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Meddelelse til medlemmerne 
 
Bemærk at Turcyklisternes generalforsam-
ling afholdes torsdag 11. oktober 2007 kl. 
19:00 i lokalerne på Valby Skole. Dagsorden i 
henhold til vedtægterne. 
 
I den anledning skal jeg udbede mig en kort-
fattet beskrivelse af årets ture fra alle turle-
derne - deltager antal og hvordan turen gik - 
til brug for en beretning på generalforsamlin-
gen. Disse beskrivelser skal være mig i hænde 
senest 1. oktober. 
 
Venlig hilsen 
Bert Due Jensen 
Formand 
 
 
 
 
Lysbilleder – Kina-tur  
 
Bemærk at der på klubmødet torsdag 8. no-
vember vises billeder fra Carsten Pihls og Lis 
Madsens tur til Beijing og Shanghai i 2006. 
Turen omfattede også et 3-dages krydstogt på 
Yangtze-floden. 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. tv. 
2500 Valby 

tlf. 36 17 49 40 
 

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

 
Knud Hofgart 

Taastrup Have 29, st. tv. 
2630 Taastrup 
tlf. 48 41 14 30 

Mobil 28 40 65 42 
 

KLUBLOKALE 
Valby Ny Skole 

Ved Ovnhallen 6 T 
Valby 

(se klubmøde datoer på bagsiden) 
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Aktivmøde!!! 
Lørdag 27. oktober 
 
Mødested:  Rødkælkevej 168 Glostrup. 
Mødetid:  kl. 12.00 
Pris:  Et eller flere turforslag. 
Tilmelding: inden 20.oktober til Finn C. K. 

på tlf. 22 16 27 30. (arrangører-
ne er på ferie) 

 
Kom til tiden, vi starter mødet med det sam-
me.!!! 
Vi skal til gengæld sørge for kaffe med lidt 
sødt til ganen under mødet. 
Efter mødet vil der, som tak for opfindsom-
heden, være en let frokost med et glas vin 
eller en øl. 
Du behøver ikke at møde op med et fuldt ud-
viklet program, det rækker med et par datoer 
og en overskrift til turen. 

Lene og Jan 

 
 
 

Onsdags træning slutter 
5. september køres årets sidste tur 

 
 
 

KOMMENDE TURE 
 

Sophienholm - Kunsttur 
Søndag 1. september 
 
Mødested:  Foran Herstedøster Kirke 
Mødetid:  kl. 10:01  
Længde:  ca. 40 km 
Turleder:  Carsten Schmidt 
Tlf.:  43 62 26 52 
Tilmelding:  senest 25. august 
Entre: kr. 40-, 
 
Vi kører på asfalt og grus gennem Vestskoven 
og Hareskoven til Sophienholm nord for Bag-
sværd Sø. Undervejs spiser vi den medbragte 
mad. 
 
Kunstudstillingen viser Skagensmalere, og 
når vi er mættet med kunst, kan vi drikke kaf-

fe i den tilhørende café. Hjemturen slutter 
officielt i Herlev krydset. 
 
 

Karlstrup Kalkgrav 
Søndag 9. september 
 
Mødested: Jyllingevej/Tårnvej 
Mødetid: kl. 10:00 
Længde: ca. 75 km 
Turleder: Flemming Nielsen 
Tlf.: 43 64 49 03 
 
Om turen: Vi følger Vestvolden til Avedøre 
Holme. Herefter følges Køge Bugt Strandpark 
til Hundige. Vi finder en række cykelstier 
imellem Køge Landevej og S-toget til Køge 
frem til Wilhelms Plantage, hvor vi krydser S-
tog og Motorvej og når frem til Karlstrup 
Kalkgrav. Vi kører ned til vandet og spiser 
frokost. Før hjemturen starter går vi en tur 
rundt om Kalkgraven. Vi følger en del af 
cykelruten imellem Køge og København på 
tilbagevejen. Vi stopper ved Bakkehuset i 
Albertslund og får kaffe og kage. Tempoet 
bliver så alle kan følge med. 
 

