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for foreningen TURCYKLISTERNE, der 

har til formål at udbrede og formidle 

viden om og glæden ved turcykling på 

ethvert plan. Udkommer 4 gange årligt. 

 

Klubben er åben for alle som deler glæ-

den ved at cykle. Så har vi vakt din inte-

resse, er du velkommen til at kikke forbi 

på en klubaften eller møde op til en af 

de annoncerede ture for at se hvad vi 

egentlig er for nogle.  

 

Se i øvrigt også: www.turcyklisterne.dk 
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til formand Johan Knudsen:  

skoleknudsen@mail.dk 

(valby@turcyklisterne.dk er udgået) 
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Kommende  

ture & møder  

 

 

Liarums perler 

Lørdag 18. juni  

 

Mødested: Københavns Hovedbane-

gård midt i hovedhallen 

kl. 07.50. 

Togafgang: Øresundstog kl. 08.13 til 

Hässleholm. Varer 1 t. 20 

min. 

Distance: 101 km. Se dog nedenfor. 

Turens art: Rask tur velegnet for dem, 

som kører onsdagstræning 

fra Risby. 

Turleder: Johan Knudsen.  

Tlf. 39 67 32 21. 

Prisniveau: Tog over Sundet koster, 

hvad det koster. Rejser 2 

sammen, gives rabat. 

Regnvejr: Så aflyses, men der køres 

dagen efter. 

Frokost: Madpakke og væske med-

tages; kan suppleres i 

landhandel på frokostste-

det i Linderöd. 

Vejbelægning: Overalt asfalt. 

Eftermiddagskaffe: Konditoriet på Nya 

Torg i Höör med fint toi-

let. Jeg gav 42 sv.kr. for 

kaffe + kage den 1/9-10. 

Turopdeling: Strækningen før Höör på 

77 km og meget svensk og 

den efter Höör på 24 km 

til Eslöv. 

 

I Hässleholm ligger to konditorier på 

byens torv, som vi ikke har planlagt at 

besøge (æv. Red.). Men ellers startes 

med fladlandskørsel, sådan da. Så be-

stiges Nävlingeåsen, dernæst nogle 

lækre stræk før vi tackler Linderödså-

sen, hvor vi bl.a. oplever en udsigt, der 

kan hamle op med verdens bedste (lige 

efter Liarum). Efter frokost igen lækre 

strækninger, hvor det går via Äsphult, 

Häglinge, Ynglingarum, S. Rörum og 

Ludvigsborg til Höör. 

 

I Höör kan man tage toget hjem (2 

gange/time), hvis man har lyst. Ellers 

cykler man til Eslöv, og så kan man 

stadig tage toget og nå private gøremål 

om aftenen. 

 

Som ekstra tilbud kører man med tur-

lederen på større vej til Lund og får 

måske her en is og tager så toget hjem 

= plus 19 km. Når man nu er i Lund, 

kunne man også tage med turlederen, 

hvis han har kræfter, på cykel det sid-

ste stykke til Malmø ad Lundavägen = 

ekstra 19 km. I alt 138 - 139 km.  

Overvej mulighederne, hvis I køber re-

turbillet fra København. 

Og så ellers god tur. Johan. 

 

 

Tadre Mølle 

Søndag 26. juni 

 

Mødested: Høje Tåstrup St., vestsiden 

Mødetid: Kl. 9.30 

Længde:  Ca. 80 km 

Turleder: Marianne Ryding 

Tilmelding: Senest 24. juni   

Tlf.: 26 12 14 39 

 

Turen til Tadre Mølle går fra Høje Tå-

strup St. over Reerslev og Darup til Lej-

re hvor vi gør holdt ved bageren for at 

forkæle den søde tand. Derefter går 

det videre over Særløse og Kr. Hvalsø 

til Tadre Mølle. Her er der (ledige?) 
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borde og bænke, hvor vi kan indtage 

den medbragte frokostanretning og 

slentre lidt rundt og kigge på møllen 

og dens omgivelser. 

 

Hjemturen går gennem Kr. Såby, Gl. 

Lejre, Glim, Vindinge og Hedehusene. 

Undervejs finder vi et passende sted 

for en kop kaffe/the og en kage. Tem-

poet vil være så selv turlederen kan 

følge med. 

 

 

Grill-klubmøde 

Fredag 8. juli 

 

Mødested: Bålpladsen ved 

Kridtbjerget i Vestskoven 

Mødetid: Fra kl. 18.00 

Turleder: Flemming Nielsen 

Tlf.: 43 64 49 03 

 

I juni, juli og august, hvor vi ikke har 

adgang til vores sædvanlig klublokale, 

vil jeg arrangere grill i Vestskoven.  

