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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. 

 
 

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 

 
 
 

KLUBLOKALE 
Sankt Annæ Gymnasium 
Sjælør Boulevard 135 

Valby 
Lokale B210, 2. sal 

 
 
 

KONTINGENT 2010 
 

Almindeligt kontingent   275,- kr.  
Husstands kontingent     450,- kr. 
Passivt kontingent           100,- kr. 
 

Indbetaling kan ske på giro 
5713846, vælg korttype 01. 

Eller via netbank, brug regn no. 1551 
konto 5713846. 

Hjælp med at holde medlemslisten 
aktuel. Send ændringer i adresse, 
telefonnummer eller e-mail til 

kassereren. 
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Kommende ture 
 
 

Rotur og Skovtursfrokost  
i Frederiksberg Have. 
Søndag den 6. juni. 
 
Mødested: Ringvejskrydset 
Glostrup. 
Mødetid:     Kl. 10.30. 
Længde:  Ca. 15 km. 
Turledere: Gitte Kofoed. 
Tilmelding: Senest den 29. maj. (på 
grund af roturen.) 
Tlf.:  21 64 22 09 / 
  43 64 56 02. 
 
Medbring: Tæppe. Skovturskurven 
med mad/vin/kaffe - til eget forbrug, 
penge til rotur, og supplement til te og 
kage i ”Det Kinesiske Tehus”.                      
NB: Turen køres kun i godt vejr. Ring 
ved tvivl. 
Vi cykler stille og roligt af sted ad 
Ringvejen, gennem Hvissinge, over 
Vestvolden, over Tårnvej, langs 
Damhussøen, på Peter Bangsvej og 
Smallegade. 
Herfra går vi en tur ca. 20 min. i 
Frederiksberg Have, forbi elefanterne 
fra Zoologisk Have og videre til 
Lystbådene.  
Kl. ca. 12 sejler vi en tur i robådene 
(med roer) på Frederik den 6.´s 
berømte tur i de idylliske kanaler.   
Kl. ca. 12.30 fælles skovtursfrokost på 
græsplænen foran Frederiksberg Slot. 
Kl. ca. 14.30 går vi til ”Det Kinesiske 
Tehus” i Frederiksberg Have til te og 
kage. 
Turen slutter her i Frederiksberg Have. 
 
 

Hornbæk  
Søndag 13. juni  
 
Startsted: Kokkedal Station 
Starttid: kl. 09.50 
Madpakke: Medbringes 
Længde: Ca.75 km 
Hastighed: 20-25 km/t 
Turleder: Carsten Pihl 
Tlf.:  30 32 86 37 
 

Turen følger rute 36 til Nivå Kirke, 
Vejenbrød og Langstrup. Nordpå over 
Søholm, Langerød, Danstrup til Tikøb 
Kirke (pause). Harreshøj, Havreholm 
og Hornbæk. Frokost i Hornbæk havn. 
Herefter følges kystruten til Helsingør. 
Rute 9 følges sydpå til Kokkedal 
station. Herfra kan ”racerne” køre 
mod København og få yderligere km i 
logbogen. Kaffestop undervejs ikke 
fastlagt endnu. 
 
 
Grusstier vil forekomme - i mindre 
omfang. 
 
Ring på 30 32 86 37, hvis du bliver i 
tvivlom turen gennemføres pga 
vejrudsigten. 
 
 
Ringsjön og omegn. 
Lørdag 19. juni 
 
Mødested: Kbh. Hovedbanegård 

midt i store hal. 
Mødetid: Kl. 07.50. togafg. 8.03. 
Varighed:  Det meste af dagen. 
Distance: 118 – 120 km. 
Turens art: Rask tur garneret med 
div. pauser dvs. tid til stop ved 
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spektakulære steder. Ingen store 
enkeltstigninger men dog kuperet. 
Turleder: Johan Knudsen. Tlf. 
39673221. 
Transport: Øresundstog Eslöv 
tur/retur (364 d.kr. inkl. cykler sept. 
2009). 
Rute: Ca. 49 km indtil frokost. 
Ca. 33 km indtil kaffepause. Ca. 37 km 
indtil slut. 
Regnvejr: Så aflyses. Men jeg 
kører da nok i stedet lørdag 31. juli. 
 
