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’De som fandt tilbage’ - fra 
cykelorienteringsløbet i Vestskoven   
En populær tur i det nye 16:9 format 
 
Foto: Peder Andersen 
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TURCYKLISTEN er medlemsblad for 
foreningen TURCYKLISTERNE, der 
har til formål at udbrede og formidle 
viden om og glæde ved turcykling på 
ethvert plan. Udkommer 4 gange årligt. 
 

Redaktør 
John Mathiesen 

Geelskovparken 52, 2. mf. 
2830 Virum 

tlf. 45 85 02 41 
E-mail: b1johnm@privat.dk  

 
Koordinator 

Finn A. Kristensen 
Saddelmagerporten 4-539 

2650 Hvidovre 
tlf. 22 16 27 30 

 
BESTYRELSE 

Formand 
Bert Due Jensen 
Markskellet 8, 3. th. 

2720 Vanløse 
tlf. 38 74 68 41 

 
Kasserer 

Lissy Christiansen  
Borgmester Fishersvej 2, 5. th. 

2000 Frederiksberg 
tlf. 36 46 24 44 
Giro: 5 71 38 46 

 
Gertie Elleby 

Skyttegårdsvej 49, st. th. 
2000 Frederiksberg 

tlf. 36 17 49 40 
 

Aksel Koplev 
Brandsbyvej 15 
2740 Skovlunde 
tlf. 44 92 22 90 

 
Knud Hofgart 

Nørregårdsvej 23 
2610 Rødovre 
tlf. 36 41 02 12 

 
KLUBLOKALE 
Valby Ny Skole 

Ved Ovnhallen 6 T 
Valby 

(se klubmøde datoer på bagsiden) 
 

Jule arrangement 
 
Torsdag 14. december 
kl. 19:00 i klublokalet 
 
Traditionen tro viser Finn Gormsen sine foto-
grafiske pletskud af sædvanlig lødig kvalitet 
fra årets gang. Han assisteres på bedste vis af 
Jan & Lene Bai med servering af æbleskiver 
og glögg i den indlagte pause. 
 
Så vi kan være helt trygge og blot nyde denne 
fornøjelige aften. Vel mødt. 

Johan 
 
 
Bestyrelse og redaktion / koordinator vil ger-
ne ønske alle medlemmer en God Jul og et 
Godt Nytår. 
 
 
 

PS til generalforsamlingen 
 
I min beretning på generalforsamlingen 
opfordrede jeg kommende turledere til at være 
omhyggelige med deres turplanlægning med 
henblik på at undgå uheld, som det der skete på 
en tur først på sommeren ved krydsning af en 
større vej. 
 
Min opfordring til forsigtighed og 
opmærksomhed er naturligvis ikke møntet kun 
på turlederne, men også på os alle sammen, når 
vi deltager i de fælles cykelture. 
 
Vi skulle gerne opretholde den fine 
uheldsstatistik, som vi har haft for vores 
cykelture i tidens løb. Jeg har kun kendskab til 
3 alvorligere uheld indtil nu. 

Bert Due Jensen 
Formand 
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Turplanlægningsmøde 
 
Blev afholdt lørdag 4. november med en ræk-
ke gode turoplæg for den kommende sæson. 
 
Udover nogle som ser velkendte ud er der 
også nye tiltag som en vandretur med 
ølsmagning (se kommende ture) samt en telt-
tur til Sverige i Pinsen. Alt vil fremgå af den 
vedlagte turkalender samt selvfølgelig blive 
annonceret løbende i Turcyklisten. 
 
 

KOMMENDE TURE 
 
Nytårsfrokost / Vandretur 
Søndag 21. januar 
 
Sted:  Festlokale beliggende på Ruten 

6 R i Tingbjerg 
Vandretur: kl. 11:00 (for de ihærdige) 
Frokost:  kl. 13:00 
Længde:  Vandretur 2 timer, men ellers 

indtil du bliver smidt ud af tur-
lederne 

Turledere:  Carsten S, Gertie, Linda, 
 Lene & Jess 
Pris:  kr. 100,- som medbringes på 

dagen 
 
Vi gentager sidste års succes med tilbuddet 
om en vandretur inden vi sætter os til bords. 
Turlederne vil uddelegere hvervet som turle-
der for vandrerne til en af de fremmødte. 
 
 
 

 
Bordet er pyntet og den traditionsrige nytårs-
buffet er linet op. Humøret og eventuelle nyt- 
års løjer må du selv medbringe. Prisen rækker 
til en snaps, en øl/vand og den i turcyklist 
sammenhæng så uundværlige kaffe med kage. 
Skulle der være en tørstig sjæl eller to tilstede, 
kan der købes ”refiller” til fornuftige priser. 
Bindende tilmelding til Gertie på julemødet  
eller på mail: Gelleby@yahoo.dk eller tele-
fon 36 17 49 40 eller 22 71 05 90 inden 1. 
januar. Betaling sker ved at medbringe en 
”hund” på dagen, hvorefter der er fri adgang 
til herlighederne. 
 
