfiber materials er der stor mangd pi 
d^. Det er ikke kun cykddde, men mange 
andre ting, som i stigende omfimg dele til 
biler i form af f eks. motor- og bder-
Iqidme. Og nu favor Avbus har introduoeret 
sit nye fly og skal til at fiemstille det, vil 
bdiovet for kulfiber ni et oyt tojdqnmkt 
for der indgir rigtig meget m^eriale i sidan 
en kampe. Faktisk er det allerede 
rappofteret at der finder fbr&lskning sted af 
kulfiber i diverse lyssky ftbrikker, som 
finder det m ^ lettere at lave glasfiber der 
derefier ind&rves si det bliver maikt og 
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kommer til at ligne kulfiber. At gksfiber si 
ikke er nsr si stsnkt gir man let henover 
for at score kassen; man mi hibe at de 
kebende virksomheder hokler godt erje med 
hvad det er de fir leveret 

Pob rPnbn i i l e r 

Nu er der en ny Polar pulsmiler til 
cykdbrug som kommunikerer via infiaradt 
lys med den medbragte Nokia mobil tdefon 
s i man kan overfore computerens 
infbrmationer tH mobUen, og d^ se dataene 
som grafik pi mobilens noget sterre sksna 
Herefter kan man si sende infbrmationeme 
som SMS til sin trtener for evaluering, hvis 
man altsi har sidan in. Ellers kan man jo 
sende den karestoi som en imponator for 
bare at fi lidt ros. Og hvis ah andet svigter, 
kan man jo ogsi sende den til Moar. 

Sram bremse/sldftegreb 

Der er eftetfainden en dd medlemmer inkl. 
mig selv, som har deres raccrcykler udstyret 
med modeme gearskiftegreb. S i d^ vil 
sikkert interessere, at Sram har medddt, at 
de i begyndelsen af 2006 vil markedsfare 
deres egen version af et kombineret 
bremse/gearskifl̂ {rd>, som vil vaere lettere 
og mere simpdt konstiueret end bide 
Shimano og Campagnolo. Sram's grd> har 
bide gear- og bremsdcabler liggende under 
styibindet og betjener sivd op- som 
nedskift med en separat arm under 
bremsebsjlea 

For skifl store geaifajul til mindre 
klikkes lidt indad, hvorefter skiflet finder 
Sted nir armen slippes. Skal der skifles fia 
smi til store gearhjul, fores samme arm 
laengere indad, hvordler der kan skiftes 1,2 
dler 3 gear i samme omgang At damme ud 
fia fbtos er grebene ganske nyddigt 
designet og ser ud til at vare behagdige at 
boMepl 
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.LygteCBring 

I denne mevke tid er det vigtigt at have godt 
lys pi sin cykeL Det er enkeh i vore dage med 
de smi lette lysdioddygter som lyser efEdctivt 
og som siden 1. ^uil 2005 og^ geme mi 
vare en blinkende fotiygte 

Tank bare pi hine tider, hvor det var 
anderledes besvarligt at holde en lygte 
lysende. Der var en vage at justere, lygU^las 
at pudse (ogsi indvendigt) og lampeoUe at 
fylde pi. Og hvor lysudbyttet var stankt 
begranset 

Den viste gamle lygte er en Lucas Silver King 
anno 1915, hvor den var m^et avanceret med 
smi ruder i lygtens sider, et spejl bag vagen 
samt et afî edret lygteophang til at tage af for 
de sted lygten udsattes for. 

THE 

"Silver King of tiic Road. 

I dag er det noget nemmere. Denne fikse lille 
CatEye EL400 lygte kebt for et par ir siden 
drives af tre smi AAA battaier og har 3 
energisk blinkende lysdioder, som ogsi kan 
lyse vedvarende. Vedvarende starkt lys i op 
til 15 timer, svagere i op til 65 timer 
deiudover. Energisk blinkende i op til 160 
timer (iflg. producenten). 

Som en bibemaikning til CatEye lygten skal 
jeg ikke undlade at bemarke, at den er 
vandtat til 50 m dybde. Et engelsk cykd-
tidsskrifi rapporterede at de testede tygtm 
natten over i en guldfiske dam, hvilket i 
mericet skabte en dd aktivhet blandt de noget 
forbleffede fisk, som vist ddrig havde oplevet 
noget tilsvarende for. Og naste morgen lyste 
den skam endnu. 