Ret hurtigt kører vi fra fladt åbent 
landskab til traditionelt svensk 
skovlandskab, og mod slut vil vi også 
minimere ensartetheden, selv om det 
igen er åbent. 
Der er opmålt 4 hovedvejsstrækninger 
på i alt 8,8 km. 
Der er opmålt 3 grusvejsstrækninger på 
i alt 17,0 km, heraf 9,0 fin belægning, 
4,0 fin nok belægning og 4,0 rigtig fin 
belægning. 
Alm. racerdæk kan sagtens klare det. 
Der er 9,0 og 10,0 km helt eventyrlig 
bugtet asfalteret vej (tidl. grus). Og så 
er der alt det andet. 
Den medbragte frokost spises i Sösdala 
uden for supermarked. 
Eftermiddagskaffen indtages i Hörby i 
Boijertz´ Conditori på byens torv ved 
nuttet springvand. Parasoller opstilles 
efter vores ønske. 
Nydeligt off. pissoir og toiletrum lige 
ved. 
Det sidste af de 4 planlagte ministop 
sker, hvor Vestre Ringsjön afvandes udi 
Rönne Å. Her vil vi formodentlig 
betragte en række fast på en elledning 
over åen, fordi lystfiskerne ikke kunne 
finindstille deres kast.  
 
 

Dragør  
Søndag d. 20. juni 
 
Mødetid:  kl. 10.00  
Mødested:  Jyllingevej/Tårnvej  
Længde:  Ca. 60 km  
 
Turleder:  Flemming Nielsen 
Tlf.:  43 64 49 03  
 
Vi starter med at cykle langs 
Vestvolden til Avedøre Holme. Over 
Skrædderholmen til Kalvebod Fælled. 
Vi kører ind i Fuglereservatet og 
besøger udsigtstårnet midt i området. 
Der fortsættes igennem Kongelunden, 
Møllevangstien ud til vandet ved 
Søvang, hvor der er en flot udsigt til 
Øresundsbroen. Afhængig af 
vindretning og vindhastighed findes et 
passende frokoststed enten på 
Vestamager, i Kongelunden eller ved 
Søvang. Der fortsættes på digestien 
langs vandet mod Dragør. Vi finder en 
restaurant, hvor vi kan få kaffe og 
kage. Der bliver også tid til en is ved 
havnen før hjemturen. Dragør forlades 
ad Stationsvej og der køres øst om 
Lufthavnen. Vi fortsætter på stisystemet 
langs motorvejen. Frem til Fields over 
Jernbanebroen, ind i Valbyparken. 
Herefter fortsættes igennem 
Vigerslevparken tilbage til Jyllingevej. 
 
 
Haraldsted sø 
Søndag d. 27 juni 
mødested:  Roskilde station 
mødetid:  kl. 9.30 
distance:  70 - 80 km 
medbring:  cykel, madpakke,fairplay 
turleder:  Finn Kristensen 
tlf. :  22162730 
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som benyttes ved forsinkelse på over 5 
min. 
 
Turbeskrivelse: Midtsjælland - 
Skjoldenæsholm - Haraldsted Sø, - 
resten vil blive en behagelig 
overraskelse. 
Vel mødt. 
 
 
Kullen 
Lørdag d. 10.juli  
 
Mødetid:  Kort tur kl. 8.25 på 

Hovedbanegården på 
perronen for 
kystbanetoget.  

 
Mødetid:  Lang tur kl. 8.00 i 

Hellerup ved Tuborg. 
Længde:  100 km til 200 km 
Turleder: Jess Brink 
Tempo:  27 – 30 km/t  
 
Tilmelding senest d. 8. juli 2010 på tlf 
22 81 95 35 
 
Den korte tur starter med, at vi tager 
toget til Helsingør kl. 08.39. På den 
lange tur cykler vi ad Strandvejen til 
Helsingør. Nå vi er nået til Sverige, går 
turen ad de små veje op langs 
Øresunds kysten til Kullen, hvor vi vil 
indtage vores medbragte mad. 
Herefter går turen øst på langs kysten 
mod Utvälinge, hvor det er hensigten, 
at vi vil indtage kaffe/te & kage på 
Albertgårdens kaffestue. Efter kaffen 
går turen sydvest på mod Helsingborg. 
I Helsingør tager den korte tur toget 
hjem, mens det er planen, at den lange 
tur kører hjem ad Strandvejen – hvis 
der forsat er kræfter tilbage.   
 