 
Mosehuset v. Borup 
Søndag 23. september 
 
Mødested:  Ringvejskrydset Glostrup 
Mødetid:  kl. 10:00 
Længde:  ca. 90 km 
Turleder:  Aksel Koplev 
Tlf.:  44 92 22 90   
 på dagen 21 67 39 49 
 
For år tilbage var det en tradition at køre til 
Malerklemmen tidligt forår og sent efterår, nu 
kører vi en variant, hvor der køres ned mod 
Regnemark uden dog at komme til Maler-
klemmen. I stedet besøges Mosehusets Køb-
mandshandel i samme område.  
 
Vejret i efteråret kan være meget vekslende, 
så måske kan turen køres på racercykler; men 
ellers er det nok cyklen med skærme, der skal 
frem. Tempoet afpasses efter deltagerne så 
alle kommer med rundt. Ruten går over Tors-
lunde, Reerslev, Snoldelev, Valore og Kløve-
sted til Kimmerslev, hvor vi spiser frokost 
ved søbredden nede ved kirken. 
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Efter frokost kører vi ned til Dyndet, hvor der 
i Mosehusets Købmandshandel vil kunne kø-
bes te, krydderier, og andre sjove sager. Kaf-
fen drikkes også her; stedets specialitet er 
pandekager. Efter kaffe køres over Ølsemagle 
hjem ad Køgevejen. 
 
Der er bekvem mulighed for at korte turen af 
til ca. 50 km ved at tage toget hjem fra Borup. 
 
 
 

Vinsmagningstur 
Lørdag 6. oktober 
 
Mødested: Tinderhøj Skole, Fortvej 71 
Mødetid: kl. 14:00 
Længde: 35 - 40 km 
Turledere: Hans Erik Rasmussen og 
 Flemming Nielsen 
Tlf.: (HER) 38 60 11 72 / 21 20 88 

31 (FN) 43 64 49 03 
Hastighed: Op til 20 km/t 
Medbring: kr. 175,- til vin og mad, samt 

eventuelt lidt at spise og drikke 
på cykelturen 

Bemærk: Tilmelding senest fredag den 28. 
september til en af turlederne 
(max. 30 deltagere) 

 
Tur til Gyngemosen og langs Harrestrup Å til 
Svanesøen og til Herstedhøje. Efter pause 
kører vi tilbage til Tinderhøj Skole, hvor der 
er vinsmagning ved Peter Kare, som tager os 
på rundrejse i den nye verdens vinlande. Vi 
starter med en sekt og fortsætter med 5 rødvi-
ne. Der vil blive serveret mad med efterføl-
gende kaffe og kage. 
 
 
Skovtur Ganløse Eged/Slagslunde 
Skov 
Søndag 14. oktober 
 
Mødested:  Hj. Frederikssundvej / Klokke-

dybet 
(evt. tilslutning ved AB's baner 
kan aftales m. turlederen) 

Mødetid: kl. 10:00 
Længde: ca. 65 km 
Turleder: Bert Due Jensen 
Tlf.: 38 74 68 41 

 
En tur gennem et meget afvekslende terræn 
og med en meget vekslende natur. Underlaget 
der køres på vil også være meget vekslende, 
så skov/vinter cykel eller mountainbike må 
absolut anbefales. Tempo som på vintertræ-
ningsturene. 
 
I skrivende stund er frokosten planlagt til ind-
tagelse i det fri men det kan muligvis ændres. 
Frokost og drikkevarer må medbringes, da der 
ikke er indkøbsmuligheder undervejs. Kaffen 
bliver lidt dyrere end klubtilskuddet så med-
bring venligst lidt kontanter. 