 
Hygge-vintertur med ølsmagning 
Lørdag 24. februar 
 
Mødested: Herstedhøje ved vestskovhuset 
Mødetid: kl. 10:00 
Tilmelding: Senest 22. februar 
Pris: ca. kr. 70,- 
Turledere: Lene og Jan 
Tlf.:  43 45 66 08 
 
På turmødet lød oplægget til denne tur på en 
rundtur med ølsmagning på bryggeriet Skov-
lyst ved Hareskoven. Denne plan er opgivet, 
da prisen ville blive for høj og muligheden for 
at spise sin madpakke inden døre ikke er til 
stede. 
 
Derfor bliver arrangementet som følger: 
Vi cykler ad flest mulige stier (hvis vejret er 
til dette) og mindre veje frem til loppemar-
keds Cafeen i Herringløse. Her vil vi foran-
stalte en lille smagning af Lettisk øl, hvorefter 
vi kan indtage vores medbragte med favorit 
øllen til. Efter maden er der ca. en times van-
dretur, hvor vi kan beundre det snedækkede 
landskab i vintersolens skær, inden vi atter 
vender tilbage til kaffe og kage på cafeen. Vi 
returnerer ca. kl. 15:00 og forventer at være 
tilbage til udgangspunktet kl. 16:00, hvor det 
nok lige er ved at blive mørkt, så husk lygter-
ne! 
 
 
 
 
 

mailto:Gelleby@yahoo.dk
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Åbningstur 
Søndag 25. marts 
 
Mødetid: kl. 09:30 
Mødested: Glostrup station, hovedindgang 

nord, Banegårdspladsen 
Længde: Max. 30 km med moderat fart 
Turleder: Johan Knudsen 
Tlf.: 39 67 32 21 
 
Ad forhåbentlig nye passager og dubiøse 
stræk og omveje køres til Hedehusene og næ-
sten retur. På udturen vil der være et mindre 
”flaskestop”, før den medbragte frokost ind-
tages i eller nær Hedehusene. Sted for efter-
middagskaffe er ikke valgt endnu. Prøvetur er 
ikke kørt endnu. Der er simpelthen ikke 
mindste styr på begivenhederne. 
På gensyn alligevel. 
 
 
Optimisttur Arresø - To Ture!!! 
Lørdag 31. marts 
 
Mødested: Krydset Roskildevej/Ringvejen i 

Glostrup 
Mødetid: kl. 10:00 

Længde: 120-130 km  / 70-80 km 
Tempo: 26-28 km/t / 22-26 km/t 
Turledere: Jess Brink & Michael Jensen / 

Lene Boje  
Tlf.: 38 79 17 59 
 
Vi laver igen to ture den samme dag. Dels en 
hurtig racertur og dels en lidt langsommere og 
kortere tur. Turene har to fællespunkter – 
startsted/-tid – samt at vi vil prøve at nå kaf-
fe/te stedet samtidigt. Ellers er det to helt se-
parate ture i det nordsjællandske med hver sin 
turleder.  
 
Begge ture går over Ledøje, Ganløse og så 
nord på mod Arresø, hvor racerturen går hele 
vejen rundt om søen, mens den korte tur ven-
der rundt lige syd for Arresø. Herefter går det 
sydpå mod kaffe/te stedet.  
 
Vejret er selvfølgeligt godt på dagen, men da 
det er meget tidligt på sæsonen, forbeholder 
vi os retten til ændre på såvel turens længe 
som hastighed.  
 
 
 

 
REFERAT AF GENERALFORSAMLING 12. OKTOBER 2006 

 
Bert startede med at beklage, at indkaldelsen 
var kommet for sent. Ingen af de tilstede-
værende protesterede mod at afholde general-
forsamlingen alligevel. 
 
Valg af dirigent og referent 
Valgt til dirigent blev Carsten Pihl og valgt til 
referent blev Flemming Nielsen. 
 
Bestyrelsens beretning ved formanden Bert 
Vi har nu været en forening i et år og har haft 
dette lokale i et år. Foreningen blev stiftet på 
grund af truende huslejestigning fra ABC. 
Bladet er meget flot, det seneste kom lidt sent 
på grund af tekniske problemer og 
fejlberegning af produktionstid. 
 
Der har i årets løb været 22 cykelture med fra 3 
til 18 deltager og et gennemsnit på ca. 10. Der 
har været 2 vandreture med 15 - 20 deltagere. 
Herudover har der været 2 kulturelle ture. 
Sommerturen havde 28 deltagere, her ville 

turlederen gerne have haft flere med. Det var en 
god tur, hvor bakkerne gav mulighed for at 
afprøve de fysiske grænser. 
 
På en af cykelturene i Nordsjælland havde en af 
deltagerne et uheld på grund af en ulovlig 
passage af en større vej. Formanden 
henstillede, at turlederne gør ruterne så sikre 
som muligt. Julemødet og nytårsfrokosten 
havde mange deltagere, og der kommer mange 
til klubmøderne. 
 
Regnskab for det forløbne år til godkendelse 
ved kassereren Jens S. 
Regnskabet var revideret af revisorsuppleanten 
Linda den 12/10 2006 uden anmærkninger. I 
regnskabsåret fra 1. september 2005 til 31. 
august 2006 havde der været indtægter på kr. 
18.304,- og udgifter på kr. 17.579,-. 
Overskuddet på kr. 725,- var lagt til formuen, 
som nu udgør kr. 22.173,-. Annonceindtægter 
på kr. 1.920,- vil formentlig ville falde 
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fremover, idet Grebart ikke længere ønskede at 
annoncere. Vi fik opklaret, at negativ 
beholdning under betegnelsen "Skyldig FAK" 
betød at Jens skylder Finn Kristensen penge. 
Herefter blev regnskabet vedtaget. 
 