 

Isefjordturen.  
Lørdag 24. juli. 
 
Mødested:  Frederikssund station. 
 
Mødetid:  Kl. 09.00. (S-tog ank. 
 Kbh. 08.57). 
Slutsted:  Frederikssund station. 
Totallængde:  Ca. 131 km. 
 
Fart:      ca. 25 km/h  
 
Madpakke medbringes. Eller hør 
nærmere hos Johan. 
Frokoststed Holbæk efter 37 km. 
Kaffested sandsynligvis Ordrup 35 km 
senere midt i Veddinge Bakker. 
 
Turleder:  Johan Knudsen, tlf. 
39673221. 
 
Bemærk at turen ikke køres i regnvejr. 
Kontakt evt. Johan. 
 
Ruten er den samme som sidste år, 
men i omvendt retning. 
 
Der kan sluttes i Hundested ved behov. 
 
Vi kører ud over Skibby og 
Munkholmbroen. Efter Ny Hagested 
vest for Holbæk følges biveje til 
Fårevejle stationsby. Kaffestedet 
befinder sig i Veddinge bakker, hvor 
der også kan afkortes ved behov. 
 
Via Høve og Vig køres igennem 
Nykøbing til Rørvig, 33 km., og 
færgen til Hundested (hvile) og igen 
færge fra Sølager til Kulhuse (hvile). 
 
Forude venter målet efter de sidste 26 
km. mellem Hundested og Fr.sund. 
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Herunder kører vi ved Nyhuse ind på 
det skønne militære terræn for at 
undgå mest muligt af Kulhusvejen. Det 
medfører et mindre stykke grusvej af 
fin kvalitet. Så frygt ikke for tynde og 
smalle dæk. 
 
 
Maglesø / Grøntved  Bakker. 
Søndag 1. august  2010 
 
Tur på racercykler men ikke racertur, 
turen køres kun i godt vejr! 
OBS. Bemærk at turen er flyttet i 
forhold til annonceringen  i 
turkalenderen. 
 
Mødested:  Foran Roskilde Station. 
Mødetid:   kl.  9.30 
Længde:   ca. 90 km ved afslutning 
i Roskilde. 
Turleder:  Jan. Tlf. 43 45 66 08 

Mob. 22 95 71 28 
  
Ruten går over Boserup, Kattinge og 
Lejre, syd om Skjoldenæsholm og op i 
gennem  Åmosen, hvor vi finder et 
sted til frokosten. Ruten fortsætter 
nordpå over Søndersted og 
Mogenstrup til vores kaffested ved det 
gammel  kendte  traktørsted på kanten 
af Maglesø. Hjemturen går ad den 
gamle rute gennem Tølløse, Abbetved 
og tilbage til Roskilde over Svogerslev. 
 
 
Stevnsfortet 
Søndag d. 15.august  
 
Mødested: Køge S-station foran kiosken. 
Mødetid: kl. 09.00 
Længde: ca 80 km 
Turleder: Susanne Sindberg tlf. 
 36700254 /40 91 77 01 

Madpakke medbringes, og penge til 
besøg på Fortet 110 kr 
Tilmelding inden d. 6.8. da det er en 
guidet tur på fortet, og der skal 
bestilles billetter. 
 
Vi starter tidligt ved Køge S-station for 
at nå til rundvisningen i god tid. Vi 
cykler langs Køge Bugt til Højerup 
kirke, hvor vi ser på klinten oppefra. 
Turen fortsætter til Stevnsfortet som vi 
med garanti besøger, derfor den tidlig 
start. Fortet blev lavet i den kolde 
krigstid og er gravet ud i kalkklinterne. 
For at ingen skal blive væk i de mange 
kilometer gange, så deltager vi i en 
guidet vandretur i undergrunden på ca. 
1 ½ time. Pris 110 kr. Husk varm trøje, 
og vandresko, da der kun er 10 grader 
i fortet. Her skulle også være nogle 
meget sjældne og stor edderkopper! 
Man kan også nøjes med at blive over 
jorden og se på gamle kanoner (20kr). 
Efter den kolde oplevelse, cykler vi 
tilbage over St. Heddinge og videre 
langs vandet til Præsteskoven, hvor 
kaffen indtages. Vi slutter ved Køge S-
station. 
 