Bert 

 
 
 
Lukketur 
Søndag 28. oktober 
 
Mødested: Ankeret ved Nyhavn 
Mødetid: kl. 10:00 
Turlængde: ca. 40 km 
Turleder: Finn A. Kristensen 
Tlf.: 22 16 27 30 
 
Husk skift til normaltid om natten mellem 

lørdag og søndag 

 
Københavns havn har forandret sig mærkbart 
i de senere år med stadig mere nyt byggeri – 
enten man kan lide det eller ej. Vi vil også 
kikke på det sommerens seneste tiltag, nemlig 
den nyåbnede Amager Strandpark. Undervejs 
finder vi et passende sted for en kop kaffe for 
udveksling af meninger om det beskuede. 
 
 
Vandretur i Vestskoven 
Søndag 4. november 
 
OBS. Denne tur var oprindeligt planlagt med 

afsluttende brunch på traktørstedet i Ledøje. 

Dette kan ikke lade sig gøre da det skal om-

bygges og værtinden derfor ikke for nuværen-

de kan love os at stedet er åbent for arrange-

menter på ovenstående tidspunkt. Derfor ne-

denstående alternative tur. 

 
Mødested:  Oxbjerget ved parkeringen / 

ishuset. 
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Ligger på Oxbjergvej, der er en 
sidevej til Jyllingevej, lige inden 
den går over i motorvej. 

Mødetid:  kl. 10:00 
Længde: 3 km på cykel og ca. 2½ - 3 ti-

mers vandring 
Turledere: Linda og Jan 
 
Medbring madpakke og drikkevarer. 
Vi kører direkte til naturskolen ved Hersted 
Høje, hvor vi parkerer vores jernheste. Heref-
ter vandrer vi igennem det vinterklare skov-
landskab, vekslende med velpløjede marker 
og enge. Vi spiser vores frokost i et af bålhu-
sene og turen afsluttes med kaffe og kage på 
Galleri Bagatellen ved Hersted Høje. Vi skal 
også nok sørge for at der er en lille opstram-
mer til at varme sig på undervejs. 
 
Mød talstærkt op!! på dette årets sidste turar-
rangement og få en rigtig hyggetur med god 
tid til det sociale inden vintertræningen for 
alvor går i gang. 
 
 
Vintertræningen 2007-08 
Søndag 11. november 
 
Mødested: Herlev Posthus 
Mødetid: kl. 10:00 
Turlængde: ca. 1½ - 2 timer 
Turledere: Lene og Jan 
 
Starter søndag 11. november 2007 og slutter 
søndag 9. marts 2008 

 
Skulle vi ikke prøve at få lokket nogle flere 
ud af vinterhiet i år? Vi tror at tiden er inde til 
at gøre forsøget. Derfor satser vi i år på at 
starte op i et tempo så alle der blot er i nogen-
lunde form vil kunne være med hele vejen 
igennem vinteren. Og hvis I møder op!! (I ved 
sikkert selv hvem) skal vi nok love at denne 
vinters politik vil være at alle skal have en 
god tur og de som vil have regulær cykeltræ-
ning nok må køre fra når vi er kommet lidt 
derudaf. Kommer der ikke andre end den van-
lige flok, ja så må vi bare se i øjnene at det 
hele forløber som det plejer, og OK med det, 
men lad os lige prøve. 
 
Ellers er ruterne som vanligt, på skovveje og 
mindre stier igennem vinterskoven frem mod 

foråret, og kun isglatte stier og rå snemæng-
der kan lokke os ud på landevejen. Mød tal-
stærkt op og lad os nyde den friske skovluft i 
hinandens selskab og få gode ben til den 
kommende sæson. 
 
 

TURREFERATER 
 

Markaryd - 3 dages Pinsetur 
Lørdag 26. til mandag 28. maj 
 
På denne tur i det dejlige forårsgrønne Sveri-
ge var der kun 6 deltagere. Michael, Jess og 
Lene, Flemming, samt Jørgen og Lisbet. De 4 
af os mødtes på hovedbanegården kl. 07:15 
lørdag morgen for at tage toget til Helsingør, 
hvor Jess og Michael stødte til med tandemen 
ved færgelejet. 
 