Vi ses tH motksnscykelleb 

mmsmncm 
Postbox 176, DK-4600 Kage 
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Nypwnpe 

En ny type pumpe er af medarbqdenie p4 et 
Engdik c^eitidsikiifi valgt til ineti nye 
produkt Det drejer sig om en pun^w af en 
heh ny udfbmming med navnet Cyclaire. 
Pumpen IsBgges pft jorden, hvorefter 
pumpehovedet via en kort siange fbtbindes til 
vmtilen. For at pumpe sasttes en fod pi 
pumpen og man griber i tt lille hftndtag som 
sidder i enden af en strop oprullet inde t 
puiupeiL 

Ved at tnakke i stroppen fyldes der s i hift 2 
slangen. Strĉ >pen lad^ man si mile tilbage i 
pumpen hvorefter der igen trskkes i stroppen. 
osv. Det skulle fiingere heh problemlast og let 
at fi et tryk pi 100 psL Pumpoi er meget 
kompakt, men passer ikke til en tnqdomme; 
den skulle doe kunne passe heh fint i mange 
af dagens sadddtasker. Pumpen bar indbygget 
manometer og er meget let at anvende og med 
tneksystemet er dea heh uden de problemer, 
som mindre muskdstterke persona- kan have i 
fixh. med almindelige pumper, og er slet ikke 
A IsBQge om at n& op |k et passende tiyk som 
mange minipumper er. Pris £ 21,-

som gir fia Oberammagau i Sydtyiki(and til 
Garda 80en. I alt 840 km fixddt over 7 «aper 
og med iUce mindre end 21 pas at fi>rcere 
undervqs. Samlet antal hejdemeter 21.000. 
Max. antal ddtagere 1000 pers. Se nsrmere 
pi nettet under 
www tour-transalp de 

06terbrogade 136 • 2100 0 
m 31 42 43 44 » Giro 9 12 07-89 

HARIH0RT. . . 

Her sidst p& sommeren havde en gruppe pi 
10-12 Turcyklister vovet s^ til hdt 
Pyremeeme for at kare ca. 600 km fia 
Mtddelhavet til Biscayen via alle de bjergpas, 
torn bLa. kendes fiv Tour de France. S i med 
omkring 12.000 hajdemeter var det en tur for 
de mere entusiastiske bjerggeder. Det foriyder 
at det foriab godt for alle om end ret 
anstrengende. Utroligt hvad folk udsaetter sig 
dx, og A endda hdt fiivilligt og mod 
betaling Er vi en forening af lelv-̂ rinere eller 
hvad? 

THriMon-spectelMen 

TO S? 20 ra UJblote « so « B. Qtar » B « 81 

Skulle de pigsldende have lyst til mere af 
samme slags, s i er jeg fiddet over et iriigt 
oiganiseret motionslflb over Alpeme. der 
kares for par (herrer, damer, dler mfacet) og 
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LIDT OM ALT DET ANDET 

"Cykdsadler skader potensen" 

"Amerikanske fordcere advarer mod at cyUde 
Jot meget pd smalle sadier som dem, der 
bniges pd racercykler eller mountambikes. 
Tre timer om ugen er nok til at ege risikoen 

Jor impolens" 

Ija, det var den sensationspragede overskrift 
som kunne Isses i Politiken en tidlig 
solbeskinnet sendag morgen forst i oktober. 
Sandelig dystre udsigter, som nok kunne fi 
selv en garvet turcyklist til at droppe sendags 
cykehuren for foitsat at vaere i stand til at 
betjene firuen pi passende vis, og i stedet tage 
sig en ekstra lur pi soften for at undgi de 
dystre udsigter. 

En nsrmere gennemlaesning af artiklen 
udviste nogle msrkvsrdigheder. Joumalisten, 
som havde laest den amerikanske 
unders0gelse, havde gjort sig den ulejlighed at 
rette henvendelse til formanden for Danmaiks 
Cykel Forening, Claus Hansen, men mon ikke 
der var noget joumalisten havde fiet lidt gah i 
halsen, for mig bekendt er der ingen sidan 
forening Men pudsigt nok hedder formanden 
for Dansk Cyklist Foibund ogsi Claus 
Hansea Allerede her er joumaUstens mang-
lende seriashet stillet til skue. Claus Hansen 
er dog refereret for ^ e oplevdser med 
folelseslashed i bemeldte kropsdel, som 
hutigt var forsvundet «&tx en sndring af 
sadlens indstilling. 