 
Avet om Søerne 
Søndag, den 22. august 
 
Mødested:  Herlev Posthus 
Mødetid:  Kl. 10.00 
Længde:  Ca. 60 km 
Hastighed:  Så alle kan følge med 
 incl. turlederen 
Turleder:  Toni Lunding 
Tlf: 22905528. 
 
Denne tur køres fortrinsvis på stier – 
også grusstier – og væk fra bilveje. 
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Turen er i skrivende stund ikke endelig 
planlagt. Men i store træk går turen 
venstre om søerne Søndersø, Farum 
Sø, Furesøen, Lyngby Sø og Bagsværd 
Sø. 
 
Undervejs finder vi en solrig plet til 
den medbragte madpakke. Og kaffen 
med kage indtages et sted i Lyngby. 
Turen slutter, hvor den startede. 
 
 
Nyvang 
Lørdag d. 28.august 
 
Turen  er aflyst! 
 
 
Lynæs 
Søndag d. 5. september 
Bemærk ændret dato. 
  
Mødetid:        10:00 
Mødested:      Frederikssund station. 
Længde:        ca. 60 km 
Turleder:        Peder Andersen 
Tlf.:               2897 6208 
  
Vi kører på rute 2 til Nordskoven for 
at hilse på Kongeegen og Storkeegen   
følger rute 2 gennem skoven (grussti) 
til Kulhuse. 
Sejler over til Store Karlsminde 
Fortsætter af rute 2 til LYNÆS hvor vi 
spiser vores medbragte og nyder 
udsigten. 
Vender cyklerne og følger rute 40 til 
Frederiksværk, så er det kaffetid. 
Videre af rute 40 til Frederikssund. 
Og vi er blevet en tur rigere. 
 
 KØRES IKKE I REGN. 
 
  

Mosehuset v. Borup  
Søndag d. 12. september 
 
Mødetid:  10:00 
Mødested:  Ringvejskrydset Glostrup 
Længde:  ca. 90 km 
Tur leder:  Aksel Koplev 
Tlf:  4492 2290 /  
 på dagen 2280 2522 
 
 
Den efterhånden traditionelle efterårs 
tur til Mosehusets Købmandshandel 
køres også i år i et roligt tempo, så alle 
som kan køre 45 km af de i alt 90 km 
uden nævneværdige pauser kan følge 
med. Tempoet afpasses efter 
deltagerne så alle kommer med rundt. 
Der er bekvem mulighed for at korte 
turen af til ca. 50 km ved at tage toget 
hjem fra Borup. 
Ruten går over Torslunde, Reerslev, 
Snoldelev, Valore og Kløvested til 
Kimmerslev, hvor vi spiser frokost ved 
søbredden nede ved kirken eller ved 
anlægget ned til søen. Herfra køres til 
Dyndet hvor kaffen indtages. 
Målet for turen er som nævnt 
Mosehusets Købmandshandel i Dyndet 
ved Borup. Her vil vi indtage en 
pandekage og en kop kaffe. Der i 
Købmandshandlen mulighed for 
foruden te, at købe diverse slik, 
krydderier og andre rariteter. Særligt 
kan bemærkes et der hele året rundt er 
salg af juleting og sager, prøv at gå op 
på 1.sal! 
 
Efter kaffe køres over enten samme vej 
hjem eller over St, Ladager, Havdrup 
og Karlslunde. 
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Turreferater  
 
 
Optimisten med Jess 
 
Vi mødtes i Ringvejskrydset og alle så 
glade ud…vejret så også lovende ud!  
Vi var 5, der startede ud med Jess, og 
ud på landevejen gik det. I Ganløse 
hægtede to sig på (nogle af vore 
egne…) og i god fart kørte vi mod 
Frederikssund via Slagslunde og 
Buresø. Derefter kørte vi over på den 
vestlige side af Roskilde Fjord. I Skibby 
tog vi en velfortjent frokostpause med 
fin udsigt over det danske landskab.  
 
Vores frokostpause blev forkortet lidt, 
fordi turlederen begyndte at mangle 
varme…så vi drog op på vores 
jernheste og red ned langs Roskilde 
Fjord. Vi havde ventet et lettere hårdt 
ridt, da vinden var jævn til frisk fra 
NØ, men blev overrasket over, hvor 
gelinde det egentlig gik.  
 