 

Grill-klubmøderne vil ligesom sidste år 

foregår ved Kridtbjerget, som findes 1 

km nordøst for Naturskolen og syd for 

Harrestrup Mose. Bus 143 har et stop-

pested ved Ballerupvej 18, hvorfra man 

kan komme til Kridtbjerget ad skovve-

jen Slaggevej (se eventuelt Krakkort 
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 gennemfø-

res uanset vejret. Der er et stort mad-

pakkehus, 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. 

Haraldsted Sø 

Søndag 10. juli 

 

Mødested: Roskilde Station 

Mødetid: Kl. 9.30 

Distance: 70 - 80 km 

Medbring: Cykel, madpakke, fairplay 

Turleder: Finn Kristensen 

Tlf.: 22 16 27 30, som benyttes 

ved forsinkelse på over 5 

minutter. 

 

Turbeskrivelse: Midtsjælland – Skjolde-

næsholm – Haraldsted Sø – resten vil 

blive en behagelig overraskelse. 

Vel mødt 

 

Kullen 

Lørdag 16. juli 

 

Mødetid:  Kort tur kl. 08.30 på Ho-

vedbanen på perronen for 

kystbanetoget. 

Mødetid:  Lang tur kl. 08.00 i Helle-

rup ved Tuborg ”flasken” 

Længde:  100 til 200 km 

Tempo:  27 - 30 km/t 

 

Tilmelding senest den 14. juli på tlf. 22 

81 95 35. Tilmelding er udelukkende 

grundet, at jeg gerne vil vide hvem der 

skal ventes på ved starten eller aflyses 

over for i tilfælde af dårligt vejr. 

  

Den korte tur starter med, at vi tager 

toget til Helsingør kl. 08.43. På den 

lange tur cykler vi ad Strandvejen til 

Helsingør. Når vi er nået til Sverige, 

går turen ad de små veje op langs Øre-

sundskysten til Kullen, hvor vi vil ind-

tage vores medbragte mad. Herefter 

går turen østpå langs kysten mod Utvä-

linge, hvor det er hensigten at vi indta-

ger kaffe/te & kage på Albertgårdens 
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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 fortsat er kræfter 

tilbage. 

  Mvh. Jess 

 

Nordsjælland 

Søndag 17. juli 

 

Mødested:   Hillerød station 

Mødetid:     Kl. 10.00 

Længde:      73 km 

Medbring:   Mad og drikke 

Turleder:     Peder Andersen  

 tlf: 2897 6208 

 

Der køres i roligt tempo til Strødam 

Enge, Solbjerg Engsø, Helsinge, Laugø,  

Vejby, Sankt Helene kilde, Tisvildeleje 

hvor vi finder et sted at nyde madpak-

ken.  

 

Derefter går turen forbi Heatherhill til 

et kaffested i Rågeleje. Vi fortsætter tu-

ren til Gilbjerghoved, Gilleleje, Søborg 

slotsruin, Mårum, Grønnekilde hvor vi 

kan fylde flaskerne med jernholdigt 

vand. Således forfrisket går turen gen-

nem Kagerup, Fruebjerg og Gadevang. 

Turen slutter i Hillerød. 

 

 

Perstorp 

Lørdag 6. august 

 

Mødested:  København H midt i  

 hovedhallen kl. 7.35. 

Togafgang Kystbanen til Helsingør kl. 

07.49. Sørg selv for tog-

billetter. 

Færge: Helsingør/Helsingborg re-

tur. Johan køber færgebil-

letter. 

Distance: 145 km. i Sverige. 

Turens art: Rask tur velegnet for de, 

der kører onsdagstræning 

fra Risby. 

Turleder: Johan Knudsen, tlf. 

39673221. 

Hvis regn: Så aflyses, men der køres 

dagen efter. 

Frokost: Mad og væske medtages. 

Vand kan fyldes på v. fle-

re kirker. Frokosten spises 

enten i eller uden for su-

permarked i Klippan. 

Vejbelægning: Kun grus ca. 500 m ved 

Helsingborg på udturen. 

Ellers asfalt. 

 

1. etape fra Helsingborg gennem Mö-

rup og N. Vram op på Söderåsen til 

Stenestad og ned til Klippan og frokost 

efter 44 km. 

2. etape østpå ad tidligere hovedvej 

til Perstorp, som er vendepunktet. Så 

Riseberga og Forestad til Röstunga (nu 

i alt 85 km.) og kaffe på konditoriet 

vis-á-vis gæstgivergården. Man kan 

sidde inde eller ude. Ud over kager 

kan div. sandwiches købes. 

3. etape starter via Konga og op på 

åsen over Klåveröd og ned til Kågeröd. 

Så gennem Ekeby og Bårslöv retur til 

Helsingborg og direkte ned til færgen 

samme sted, som vi kørte op tidligere 

på dagen.  