Vi kørte fra Helsingborg kl. 09:00 og kom 
hurtigt ud af byen til kørsel på små veje og i 
let solskin. To timer senere var det tid til en 
lille kaffe/kage pause i Ljungbyhed. Så op 
over Söderåsen, forbi Lottas kaffestue og ned 
af åsen i højt tempo. Den medbragte madpak-
ke indtog vi ca. 13:30 i en lille skovlysning, 
som vi forlod en halv time efter da det be-
gyndte at småregne og blive køligt. 
 
Efter 100 km var vi kommet til Skanes-
Fagerhult, hvor vi holdt en lille kaffe/te pause 
(uden kage!) til at varme os på. Klokken var 
nu 17 og der var kun 20 km tilbage af dagens 
distance, så Jess ringede til Birgit og Lennart 
for at melde vores snarlige ankomst. To kilo-
meter før Markaryd syntes Michael åbenbart 
at turen var gået lidt for nemt, så han meldte 
punktering på baghjulet. Hullet var så stort at 
hjulet stod og lavede luftbobler i en vandpyt. 
Ny slange på og af sted igen. 
 
Velankommet og nu i tørvejr slog halvdelen 
af deltagerne telte op på Birgits og Lennarts 
græsplæne, og den anden halvdel blev ind-
kvarteret indendørs. Vi sluttede denne dejlige 
dag med en god middag med bl.a. lammekølle 
og rabarbertærte. 
 
Næste dag, søndag, med bl.a. Lennarts speci-
elle grød og Birgits friskbagte boller, var der 
rundvisning på den store grund med egen 
skov, der ligger ned til Lagan. Efter frokost 
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kørte vi i biler til Tanneryd, hvor der var en 
dejlig afmærket vandretur på ca. 5 km. Noget 
af stien havde været spærret af væltede træer 
efter stormen, men Birgit havde hørt at der 
skulle være blevet ryddet. Det viste sig at 
rydningen kun bestod i afskæring af grenene, 
så vi måtte kravle både over og under væltede 
stammer, men det var alligevel en god tur. 
 
Eftermiddagskaffen skulle vi så efter planen 
indtage på et danskejet sted i nærheden, men 
der var så mange mennesker at vi valgte at 
tage hjem og drikke den i haven. Efter kaffen 
delte vi os i et have- og køkkenhold, for sene-
re at samles igen over et dejligt aftensmåltid. 
 
Hjemturen, mandag, skulle starte kl. 9, men 
lige inden opdagede jeg at Lenes baghjul var 
fladt, så ny slange i og først af sted en ½ time 
senere. Vejret var godt og da udturen var for-
løbet i fint tempo og uden de store problemer 
forventede vi det samme af hjemturen, men 
sådan gik det ikke. 
 
Lene mente at vi lagde lidt hårdt ud, men det 
viste sig at være bagbremsen der stødte på 
efter det første slangeskift, så efter ca. 15 km 
ny punktering på baghjulet. Endnu en ny 
slange og af sted igen. Efter 30 km og ned af 
bakke fik jeg kædeafhop med blokering af 
baghjulet til følge. Med noget mas og fælles 
hjælp fik Jørgen og Jess kæden løs. En enkelt 
eger knækket men ellers OK. 
 
Vi fortsatte ud af de små kønne veje og indtog 
endelig ca. kl. 13 vores frokost på en græs-
mark. Herefter kørte vi af den nemmeste vej 
op over åsen. Efter ca. 80 km ville Jørgen 
have en pause, så han meldte fladt baghjul. 
Ny slange og dæk og af sted igen. Efter 110 
km ankom vi til færgen, hvor vi kørte lige 
ombord. I Helsingør sagde vi farvel til Jess og 
Michael, som cyklede hjemover; vi andre fire 
tog med toget. På trods af de mange proble-
mer var det også en dejlig cykeltur hjem, så 
tak til turlederne (samt deltagerne) for en rig-
tig god Pinsetur. 

Lisbet 

 

 
 
Frokost pause 
 
Kort referat af Hässleholmturen 
Lørdag 2. juni 
 
Vejrudsigten sagde opklaring op ad formid-
dagen, så med tørvejr inde i toget til Hässle-
holm var problemet løst, troede vi 6 deltagere. 
 