Behandling af indkomne forslag 
Bert fremlagde på bestyrelsens vegne forslag til 
rettelser i § 5 og § 6, idet de heri nævnte 
tidsfrister var blevet overtrådt i september 
2006. Følgende ordlyd blev vedtaget: 
 
§ 5. Regnskab og revision: 

Regnskabsåret går fra 1. september til 31. 
august. 
 
Det reviderede regnskab, med det kommende 
års budget, fremlægges på den ordinære 
generalforsamling. Regnskabet lægges ind på 
foreningens hjemmeside (pt. 
http://www.turcyklisterne.dk) efter general-
forsamlingen. Foreningens midler opbevares på 
bankkonto med mulighed for en mindre 
kontant beholdning. 
 
§ 6. Generalforsamling: 

Generalforsamlingen, der er foreningens 
højeste myndighed, afholdes hvert år i oktober 
måned. Generalforsamlingen indkaldes med 
mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske 
ved offentliggørelse på foreningens hjemme-
side. Dagsorden vedlægges indkaldelsen. 
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal 
være formanden i hænde senest 21 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Fastsættelse af kontingent 
Jens Spellman fremlagde budget for det 
kommende år med uændret kontingent. Det 
blev vedtaget. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 
Kasserer: Lissy Christiansen blev valgt. 
 
3 øvrige bestyrelsesmedlemmer:  
Aksel, Gertie og Knud Hofgart blev genvalgt. 
 
2 suppleanter:  
Johan og Flemming blev genvalgt. 
 
 

Valg af revisor og suppleant 
Revisor: Jens Spelmann blev valgt, og Berthel 
Semma blev valgt som revisorsuppleant. 
 
Nedsættelse af udvalg 
Redaktør af klubbladet:  
John Mathiesen blev genvalgt. 
 
Udsendelse af klubbladet:  
Finn Kristensen blev genvalgt. 
 
Klubaftensudvalg:  
Jesper og Carsten Pihl blev genvalgt og Erik 
Carlsen blev nyvalgt. 
 
Hjemmesiden:  
Aksel blev genvalgt som redaktør. 
 
Nytårsfrokostudvalg:  
Carsten Schmidt, Jess, Lene Boje, Gertie og 
Linda blev valgt. 
 
Eventuelt 
Københavns Kulturhavn inviterer til møde 
24/10: Knud Hofgart meldte sig som vores 
deltager. 
 
Johan vil sætte et spørgeskema om sommerture 
i næste blad. 
 
Lukketuren er faldet ud af bladet, men den 
køres 29/10 kl. 10:00 med start ved Ankeret på 
Kgs. Nytorv. 
 
Jan og Lene holder turplanlægningsmøde 
lørdag den 4. november. 
 
Knud Hofgart gik model med jakke og trøje 
med vores logo. Han vil gerne have bestillinger 
på nyt klubtøj. 
 
Henning fortalte at A.I.T. formentlig er kørt for 
sidste gang i år. F.I.A. overtager måske. Jørgen 
Bjerring laver tur til UECT i Belgien fra 14/7 
til 20/7. Nærmere oplysninger på 
http://129.142.10.111/lokalafd/fyn/index.htm . 
 
Knud Hofgart vil sammen med Aksel, Jess og 
Lene Boje forsøge at arrangere en 14 dages tur 
til Semaine Fédérale i Périgueux 5/8 til 12/8 
2007, se http://www.sf2007-perigord.org/. 
 
 

http://129.142.10.111/lokalafd/fyn/index.htm
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Tur til fransk cykel Rally i Perigueux, med efterfølgende ophold i 
Schwarzwald 

Bustur med 2 ugers cykel/vandre ferie fra 4. til 18. august 2007 med 
overnatning i eget telt 

 
For 2007 lægges op til en 2-ugers tur med 
dagskørsel med Ruby’s bus. Turen har to mål: 
 
Første uge deltages i det store franske cyklist 
rally Semaine Federale, arrangeret af den 

franske tur-
cyklings   
organisation 
FFCT. Det 
er i år i byen 
Perigueux, 
som ligger i 
landskabet 
Dordogne. 

Vi er ret tæt på Bordeaux, men inde i landet. 
Landskabet vil være bakket; men ikke med 
egentlige bjerge. 
 
Anden uge tilbringes i Schwarzwald i det syd-
lige Tyskland. Vi har kastet vores blik på Titi-
see, som ligger ca. 30 km fra Freiburg. Her 
finder vi et sted hvor der foruden mulighed 
for udfordrende cykling, desuden vil der være 
mulighed for vandreture og at ligge og dase 
ved noget vand (turcylisterne vil lave nogle 
ruteforslag). 