Kaffen med den købte kage (indkøbt af 
Lenes team) blev indtaget hos Poul og 
Birte i Munksøgaard. Lenes team var 
ankommet og vi gjorde et fint indhug i 
kagerne. Så meget at vi faktisk kunne 
trille hjem..!  
 
Alt i alt en herlig tur med en 
gennemsnitsfart på ca. 26 km/t. Det 
var godt nok i den lave ende af det 
annoncerede, men absolut helt 
suverænt, når man tænker på, at de 
fleste kun havde siddet på raceren 
nogle gange i år.  
 
Marianne Fritze 
 
 

 
Gertie, Elise og Niels skriver om 
 
Jubilæumsturen 
 
Torsdag den 13. maj. 
 
Vi var ventet med længsel, vi havde 
nemlig øl og vand fra vores 
jubilæumsfest med. Stor var 
hjælpsomheden med at få tømt bilens 
bagagerum – øllerne lå jo nederst ! 
Så blev vi installeret på vore værelser 
og gik over i fællesrummet til de andre 
og fik en velkomstøl. Efter 30 min. 
indtraf katastrofen – Johan spurgte 
hvor vinen var, _hvilken vin ??? Den 
havde Niels angiveligt fået en mail om 
for 6 mdr. siden med besked om 
indkøb. Panik, panik – om 30 min. 
ville aftensmaden stå på bordet. Niels 
og Flemming tog af sted, og Statoils 
nærbutik 1 km. borte blev vores 
redning 12 l. rød og 6 l hvid YES den 
var hjemme, vinen stod på bordet 5 
min. før maden. Så gik snakken lystigt 
resten af aftenen. 
 
Fredag den 14. maj. 
 
OP på cyklerne – og så alligevel ikke. 
Vinen i går slog ikke til, så igen måtte 
Niels i byen og den eneste cykeltur af 
en længde Niels kunne klare måtte 
aflyses. Ok vi besluttede at vandre og 
så møde de andre på turen. Niels 
glemte dog, at han var i selskab med 2 
piger, der var forsynet med et yderst 
veludviklet købe-gen og en 
Rødekorsbutik lå over for Kvickly – det 
tog sin tid og Niels skal roses for sin 
tålmodighed. 
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Nå, men vi nåede da Knudshoved og 
Niels parkerede på den første 
parkeringsplads uden for skoven, idet 
han overså, at man faktisk kunne 
parkere nogle km. længere ude, men vi 
var vel nogle friske vandrere, så vi 
spadserede derudaf. Skoven var klædt i 
et fantastisk forårsgrønt lys og snakken 
gik lystigt – Niels sagde knapt så meget 
– konkurrencen var for stor en 
mundfuld. 
 
 

 
 
 
Pludselig kom Gitte og Stefan. Gitte 
var kommet med den forkerte gruppe 
og måtte vende om, men da var 
Flemmings gruppe allerede var kørt 
uden hende. Intet er galt for noget, 
Stefan fik hjælp med at få købt nogle 
strømper – det var jo ikke sommer i 
Danmark endnu ! En lille sludder og så 
var de af sted igen. Pludselig så vi en 
masse efterladte cykler – jo de måtte jo 
være derude et sted. Og vi gik – og gik 
–og gik, men så mødte vi dem jo på 
deres vej tilbage. Peder mente, at det 
absolut var værd at gå efter det 
alleryderste punkt og kunne berette, at 
nu var mursejleren kommet, selvom 
det kun var den 14. maj og de først 
skal komme den 15. Han mente at det 
måtte være Københavnertid ! 
Herudover havde de set præstekraver 
og hørt nattergale, jo der var sandelig 
noget i vente og vi gik - efter næste 

bakke – så var vi der – troede vi – men 
nej – der var endnu en bakke og en 
strand og et krat. Laaaangt om længe 
var vi der. Vi følte os som helte – vi 
nåede målet, det føltes godt. En fryd 
bredte sig over vore ansigter, den 
sidste banan og det sidste æble blev 
belønningen. Pludselig var der noget, 
der ikke føltes så godt – vi skulle jo 
hele vejen tilbage igen.  
 
Vi gik og gik, Elise påstod, at vi var 
gået vild, idet vejen hjem virkede 
længere end udturen. Men det er jo 
lidt svært at gå vild på en smal tange. 
 