1. del på bl.a. grusveje var i regn. 
2. del indtil og med frokost på en hæn-

gebro ved Riseberga i næsten 
tørvejr. 

3. del fra hængebroen til en ufrivilligt 
indlagt kaffepause på konditori i 
Ljungbyhed i regn. Vi var da 
forud for tidsskemaet. 

4. del i tørvejr i konditoriet diskuterede 
vi at droppe den egentlige kaffe-
pause senere, men vi havde en 
aftale, som vi måtte holde. 

5. del i regn én gang over Söderåsen 
(åsen 2. gang annullerede vi, 
som kun en flok pivski-
der/realistisk tænkende menne-
sker kan gøre) og ned til kiosken 
i Billesholm, der bestyredes af 
en charmerende kvinde. Her blev 
der tømt vand fra nogle cy-
kelsko, før vi fik lov at sidde og 
varme os i nabopizzariaet til 
hjemmelavet lagkage og varm 
drik. 
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6. del i tørvejr og nu med lidt højere 
temperatur, måske pga. kvinden, 
men også reelt. Ad et mix af vej 
og sti til Helsingborg. 

7. del foregik i dejligt solskinsvejr med 
halvdelen i Kystbanen og halv-
delen sammen på Strandvejen. 

Foruden os andre også en oplevelse rigere for 
vor nye deltager på den type ture Bert Thom-
sen fra DCF´s Rødovreafdeling. 

Johan 

 
 
 
 
 

 

 
 
Skjoldenæsholm Turen 10. juni 
Foto: Aksel Koplev 
 
 
 
 
 
 

 
 
Østrig 
Foto: Hans Albek 
 
 
 

 

 
 
Skjoldenæsholm Turen 10. juni 
Foto: Aksel Koplev 
 
 
 
 
 
 

 
 
Østrig  
Foto: Hans Albek 
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Foto: Aksel Koplev 
 
 
 

 
 
Foto: Hans Albek 
 

 
 
Foto: Aksel Koplev 
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Teknik og tilbehør 
 
Brooks læder sadler 
 
Mange af medlemmerne, som er interesseret i 
læder sadler, har sikkert læst artiklen i det 
seneste nummer af Cyklister, hvor i beskrives 
et nyt tiltag, hvor den gamle fabrik genopliver 
en af sine tidligere foretrukne saddel model-
ler, nemlig den såkaldte Swallow (svale) fra 
1930'erne, som har været meget efterspurgt 
blandt samlere. 
 
Dette har foranlediget Brooks til at udgive 
sadlen i en ny version med saddel understel af 
titanium for at gøre den lettest muligt. Sadlen 
er meget speciel idet den har en syning ne-
derst i kanten af sidestykkerne. Det specielle 
består i at læderet faktisk ligger dobbelt i sy-
ningerne, hvilket er ret utroligt i betragtning 
af hvor tykt sådan en saddels læder egentlig 
er.  
 
Men det kan lade sig gøre ved at læderet er 
udtyndet fra bagsiden således at det kan fol-
des og efterfølgende sys. Dette er en ret så 
kompliceret operation, som kræver stor præ-
cision, og det er derfor kun enkelt erfaren 
medarbejder, der har udført arbejdet med de 
999 nummererede eksemplarer, som alle er 
udstyret med en lille plakette under sadlen 
indgraveret med et Brooks logo og dens indi-
viduelle nummer. Jeg har under det franske 
rally i 2004 i Cernay i Alsace selv haft sadleni 
hænderne - nummer 739 - og var stærkt fri-
stet, men prisen på kr. 2300-2400 afholdt mig 
dog fra det forehavende! 
 
Sadlens læder er i øvrigt skåret sådan at der 
dannes to læderflapper, som udgår nederst på 
sadlens sider og som holdes sammen på tværs 
under sadlen af den pånittede metal plakette, 
som dermed modvirker at sadlen 'skræver' når 
man sidder på den. 
 