Turens forløb: 
Lørdag 4/8 om morgenen: Afrejse fra Køben-

havn 
Natten 4/5: Overnatning på hotel 
Søndag 5/8: Ankomst til Perigueux 
6 – 11/8: Deltagelse i Rally 
Mandag 12/8: Bustransport til Titisee 
13 – 17/8: Ophold ved Titisee 
Lørdag 18/8: Hjemrejse 

I prisen 
Transporten hele vejen til rallyet er lang, så 
turen bliver ikke helt billig; vi regner med kr. 
6500,- per person.  
Prisen omfatter: 
Transport frem til Rallyet for dig og din cy-
kel, videre til Titisee, og hjem 

Overnatning i delt dobbeltværelse på udturen 
inkl. morgenmad 
Rally og campingafgift i Frankrig 
Camping afgift i Tyskland 
Du skal selv betale (næsten) alle måltider og 
dine lommepenge 

Hvordan kommer jeg med? 
Du kommer med ved at lave en foreløbig 
uforpligtende tilmelding senest 1. februar 
2007. Du kan sende en mail til 
tur07@turcyklisterne, ringe til Knud på tele-
fon 28 40 65 42 eller til Aksel på telefon 44 
92 22 90. 
De forhåndstilmeldte vil få detaljeret informa-
tion og girokort omkring 1. marts. Depositum 
kr. 1000,- og bindende tilmelding 1. april. 
Restbeløbet betales omkring 1. juni. 
 
Vi regner med at have plads til alle, som øn-
sker at være med; men i tilfælde af overteg-
ning gælder først til mølle princippet. 
 
NB! Ret til ændringer forbeholdes, især med 
hensyn til valg af lokalitet for den sidste del af 
turen 
 
Hilsen  Knud Hofgart og Aksel Koplev 
 
 
 

 

mailto:tur07@turcyklisterne
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Vedtægter for Foreningen Turcyklisterne 
 
§ 1. Foreningens navn og hjemsted: 
Foreningens navn er Turcyklisterne og dens 
hjemsted er Københavns Kommune. 

Foreningen er en direkte fortsættelse af klub-
ben Turcyklisterne, oprettet i marts 1975. 

§ 2. Foreningens formål: 
Foreningens formål er at tilbyde interesserede i 
cykling mulighed for at dyrke denne idræts 
aktivitet, samt med udgangspunkt i cykelture 
og andet at udvikle medlemmernes 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 formål. 

§ 4. Kontingent: 
Til drift af foreningens formål betales et årligt 
kontingent, hvis størrelse fastsættes på den 
ordinære generalforsamling.  
 
§ 5. Regnskab og revision: 
Regnskabsåret går fra 1. september 31. august. 

Det reviderede regnskab, med kommende års 
budget, fremlægges på den ordinære general-
forsamling. Regnskabet lægges ud på forenin-
gens hjemmeside (p.t. www.turcyklisterne.dk) 
efter generalforsamlingen. 

Foreningens midler opbevares på bankkonto 
med mulighed for en mindre kontant behold-
ning. 

§ 6. Generalforsamling: 
Generalforsamlingen, der er foreningens høje-
ste myndighed, afholdes hver år i oktober må-
ned. Generalforsamlingen indkaldes med 
mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske 
ved offentliggørelse på foreningens hjemme-
side. Dagsorden vedlægges indkaldelsen. 

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal 
være formanden i hænde senest 21 dage før 
generalforsamlingen. 

 
§ 7. Dagsorden: 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling 
skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Regnskab for det forløbne år til godkendel-
se. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og supplean-
ter. 
7. Valg af revisor og suppleant. 
8. Nedsættelse af udvalg.  
9. Eventuelt. 
 
§ 8. Stemmeret og afstemning: 
Stemmeret til generalforsamlingen har de 
fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i 
restance med kontingent, har ikke stemmeret. 
Medlemmerne træffer beslutning ved simpel 
stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der 
til afstemningen foreligger forslag til ved-
tægtsændringer eller opløsning af foreningen. 
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedta-
ges med 2/3 majoritet af de fremmødte med-
lemmer. 

Forslag til opløsning eller ændring af forenin-
gens formål kan kun vedtages på en i dette 
øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. 
§ 11.  

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men 
såfremt dirigenten eller et medlem forlanger 
det, skal afstemningen ske skriftligt. 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling: 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 
et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af 
medlemmerne forlanger det. Anmodning om 
ekstraordinær generalforsamling skal ledsages 
af udførlig dagsorden. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsam-
ling skal ske senest 14 dage efter krav er frem-
kommet og indkaldes med samme varsel som 
den ordinære generalforsamling. 

http://www.turcyklisterne.dk/
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§ 10. Foreningens ledelse: 
Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, 
der består af 5 medlemmer. 

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

Generalforsamlingen kan dog til konkrete for-
mål bevilge kassereren prokura for angivne 
beløb og formål. 

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at 
tilskud og anviste lokaler anvendes i overens-
stemmelse med Folkeoplysningsloven og 
Kommunes retningslinier. Det er således den 
samlede bestyrelse, der skal underskrive det 
årlige regnskab. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gan-
gen. Formanden og kassereren vælges særskilt 
for 2 år ad gangen. Formanden i ulige år og 
kassereren i lige år. Første gang vælges kasse-
reren for 1 år. 

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrel-
sen, som træder ind i tilfælde af et bestyrel-
sesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valg-
perioden. 

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsor-
den på sit første møde, der skal afholdes umid-
delbart efter den ordinære generalforsamling. 

For at være valgbar, skal den foreslåede per-
sonlig være tilstede, eller der skal foreligge en 
skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori 
denne tilkendegiver at være villig til at modta-
ge valg. 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalfor-
samlingen. Beslutninger træffes ved simpel 
stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden 
eller 2 bestyrelses-medlemmer finder det nød-
vendigt og indkaldes med mindst 7 dages var-
sel. 