Støttet af et godt fif fra Camino de 
Santiago hjalp en stok , der nærmest 
var en kæp, med til en god 
blodcirkulationen, og godt trætte 
nåede vi bilen og kunne nå hjem til 
aftensmaden, og tænk da vi mødte 
cyklisterne tidligere på dagen, sagde 
Toni at vi skulle være ude af skoven 
inden kl.18.00 – vi troede det var gas – 
men det viste sig at være et realistisk 
bud på vores anstrengelse. 
 
Morale: Find den nærmeste parkerings- 
plads ! 
 
Lørdag den 15. maj. 
 
ØV, ØV og atter øv 
 
Masser af regn og kun de mest garvede 
(rigtige turcyklister trodsede dette og 
drog afsted på cykel ) Vi andre nøjes 
med en spadseretur ned i Vordingborg 
by. Vi så slotsruinen og apotekerhaven 
inden vi godt våde indtog Café Piaf. 3 
var blevet sultne og skulle have 
brunch. Niels måtte endnu en tur i 
Kvickly, så heller ingen cykling den 
dag, hvilket for NIELS dog intet afsavn 
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var, det var nærmest en god 
undskyldning, men sådan er vi jo så 
forskellige!! På cafeen ankom så Elise 
og Gertie godt våde – DE var på cykler 
!!! De nåede lige at få en brunch før 
tiden udløb (Når man har sparet penge 
på indkøb i 4 genbrugsbutikker, kan 
man vel tillade sig den luksus at bestille 
brunch i stedet for den udleverede 
bolle med skinke og ost.) Lige efter 
kom Lise og Erik, og Lise kom med på 
brunchholdet. Så dukkede Johan op. 
Han skulle kun have en cappuccino, 
men han længselsfulde blik mod vores 
brunchtallerken gjorde, at vi 
forbarmede os over ham og gav ham 
bl.a. en god pandekage. Det var en 
god café, blot ærgerligt at Vordingborg 
ligger så langt væk. 
 
Niels tog bilen tilbage til 
vandrehjemmet for skrive dette – det 
er hermed fuldført med lettere 
korrektur/censur. 
 
Niels troede at det dårlige vejr 
medførte en ubændig øltørst hos 
turcyklisterne, hvorfor han endnu 
engang blev frivilligt beordret af sted 
efter mere øl. Klokken havde nu 
passeret 17.00, hvor forretningerne 
lukker på en lørdag, hvorfor Statoil 
endnu engang måtte redde de stakkels 
cyklister. 
 
(Ref.: Niels : I did’it my way…) 
 
 
Fredag den 14. maj. 
Af Lise 
 
Den lange tur østpå til øen Nyord med 
Johan viste sig at være et godt og 
interessant valg. Det blev til ca. 110 
gelinde km i let tråd (hvis man sørgede 

for at ligge i læ) – god restitution efter 
gårsdagens lige så lange, men lidt 
hårdere ridt i modvind hjemmefra. 
 
Vi startede ud i en velkommen 
medvind og kontrolleret tempo så der 
var tid til at nyde det bakkede og 
hyggelige landskab på små veje nær 
kysten. Kun et enkelt sted var vi ved at 
brase ind i hinanden fordi ikke alle gav 
turlederens stop-besked/-tegn videre – 
en simpel men vigtig regel for ALLE 
cyklister i gruppe. Man kan ikke regne 
med at dem bagved kan høre hvad 
turlederen siger/råber. Efter mange 
eder og forbandelser blev alle dog 
gode igen (læs undertegnede) og så gik 
det via Kalvehave over en af vores 
smukkeste broer: 
Mønbroen/Ulvsundbroen/Dronning 
Alexandrines Bro (kært barn har 
mange navne) til Møn hvor vi 
parkerede os i et lunt hjørne i Stege og 
indtog den medbragte mad. Flemming 
Salée underholdt med lidt vovet 
afklædning, men tog desværre hurtigt 
tøjet på igen da han sagde han frøs. Ja 
temperaturen var ikke på det højeste, 
ca. 10-13 gr., så det var hurtigt op på 
cyklerne igen for at holde varmen. 
 
Fra Stege var der en del kredsen rundt 
omkring Udby – det skal turlederen nu 
ikke høre noget for da det bestemt var 
et smukt landskab.  
 