Denne saddel, som kaldes New Swallow, var 
så efterspurgt at de 999 eksemplarer hurtigt 
var udsolgt. Den er derfor efterfølgende lavet 
i yderligere eksemplarer, men nu uden num-
merering og uden den specielle udtynding og 
syning af læderet. Det har gjort sadlen lidt 
billigere, ca. kr. 1800 i England, men også i 

denne version har sadlen understel af titanium 
og har også sammennittede flapper under sad-
len for at holde siderne sammen. 
 
Brooks har i øvrigt en række af forskellige 
modeller lige fra racer sadler til de meget bre-
de tursadler med spiralfjedre og nogle af racer 
sadlerne fås også med understel enten i stål 
eller titanium. Farve paletten er også udvidet 
fra det traditionelle sorte til at nogle modeller 
også fås i mørkebrun, honning, eller grøn. Jo, 
Brooks lever fortsat i bedste velgående og det 
seneste tiltag jeg har læst om er at man nu har 
en ny version af en tidligere bane saddel på 
bedding. 

John M 

 
 

LIDT OM ALT DET ANDET 
 
 

 
 

Sex, drugs & cykling 
 
"Rigtig kunst fordøjes bedst med historien 
bag og i de historier indgår ofte bevidst-
hedsudvidende stoffer i rigelige mæng-
der. Det hører med, ligesom doping hører 
med til cykelsporten. Forskellen er blot, at 
historier om ulovlige stoffer kan skabe 
stjerner i kunsten, mens de ødelægger 
cykelryttere." 
  
Dette var overskriften og indledning på en 
artikel på forsiden af anden sektion af Politi-
ken en dag under Tour de France. Det bør dog 
også nævnes at den pågældende artikel ikke 
kun beskæftigede sig med cykling men også 
omtalte doping inden for andre sportsgrene, 
som f.eks. atletik med 100 m løberen Ben 
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Johnsons fald fra en olympisk guldmedalje til 
diskvalifikation. 
 
Fotografiet af de fire gæve cykelryttere om-
kring et café bord endnu med landevejens 
snavs i ansigterne og omgivet af journalister 
er tidstypisk anno 1924 med reserve ringe 
endnu slynget om skuldrene og blæst op i stor 
størrelse. Det fyldte hele ¾ side! 
 
Men specielt billedteksten er bemærkelses-
værdig idet den ikke lægger skjul på at rytter-
ne også den gang indtog diverse stoffer. Bil-
ledteksten var nemlig følgende: 
 
 ”På en jernbane café efter endt etape 
tømmer rytterne lommerne for alskens 
midler indtaget undervejs. De tre omfatter 
den regerende tour vinder og den rege-
rende franske mester. De er i gang med 
at fortælle nogle journalister om, hvor 
hårdt det er at køre Tour de France. Så 
hårdt, at de bliver nødt til at indtage 
stryknin, heroin, kokain og kloroform for 
at kunne stå strabadserne igennem!” 

John M 

 
Tour de France anno 1907 
 
Nu hvor dette års udgave er overstået var det 
måske på sin plads at kigge på hvad der skete 
for 100 år siden. I 1907 var det første gang 
der var ryttere som kørte på cykler med 1-
gears friløbsnav, (til forskel fra de tidligere 
faste nav) og en af dem blev årets vinder.  
 
Samme år var første gang løbet var udenfor 
Frankrig, nemlig et smut ind over grænsen til 
Tyskland med opløb i en tysk by. Dagen efter 
skulle løbet starte tidligt samme sted - før kl. 
06:00 - og det gav et problem da grænsen 
skulle passeres; grænsebetjentene var nemlig 
slet ikke stået op! De skulle så lige vækkes 
men inden det kom i værk var der gået så lang 
tid at etapen midlertidigt blev suspenderet for 
først at blive skudt i gang igen da alle var på 
plads i Frankrig. Om ikke andet har EU da 
bidraget til at undgå den slags problemer.  
 