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et 
medlem, hvis den finder særlig anledning der-
til, men vedkommende medlem har ret til at 
forelægge sagen ved den først kommende ge-
neralforsamling. 

§ 11. Opløsning/ændring af formålspa-
ragraf: 
Forslag til opløsning eller ændring af forenin-
gens formål kan kun vedtages på en i dette 
øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 
af medlemmerne skal være repræsenteret og 
mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer skal stemme for forslaget. 
Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrække-
ligt antal medlemmer, indkaldes til en ny gene-
ralforsamling, der kan træffe beslutning med 
kvalificeret flertal uden hensyn til de fremmø-
des antal. 
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens 
formue/overskud Dansk Cyklistforbund eller 
en anden forening med fremme af cyklistsagen 
som formål. 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 
12. oktober 2006. 
 
Carsten Pihl  Bert Due Jensen 
   Dirigent      Formand 
 
 

TURREFERATER 
 
Hven  
Søndag 13. august 
 
Der var én der var to der var….ikke helt så 
mange cyklister som der plejer, som havde 
trodset den lidt dårlige vejrudsigt og var 
mødt  op ved færgen til Hven. 7 glade og for-
ventningsfulde cyklister var mødt op. Der var 
Lis, Carsten, Henning Kjær, Carsten Smith, 
Knud Hoffgart, Finn og undertegnede. Turen 
til Hven tager ca. 1 times tid. Så der var tid til 
både at snakke, drikke kaffe og snakke lidt 
mere! Da færgen lagde til i Bäckviken, havde 
vejrprognoserne til fulde levet op til, hvad de 
havde lovet og vi måtte kravle i regntøjet. 
Men cykles skulle der jo, så vi fik lejet cykler 
hos den lokale udlejning, som efterhånden må 
have eksisteret på øen i mange år. 
 
Som alle ved, er Knud en særdeles god og 
hurtig cyklist, som det kan være endog meget 
svært at følge med. Men til alles store fornø-
jelse fandt vi ud af, at han ligesom Batman 
eller Superman har en hemmelighed, som hvis 
den bliver afsløret gør dem helt menneskelige 
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at have med at gøre. I det her tilfælde skulle 
han hverken have taget kappen af eller udsæt-
tes for kryptonit. Næh…han skulle såmænd 
bare have en gammel havelåge som os andre, 
så var han til at tale med!! Efterhånden var 
regnen stilnet af og vi kunne kravle ud af vo-
res regntøj igen. Det krævede dog en del 
pitstop før alle havde fået det af. Men det var 
nu helt fint, for så blev der tid til at nyde den 
storslåede udsigt der er ud over øen.  
 
Et af turens første stop var ved Tycho Brahe’s 
gamle observatorium, hvor der er mulighed 
for at blive guidet rundt og få historien om 
hans virke og de opdagelser han gjorde, som i 
øvrigt er temmeligt imponerende, når man 
tager datidens teknologi i betragtning. Men vi 
havde jo været smarte og taget vores egen 
Hvem Hvad Hvor med. Så Carsten Smith for-
talte på fortrinlig vis ”som sædvanligt” om 
hvordan det hele hang sammen. Så dagen blev 
ikke bare sjov og med en masse snak. Vi kom 
også hjem derfra lidt klogere end da vi starte-
de.  
 
Frokosten blev indtaget med den herligste 
udsigt ud over havnen ved Kyrkabacken og 
med Sjælland i baggrunden, som jo ser lidt 
anderledes ud fra den vinkel. Derefter cyklede 
vi i roligt tempo videre til Husvik Camping, 
hvor der var mere kaffe der skulle drikkes! På 
vejen tilbage til Bäckviken blev der tid til at 
kigge ind forbi Hven’s hjemstavnsgård. Hvil-
ket jeg personligt synes er meget spændende. 
Det er interessant at se hvordan man levede 
dengang, der ikke var helt så mange moderne 
bekvemmeligheder til rådighed. Tilbage var 
nu kun sidste etape for at aflevere cyklerne og 
komme ombord på færgen kl. 16:00. Med 
mere snak og kaffe på hjemturen. Tak til alle 
som var med for en skøn dag, og en stor tak 
til Knud for at have arrangeret det hele. 

Lissy 
 
Øresund Rundt 
Lørdag 2. september 
 
Det så ud som om de fleste turcyklister havde 
arkiveret denne dag som en regnvejrsdag. I 
hvert fald møde kun 4 brave turcyklister op 
ved ”Tuborg flasken” denne 1. lørdag i sep-
tember, kl. 09:00: Bert, som var turleder, Finn 

K., Lissy og Knud. Selv havde jeg valgt den-
ne tur frem for en tur med vandrelauget på 
Skåneledden, da jeg følte mig sikker på at 
være hjemme i god tid, så jeg kunne nå min 
datters fødselsdag kl. 19:00. Herom senere. 
 
Turen gik nordover mod Helsingør. Det havde 
regnet lidt om natten og til det sidste var det 
lidt uklart om der måske også ville falde lidt 
regn i løbet af dagen. Men turleder Bert havde 
konsulteret en sikker vejrudsigt og den holdt 
så rigeligt. Det blev en fantastisk smuk tur i 
solskin. 
 