Nyord som man kom til via en lang 
bro i strid blæst forfra, viste sig at 
gemme på mange overraskelser. Uden 
at have læst på lektion ville man ikke 
have forventet civilisation på denne 
afsides beliggende ø. Men der viste sig 
at være både kirke, havn, huse, 
indkøbsmuligheder (telt i en have) og 
sidst, men ikke mindst et kombineret 
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galleri/café med udsøgte drikke og 
spise for alles ganer. De velforberedte 
ville vide at butikken ud over kaffe og 
kage også bød på stort anlagt 
whiskysmagning, salg af filtprodukter, 
malerier, hjemmelavet honning og 
andre delikatesser. Det var meningen 
at vi skulle tilbage til Stege og drikke 
kaffe, men vi fik heldigvis (forholdvis 
nemt) overtalt turlederen til at holde 
et lille pitstop på den unikt beliggende 
og charmerende café. Erik mødte her 
sin tidligere træner som bevidst var 
cyklet herned for whiskysmagningens 
skyld – et ”langt ude” pudsigt 
sammentræf.  
 
Stedets specialiteter (dog ikke 
whiskyen) appellerede til de fleste, så 
pausen trak selvsagt ud. Formanden 
nød også, som I kan se, de dejlige 
omgivelser og kunne næsten ikke få 
benene ned af begejstring – se hvordan 
han følte sig hjemme oppe i galleriet. 
 
Turen hjem til Vordingborg bar præg 
af modvind – men hvis man som en af 
de dovne kæmpede lidt med de andre 
dovne om læpladserne, gik det nemt 
nok – heldigvis var der nogle raske 
drenge der gad trække og skærme for 
vinden, og dét i et menneskeligt tempo 
(tak). Den ”rigtige” kaffepause endte vi 
med først at holde ved vejs ende i 
Vordingborg på Café Piaf, caféen som 
skulle blive manges stamsted og ly for 
regnen disse dage. En grå, men frisk og 
flot tur blev således afsluttet med en 
rigtig god kop kaffe og saftig 
ferskenkage – TAK til Johan og co-
stifinder Tom!!!   
 
 

 

Sommertræning 
 
Er startet hver onsdag og køres til 
onsdag den 15. september 
 
 

Mødested: Risby, på hjørnet ved 
busstoppested 

Mødetid:  kl. 18:00 
Distance:  40-50 km alt efter vind 

og vejr  
 
 

 
Annoncøren beder om at 
medlemmer ved køb gør 
opmærksom på medlemskabet 
 
 
Grill-Klubmøde 
Fredag d. 11. juni  
Fredag d.  9.juli 
Fredag d. 13.august 
 
Mødested: Bålpladsen ved Kridt-

bjerget i Vestskoven 
Mødetid: Fra kl. 18.00 
Turleder: Flemming Nielsen 
Tlf.: 43 64 49 03 
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I juni, juli og august, hvor vi ikke har 
adgang til vores sædvanlig klublokale, 
vil jeg arrangere grill i Vestskoven. Da 
bålhuset ved Mønterne er nedbrændt, 
har jeg flyttet årets grill-klubmøder til 
Kridtbjerget, som findes 1 km nordøst 
for Naturskolen og syd for Harrestrup 
Mose. Bus 143 har et stoppested ved 
Ballerupvej 18, hvorfra man kan 
komme til Kridtbjerget ad skovvejen 
Slaggevej. (Se eventuelt Krak kort side 
135 G6). Der er 1 bålplads, grill samt 6 
borde med bænke. Jeg sørger for, at 
grillen er varm fra kl. 18.00. Alle 
medbringer selv grillmad og 
drikkevarer. Arrangementet 
gennemføres uanset vejret. Der er et 
stort madpakkehus, hvor man kan 
sidde og nyde den lune sommeraften 
selv om det regner. Ved udsigt til regn 
tænder jeg op i engangsgriller i kanten 
af huset. 
 
        
LIDT GUF FOR NØRDER: 
 
NØRD-NYT 
Som aldersstegen motionscyklist 
sætter man i bjergene pris på en god 
triple, med små klinger og store 
kranse. Det er måske snart slut med 
den mulighed – så det gælder om at 
sikre sig reservedele i tide. Ikke 
mindst, hvis man agter at fortsætte 
10 – 15 – 20 år endnu.  
Campagnolo skriver på 
hjemmesiden 11-12-2009, at efter 
introduktionen af det kompakte 
kranksæt (med kun to klinger) er 
salget af tripler faldet betydeligt. En 
trend som Campa’ mener vil 
fortsætte – idet compacten nu skulle 
kunne klare det samme som triplen. 