Ud fia de gennemfianrte undersagelser 
konkluderes forskeliige ting, nemlig at med 
mindre man er professiond cykehytter, s i er 
det anbefdelsesvsrdigt at bnige en klassisk 
Y-fomiet saddel af slagsen 'som din mor dler 
bedstemor benytter. Den skd hdst vsre 
m^et bred og heist uden snude. Skal den 
have snude, skal snuden heist p^e nedad* 

Nu filder det mig i ejnene, at det refereres fia 
undersagelsen at professionelle cykelryttere 
ikke har de samme problemer som andre, idet 
"de stir mere op i pedaleme'. Om de gar, det 

er der vd egentlig ikke nogen som kan sige, 
men mig ville det da undre noget og under 
alle omstsndigheder ville det kolossale antd 
trsnings- og labs-kilometer, som de 
professionelle tilbagelogger jo alligevd 
resultere i en ret s i voldsom belastning af 
•sidderegionen'. 

I tidens lab har jeg laest om adskillige sidanne 
undersagdser, s i emnet er ibenbait noget, 
som ligger forskere meget pi sinde - eller er 
det bare i USA? En omtalc for 10-15 i r siden 
i et tysk cykd tidsskrift havde set pi en 
tilsvarende undersagelse, og her erindier j ^ 
at joumalisten havde forelagt undersagelsen 
for en professor pi et tysk universitets-
hosphd. Denne havde beroliget med at 
henvise til at der i nabolande som Holland og 
Danmark var hdve og hele millioner af 
mennesker, som havde cyklet til og fia 
aifoejde hver dag siden 1920'erae. Og hvericen 
hoUsndere eller danskere var da uddade 
endnu! S i selv om der godt kunne vsre 
enkelte som havde problemer, var der intet 
nyt i det. 

I parentes bemsrket har j ^ da selv engang 
h ^ problemer, men det var under 
Trondheim/Oslo motionslabet pi 540 km, og 
for mig var det simsnd bare de tre midterste 
taeer pi den ene fod som fildt i savn. De er 
siden vignet op igen! 

• AKTIV FERIE og camping I Europa 
CYKELFERIE 
Frankrig, TJekklet og 0str1g. Fra hotel HI 
hotel, ud fra camplngplads el. pi egen hind. 

• VANDREFERIE 
I Europa. I gruppe eller p3 egen hSnd. 

I CAMPINGFERIE 
! Bus: Frankrig, TJekklet Fly: Korslka, -nwssos. 

I KORSIKA og SARDINIEN 
! DIrekte fly Ul Korslka fra Kastrup 29.5-16.10 i 
; og fra Artius 19.6-31.7. Tig cyklen med. 

I F/ELLESREJSER for slng!er og famlller 
' Ftellesskab om madlavnlng, cykling og vandring. 

Ruby Rejser 
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KLIU1M01D>£M 

Jannan Sandag d. IS. 
Nyt&rsfrokoat m.m. 

Febman Toiadag d. 9 - Spinning. 
se separat opisg under 
Ture, side 4 

Marts: Toisdagd.9. 
Farste khibaften i ny 
omgivelso- - se side 3 ang. 
iea nye adresse og ind-
byddsentiletletmUtid 

Afrik Torsdag d. 6. - ahninddig 
khibafien(13. apr. eri 
Pftsken) 

ER CYKLEN IVINTERHI? 
t FrihjftsiaRd er vi spedalMer i 

I , n i^.na—>M|J i — I - mwti I it • • i l l I IT I I I 

tunangreno, leieinvK og wranjeKHurB 
Ngmdhoe nmrnm 

FrederUcsborggade 52 
136OK0benhavnK 

Tif. 33 14 51 50 

Julehibea 

Redaktion/koordinator/bestyrelse vil gone 
benytte lejligheden til at anske alle med
lemmer og Issere en rigtig God Jul og et Godt 
Nytir. Vi ses til nteste fir om ikke andet sfi til 
fivste ordinsre khibaften i de ny omgivelser. 

Khibben er Sben for alle som dder gteden 
ved at cykle - si har vi vokt din interesse 
er dn velkommen tfl at fcfldce forbi pA en 
Edubaften eller at iMde op til ea af de 
anaoBcerede tare for at se bvad vi egentlig 
er for nogle. Se i avrigt 
Torcyklistemes hjemmeside: 

w?m.tarcy kliistenie.dk 
HEINO CYKLER 

A L T I 
CYKELBEKLiEDNING 

KVALITETSCYKLER U L LAVPRIS 

Roskildevej S27.2605 Brandby. Tlf. 43 43 22 39 
Osterbrogade 158,2100 Kbh. 0, TIC 39 20 88 77 

I samme konevn nu ogst: 
Roteed cykkr 

OLKoDgevej 88.1850 Frederikriwg C 
TI1332129 33 

BQccbostSTi 
Hovedvagtsgade 6,1103 Kbh. K, TlfJ3 93 93 63 

Deadline for osste niumncr cr 23-01-04 

Forvaaei udsenddse uge 09 i marts mfined 