På vej mod Helsingør havde vi vinden i ryg-
gen og det gled som smurt i olie. Udsigten 
over Øresund var helt fantastisk med en let 
morgendis, men endnu uden de hvide sejl fra 
lystsejlerne. Allerede lidt før 11 var vi frem-
me i Helsingør og nåede vores 2. morgenkaffe 
(nogen med ekstra kalorier til) om bord på 
færgen. 
 
Vores første mål i det svenske var at finde et 
godt frokoststed og Bert havde udset det lille 
fiskeleje i Råå. To spejdere (Finn og ut.) blev 
sendt på rekognoscering og det lykkedes os i 
første omgang at køre forbi det oplagte fro-
koststed. Heldigvis kom Bert os til hjælp og 
fandt et fantastisk flot udsigtsplads på molen 
lige ved kiosken og – viste det sig – med god 
udsigt til kajpladsen, hvor de store lystfisker-
kuttere netop kom ind. 
 
Klokken var kun lige omkring 12 da vi satte 
os og som bestilt lagde den ene kutter efter 
den anden til med lystfiskere, der havde til-
bragt morgenen og formiddagen omkring 
Hveen. Vi må rose turlederen for arrangemen-
tet. Der var underholdning for alle pengene 
under frokosten. Derefter gik turen videre til 
Landskrona over et kopieret og smukt terræn 
med op til flere udsigter over Øresund. Og nu 
var der rigeligt med hvide sejl til øjets fryd. 
 
Gennem det smukke voldanlæg nåede vi til 
torvet i Landskrona, hvor eftermiddagskaffen 
med påtår og kage blev indtaget. Og endnu 
engang takker vi vore naboer for den gode 
svenske kronekurs, der muliggør, at det hele 
kan gøres for under 30 danske. I strid 
side/modvind stred vi os af sted mod slutde-
stinationen i Malmø. Finn mente der var læn-
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gere på Sverigessiden end på den danske, men 
han blev klogere. 
 
Inden vi nåede Malmø havde Bert dog kloge-
lig indlagt en ispause ved Lomma. Det bekom 
os vel og nu i mere læ begav vi os til Malmø. 
Just i industrikvarteret i Malmøs udkant gik 
det op for os at tiden var knap, hvis jeg skulle 
nå min datters fødselsdag. Bedre blev det ik-
ke, da Bert også mente at ”vi skulle bese 
Malmøs centrum”. Men til sidst dukkede sta-
tionen da op, dog lige netop således at vi så 
toget forlade perronen uden os. 
 
Men gud ske lov går de jo hvert 20. minut og 
vi var vel hjemme på Hovedbanen kl.18:41. 
Datteren måtte dog vente ½ time på sin far. 
Tak for en god tur til Bert. 

Knud 
 
 
Vandretur i Råån’s Dalgang 
Søndag 24. september 
 
15 cyklister var sat stævne uden for banegår-
den i Helsingør søndag den 24. september kl. 
10:08. Der stod en gruppe cyklister fra Natur-
fredningsforeningen og spurgte, om vi skulle 
med på cykeltur, men nej, i dag skulle vi ikke 
cykle men vandre i den svenske natur. 
  
Johan, der var turleder, sørgede for billetterne. 
Vi skulle med Sundbussen, idet Johan havde 
fået oplyst, at man kunne få en kombi-billet, 
en returbillet til både båden og herefter bus til 
Råå. 
 
Da vi kom til Helsingborg, var der stadig ca. 
20 minutter til vi skulle med bussen, og vi gik 
derfor over til Turistbureauet for at få nogle 
kort over Helsingborg m.m., men der var luk-
ket om søndagen, så vi gik hen til centralstati-
onen og tog bus 1 til Råå. Det var rigtigt 
sommervejr, og jeg sad og nød udsigten til de 
kønne gamle huse og parken vi passerede, da 
jeg pludselig vågnede op, idet jeg hørte Johan 
sige, at der skulle skrives referat og mit navn 
blev nævnt. Jeg, der ikke engang er medlem 
endnu, troede jeg hørte forkert, men jeg kend-
te ikke Johan godt nok på daværende tids-
punkt.  
 

Vi kom til Råå, et fiskerleje syd for Helsing-
borg, men som nu nærmest er vokset sammen 
med Helsingborg. En idyllisk by med kønne 
gamle huse og en lille havn. Råå er grundlagt 
i oldtiden omkring en naturhavn. Byen nåede 
sin storhedstid i midten af 1800-tallet, hvor 
der boede over 300 fiskere og 50 fragtskippe-
re. Men vi var ikke kommet for at se på byen, 
men at vandre ad Råån´s Dalgang, som er et 
af de vigtigste naturreservater i Nordvest 
Skåne. 
 
Dalen er godt 5 km lang og ret kuperet, så vi 
nogle gange gik højt oppe og havde en fanta-
stisk udsigt over dalen og andre gange nede 
langs å løbet. Da vi havde gået et lille stykke 
langs åen og kom til en trappe ind til et lavere 
område, skyndte Johan sig galant at hjælpe 
mig og Birthe over en trappe ind til et vådom-
råde, hvor man kunne fiske, hvorefter han 
vandrede videre ad stien med hele gruppen og 
lod os stå og glo, men vi kunne da heldigvis 
klare os selv og komme tilbage og indhente 
gruppen. Herefter kom vi til et gammelt vade-
sted, lige neden for kirkegården, som vi skulle 
igennem og passerede Råås Kirke, en middel-
alderkirke bygget i Romansk stil i 1100-tallet. 
 