I øvrigt startede alle etaper ekstremt tidligt set 
med senere tiders øjne. Den tidligst startende 
etape allerede ved midnatstid. Den gang kørte 
man dog for det meste kun hver anden dag, 

men der var så også tale om monster etaper 
sammenlignet med i dag. 
 
Tour de France anno 1937 
 
Dette år var første gang deltagerne havde lov 
at bruge gearskiftere. Det havde nemlig ikke 
været tilladt tidligere med begrundelsen, at så 
blev løbet for let! 
 
Officials havde det i øvrigt med det år at kig-
ge den anden vej når den senere vinder - en 
franskmand - benyttede sig af at hænge fat i 
en ledsage bil. Dette fik hele det Belgiske 
hold til at trække sig i protest og forlade løbet. 
Sådan noget går jo heldigvis ikke i vore dage. 
 

John M 

 

 
 
 
Justering af styr under cykling 
 
Meget er set under Tour de France med me-
kanikere hængende ud af bilerne for diverse 
smøring eller justeringer, men efterfølgende 
har jeg nu aldrig set før. 
 
En rytter havde åbenbart behov for en juste-
ring af sin styrbukning og havde ikke tid til 
afvente ro i feltet, så han fik af mekanikeren 
overrakt en unbraco nøgle som han under 
kørslen stak ind i boltene forrest på frempin-
den og begyndte at løsne dem. Så med nøglen 
i munden tog han fat i grebene og vippede 
styrbukningen lidt og så igen med nøglen blev 
frempindboltene strammet. Hvorefter værktøj 
retur til mekanikeren i bilen! 

John M 
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Var for nylig inde på Banani Cyklers hjem-
meside og bemærkede nedenstående omtale af 
produkter, som kunne være af interesse for 
den forestående vintersæson. 
 

Garanteret punkterfrie dæk 

Hvis du er træt af at punktere så er 
Dutch Perfect dækket til dig. Dutch Per-
fect modstår genstande på op til 5mm 
længde. Dutch er så sikre i deres sag at 
de yder 1 års garanti mod punkte-
ring.  

Fås i str.700+28, 700+32 og 700+34 

Kun 230,- 
 

Har du interesse i gamle cykelde-
le? 

Hvis du står og mangler en gammel del, 
så ligger vi inde med gamle dele fra 
Campagnolo, Simplex, Huret, m.m. Så 
kom ind og hør - der er en chance for, at 
vi har lige den del du står og mangler. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANNONCE 
2 stk. Cykler sælges!!  
 
Carrera racercykel (superlet stålstel) købt 
2001. 
Størr. 48 cm. Blå- metallic / orange / hvid. 
Shimano 105 udstyr, 16 gear med skift i 
bremsegreb. 
Shimano 535 hjul med 16 eger i begge hjul og 
Look pedaler. 
Nypris kr. 9.500. Kom med et bud!! 
 
Centurion Invisible racercykel med alu. Stel 
købt 2001. 
Størr. 53 cm. Rød. 
Campagnolo udstyr med skift i greb og 14 
gear. 
Look pedaler og med skærme. 
Nypris kr. 4.300. Kom med et bud!! 
Henvendelse til Inge og Christian Scrøder på 
tlf..44 65 47 55 
 
På vegne af sælgerne Jan B. 
 
 
Spøjs annonce 
 
Så er redaktøren igen faldet over et usædvan-
ligt tiltag. Sko annoncer fotograferet fra sål-
siden er set før. Men aldrig med sålen mani-
puleret så den fremtræder som et fodaftryk 
inkl. tæer. 
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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 
 

 

 

 

 

KLUBMØDER 
 
September: Torsdag d. 13., almindelig 

klubaften 
 
Oktober: Torsdag d. 11., General-

forsamling 
 
November: Torsdag d. 8., lysbilleder 

fra Kina tur 
 
December: Torsdag d. 13., juleaf-

slutning med billedfore-
visning og traktement 
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Deadline for næste nummer er 01-11-07 

 
Forventet udsendelse første uge i december 
måned 

 