Her sammenligner Campa’ 53-42-
30/13-29 med 50-34/12-29. 
Det skyldes, at Campa’ i 2008 
præsenterede sit nye gruppesæt 
med 11 kranse, som nu findes med 
12-29 kassette (i 10-kransversionen 
tidligere 13-29), hvilket betyder at 
man ikke behøver en anden 
bagskifter med lang arm. 
 
Fordelene i.f.t. triple er lavere vægt, 
færre geartals-dubletter og nær-
overlapninger samt bedre kæde 
linieføring (mindre skævtræk). 
 
Den nye 12-29 kassette i Super 
Record og Record udgaverne har 
været i handlen siden 11-2009 og i 
Chorus udgaven siden 02-2010. 
Campa udsender det glade budskab, 
at ”nu kan cykelentusiaster udfordre 
de mest krævende stigninger, selv 
uden at være i topform”. Ja, det 
lyder jo herligt! 
 
Lad os se på de metriske geartal, 
dvs. hvor mange meter bevæger 
cyklen sig fremad pr. 
pedalomdrejning. Baseret på et 
normalt, korrekt pumpet, 700 mm 
racerddæk, med en omkreds på 2,14 
m (2140 mm). Ovennævnte triples 
spændvidde går fra max. 8,72 m 
(ved 53/13) til min. 2,21 m (ved 
30/29). Den sammenlignede 
compacts spændvidde går fra max. 
8,92 m (ved 50/12) til 2,51 m (ved 
34/29). Der er således ”kun” 30 cm 
i triplens favør (dog ihukommende 
den højere vægt), hvis man er en af 
de entusiaster Campa tænker på. 
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Men, hvis man som jeg, selv i 
topform, ikke længere kan følge 
med Campa’s entusiaster (ikke i 
topform) – så er en triple absolut 
nødvendig. På min kulfibercykel er 
gearingen 48-38-26 (Stronglight)/13-
29 (Campagnolo 10), hvilket giver 
max. 7,90 m og min. 1,92 m. På 
min alu-cykel er gearingen 48-38-26 
(Stronglight)/11-32 (Shimano 9), 
hvilket giver min. 1,74 m (hele 77 
cm mindre end Campa’s compact). 
Selv med sådan en dejlig krykke ”er 
toget dog gået”, men jeg kommer 
stadig med over toppene – rullende 
stille og roligt, til tider ret ubesværet 
samt med helt usvækket cykelglæde. 
 
Konklusion: Den tekniske udvikling 
har skabt compact’en og det er helt 
fint og fornuftigt. Men køb hellere 
nogle ekstra klinger og kranse til 
triplen, samt en lang krankenhed, 
eller et helt gruppesæt – inden du 
bliver Returcyklist! Hvem ved – om 
få år er delene måske helt udsolgt? 
 
Finn Ø. 
 
 

 
 
 

Deadlines og udsendelse 
 

Turcyklisten 3  2010 16. aug. 
uds. medio sept. 

Turcyklisten 4 2010 15. nov. 
uds. primo dec. 

 
Fra redaktionen 

Laver du en tur med turbeskrivelse 
til bladet, vil redaktørerne blive 
meget glade hvis du i emnefeltet 
skriver hvor turen går hen og 
hvilken dato. Det vil lette 
redaktionen meget.  
 
Vi ønsker alle vore medcyklister en 
rigtig god sommer. 
 
 
 
Lone Belhage – turcyklist - udstiller 
malerier med 5 andre kunstnere: 
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Indholdsfortegnelse:      
Kommende ture       3 
Fotosider       8 
Turreferater        10 
       
Klubmøder: 
11.juni  Grillklubmøde. Læs andetsteds i bladet 
9.juli  Grillklubmøde. 
13.aug.  Grillklubmøde. 
2.sept.  Feriefotoaften 
9.sept. Første klubmøde efter sommerferien 
 Bemærk ny adresse. 
 

 
Jubilæumstur 
 

Deadline for Turcyklisten 3  2010   er   16.august 
Turbeskrivelser for resten af året bedes være redaktionen i hænde senest denne 
dato. Gerne før.
 