Birthe bemærkede, at der ikke var noget tårn, 
men da vi kom længere hen, så vi et træbe-
klædt tårn med klokkespil fra 1700-tallet. 
Senere gik vi gennem skov og forbi nogle 
bronzealder høje omgivet af nogle flotte træer 
med røde bær. Lige før en motorvejsbro over 
åen var der en laksetrappe, vi kunne se trap-
pen, men ikke hvor det videre løb fortsatte, 
men der var ingen fisk, så vi gik videre. Der 
var mange forskellige svampe, en prøvede at 
spise en brunlig en, vi andre skulle ikke nyde 
noget, men den var tilsyneladende ikke giftig. 
 
Vejret var fantastisk og da vi kom til en mark, 
hvor der var en meget stejl bakke, skulle vi 
selvfølgelig helt op på toppen for at spise fro-
kost. Vi nød frokosten og solen og nogle kig-
gede på fugle, og så bl.a. en musvåge. Efter 
frokosten klatrede vi ned igen, og nu var der 
kommet en hel flok køer, der stod og gloede 
på os og nogle tog billeder af dem, men da jeg 
skulle tage et, vendte de hurtigt om og løb 
deres vej, så det blev der ikke noget af.  
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Vi gik tilbage ad samme sti og et par steder 
var vi i tvivl om vi havde været der før, men 
der var ikke andre veje, så det måtte være 
rigtigt nok, men tingene ser helt anderledes ud 
fra den modsatte side, og til sidst passerede vi 
kirkegården igen og videre ud til en sti, hvor 
vi måtte vandre frem og tilbage nogle gange 
indtil Gormsen havde fået sit billede.  
  
Tilbage med bussen til Helsingborg, hvor vi 
gik ned til havnepromenaden for at få en kop 
kaffe, men på grund af det gode sommervejr 
var der optaget overalt, så vi måtte ind på et 
konditori, der var holdt i gammel stil. Her fik 

vi kaffe og lækre kager og nød at sidde lidt at 
snakke og hygge. Bagefter tog vi med Sund-
bussen tilbage til Helsingør. Vi sad oppe på 
soldækket og nød varmen og udsigten til 
Kronborg og et kvart skib, der blev bugseret 
gennem Øresund.  
 
Det var en spændende og flot tur som Johan 
havde tilrettelagt og vejret kunne ikke have 
været bedre. Tak for turen Johan. 

Birgit Rudolph 
 
 

 
 
Roskilde Fjord 
Søndag 17. september 
En flittig fotograf var med på Susannes tur men der var ingen skriver karl. Så I må nøjes med bille-
derne.  
 

 
 
Mon der kommer flere? Vejret er jo fint. 
Foto: Peder Andersen 
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Så er der frokost, ved Museet i Jyllinge 
 
 

 
 
Finn har lappet og vi kan fortsætte ad stien i det flotte landskab 
Foto: Peder Andersen 
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Orienteringstur i Vestskoven 
Søndag 12. november 
 

 
 
Der ristes pølser 
 
 

 
 
Pølserne er spist 
Foto: Lene Bai 
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16 orienterere blev ved starten fra den kunsti-
ge bakke Oxbjerget inddelt i hold à 5 og 6 
deltagere. Lene Bai sendte os af sted efter at 
have udleveret vandafvisende kort m.v. og 
formanet os om ikke at færdes i det indhegne-
de område lige omkring Oxbjerget på cykel, 
da vi i så fald ville risikere angreb fra en hyr-
dehund! 8 poster skulle besøges, og 4 
spørgsmål besvares med 1, x eller 2 ved hver 
post. 
 
Det var antydet, at vi ville få det lidt sværere 
end sidste gang, men alt gik nu ret let. Først 
ved post 6 med den skønne udsigt mod nord 
fra Ole Rømers landobservatorium mødte vi 
Finn K., som serverede kiks og en lille en. 
Ved en tidligere post var der ophængt en pose 
med chokolade, som Marianne R. lige nåede 
med et ”ups”. 
 
Det holdt tørvejr under hele cyklingen, som 
sluttede ved Kridtbjerg, hvor Jan og Lene Bai 
havde klargjort grillpølser og brød samt di-
verse ketchupper m.m. plus vine og vand af-
sluttende med kaffe og kage. 

Johan 
 

 
 

I næste nummer af Turcyklisten 
 
Søndag 22. april 
Hedeland 
Turleder: Gertie Elleby 
 
Søndag 13. maj 
Esrom Sø rundt 
Turleder: Aksel Koplev 

 

 

 
Torsdag 17. maj 
Midt-Sjælland 
Turledere: Lene Boje / Jess Brink 
 
Pinse 26-28. maj 
Telttur til Markaryd i Skåne 
Turledere: Lene Boje / Jess Brink 
 
Lørdag 2. juni 
Hessleholm / Ballet Kastellet 
Turledere: Johan Knudsen/Flemming Nielsen 
 
Søndag 10. juni 
Skjoldenæsholm 
Turleder: Bert Due Jensen 
 
Søndag 17. juni 
Hammermøllen, Hellebæk 
Turleder: Toni Lunding 
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TEKNIK & TILBEHØR 

 
Lysdiode pedaler 

Vi kender allerede lysdiodelygter, hvor dio-
derne får strømmen via to magneter i hvert 
hjul hvis magnetfelt passerer igennem en spo-
le når hjulet drejer og derved genererer nok 
elektricitet til at få dioderne til at blinke. 
 
Nyt er det derimod, at der nu også fås pedaler 
som fungerer efter samme princip. Der er tale 
om standard pedaler med 8 lysdioder pr. pe-
dal, hvoraf to vender til siden, og de skulle 
kunne fås i Kvickly til en pris af kr. 69,95. Til 
den pris må man nok stille spørgsmålstegn 
ved lejernes kvalitet, men hvis lygterne ellers 
blinker lystigt når der trædes i pedalerne, så 
kan man jo altid købe sig et par nye når/hvis 
der bliver noget galt. 
 
 
Tubus bagagebærer 

Det kendte tyske foretagende som fremstiller 
bagagebærere har nu introduceret bagbagage-
bærere fremstillet i intet mindre end titanium. 
De kan bære op til 30 kg, hvilket er særdeles 
respektabelt og kan monteres selv på racer-
cykler ved hjælp af forskellige adaptere. Vægt 
200 g for den letteste og 260 g for en version 
hvor taskerne bliver ophængt lavere. Pris ca. i 
nabolaget af kr. 1200-1400 med dansk moms 
indregnet. 
 
Tubus er i øvrigt kendt for sine stærke kon-
struktioner i stålrør og har også bagagebærere 
i rustfrit stål, se www.tubus.net. 
 
 

LIDT OM ALT DET ANDET 
 
Musik bukser 

Tidligere er i Turcyklisten omtalt cykelbriller 
med indbygget MP3 afspiller, lyttebørger, 
m.v. men som noget nyt fås nu også cykel-
bukser med indbygget MP3 afspiller, hoved-
telefoner, betjeningspanel i siden af buksebe-
net samt en mikrofon 'indbygget' i en af buk-
seselerne. 
 

Mikrofonen er beregnet for brug i forbindelse 
med den mobil telefon man forventes selv at 
have i forvejen, og den betjenes via det i MP3 
afspilleren integrerede Bluetooth trådløse sy-
stem. Når man så cykler rundt og hygger sig 
med sin foretrukne musik (og er døv for alt 
andet!) og der så kommer et telefon opkald 
stiller det trådløse udstyr automatisk om til 
mobilen og lukker for musikken.  
 
Derefter kan man så føre sin samtale via ho-
vedtelefonerne og mikrofonen i selen. Udsty-
ret omfatter også en oplader til MP3 afspille-
ren. Omregnet pris svarer til ca. kr. 4.700,- 
inkl. dansk moms for bukser inkl. det nævnte 
udstyr, dog minus mobil telefon. Omtalen i et 
tysk cykeltidsskrift omfattede intet om hvor 
meget udstyret fyldte eller vejede; dog næv-
nes det at al elektronikken skal fjernes før 
bukserne går til vask! 
 
Interessant hvad man dog finder på selv om 
sådan noget nymodens (pjat) er nok ikke lige 
sagen for en garvet turcyklist, der nyder at 
lytte til fuglesang og dækkenes summen mod 
asfalten. Men for vore dages ungdom som jo 
nærmest trækker vejret gennem en mobil 
kunne det vel nok være af interesse, hvis man 
også er cykelentusiast. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tubus.net/
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Nåh, skal vi den vej? 
Toppen af Herstedhøje 
Foto: Peder Andersen 

 
 
Klubben er åben for alle som deler glæden 
ved at cykle – så har vi vakt din interesse 
er du velkommen til at kikke forbi på en 
klubaften eller at møde op til en af de 
annoncerede ture for at se hvad vi egentlig 
er for nogle. Se i øvrigt også:  

www.turcyklisterne.dk 
 
 
 
 

 
 

Et godt sted til kaffen i Skåne 
Foto: Peder Andersen 

 

 
 

 
Decemb

 
Januar:

 
Januar:

 
Februar

 
Marts: 
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KLUBMØDER 

er: Torsdag d. 14 - Finn 
Gormsen viser sommerens 
lysbilleder. Dertil serveres 
glögg og æbleskiver. 

 Torsdag d. 11, almindelig 
klubaften 

 Søndag d. 21, Nytårsfro-
kost/vandretur, se under 
kommende ture 

: Torsdag d. 8, almindelig 
klubaften 

Torsdag d. 8, almindelig 
klubaften 
Deadline for næste nummer er 01-02-07 
 
Forventet udsendelse uge 10 i marts måned 


	KOMMENDE TURE
	Vedtægter for Foreningen Turcyklisterne
	§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
	§ 2. Foreningens formål:
	§ 3. Medlemmer:
	§ 4. Kontingent:
	§ 5. Regnskab og revision:
	§ 6. Generalforsamling:
	§ 7. Dagsorden:
	§ 8. Stemmeret og afstemning:
	§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:
	§ 10. Foreningens ledelse:
	§ 11. Opløsning/ændring af formålsparagraf:


	TEKNIK & TILBEHØR
	www.turcyklisterne.dk