4. etape: Det er planen at køre med 

Kystbanen retur til København. 

 

God fornøjelse fra Johan 
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Nordkalotten 

Søndag 7. august  

 

Mødested: Hillerød St. 

Tid: Kl. 10.00 

Medbring: Hvad I finder nødvendigt 

for at opretholde livet 

Turleder: Børge Nielsen tlf. 

44915480. På dagen 40730061 

 

Tur: Her vil jeg skåne jer for en længe-

re doktordisputats, men hvis I følger 

turlederen, skal I nok komme sikkert 

hjem. 

 

Hvis vejret er med os, og interessen til 

stede, vil der være mulighed for at ba-

de. Efter at have kontaktet DSB kunne 

de ikke oplyse om ordningen med gra-

tis S-tog (første søndag i måneden) 

fortsætter efter 5. juni, så der må I selv 

holde jer orienteret. OBS: Turen køres 

ikke i regnvejr. 

 

 

Grill-klubmøde 

Fredag 12. august  

(Se beskrivelse 8. juli) 

 

 

Karlstrup Kalkgrav 

Søndag 14. august 

 
Mødested: Jyllingevej/Tårnvej 

Mødetid: Kl. 10.00 

Længde: Ca. 75 km 

Turleder: Flemming Nielsen 

Tlf.: 43 64 49 03 

 

Om turen: Vi følger Vestvolden frem 

til S-banen mod Køge. Vi finder en 

række småveje og cykelstier langs S-

banen frem til Wilhelms Plantage, hvor 

vi krydser motorvejen og når frem til 

Karlstrup Kalkgrav. Vi kører ned til 

vandet og spiser frokost. Før 

hjemturen starter, går vi en tur rundt i 

bunden af Kalkgraven. Vi følger en del 

af cykelruten mellem Køge og 

København på tilbagevejen. Vi stopper 

ved Bakkehuset i Albertslund og får 

kaffe og kage. Tempoet bliver så alle 

kan følge med. 
 

 

Roskilde Fjord 

Lørdag 20. august – AFLYST  

(pga. turleder Eriks brækkede ben) 

 

 

Lynæs  

Søndag 28. august 

 

Mødested: Frederikssund station 

Mødetid: Kl. 10.00 

Længde: 65 km 

Medbring: Mad og drikke + penge til 

færge 

Turleder: Peder Andersen,  

 tlf. 28 97 62 08 

 

Vi starter med at cykle forbi bilkøerne, 

over Kronprins Frederiks Bro fra 1935, 

til Jægerspris, og ind i Nordskoven. 

Hvis vi finder ud igen, går turen til  

Kulhuse, hvor færgen fragter os til Søl-

ager på Halsnæs. Kursen stikkes vest til 

Lynæs, nu er der frokost i det grønne 

med modne Brombær. Så køres der 

østpå til Frederiksværk, hvor der er 

kaffe med kage. Herefter følges rute 40 

til Frederikssund, hvor turen slutter. 

 

 

 

- turoversigten fortsættes side 11 - 
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Klubmøde 

Torsdag 8. september (fra kl. 18.30) 

 

 

Andelslandsbyen Nyvang 

Søndag 11. september   

 

Mødested: Roskilde Banegård. Ho-

vedindgangen. 

Afgang: Kl. 8.30 

Distance: Ca. 65 km på asfalt. 

Turens art:  20 - 23 km/t. 

Turledere: Gitte Kofoed i Nyvang. 

Johan Knudsen under kør-

sel. 

Mobiltlf. Gitte 21 64 22 09 eller  

Johan 24 46 37 66. 

Regnvejr:  Vi satser på godt vejr! 

Ring til Johan ved tvivl. 

Medbring: Penge til Entré: 100 kr. pr. 

person, madpakke og 

drikkelse. 

Kaffe: Evt. på Traktørstedet 

”Madam Blå” i Nyvang. 

Slutsted: Roskilde Banegård. Ho-

vedindgangen. 

 

Andelslandsbyen Nyvang er et kultur-

historisk oplevelsescenter 5 km fra 

Holbæk. Det dækker perioden 1870 - 

1950 – de år hvor andelsbevægelsen 

var en del af dagligdagen på landet. 

Der er bl.a. mejeri, smedje, husmands-

brug, brugsforening, slagter-, bager-, 

radio-, og cykelforretning, kirke, for-

samlingshus, hestekøretøjer og diverse 

udstillinger. Denne dag er der ”Høst-

marked” med spændende levende ak-

tiviteter. 

 

Udturen er sydligere end hjemturen. 

Regionaltoget mod Kalundborg kan 

undtagelsesvis bruges ved behov. 

Ud via Lejre-Kisserup-Kirke Hvalsø-

Sonnerup Skov-Soderup-Tølløse-

Vipperød-hovedvej m. cykelsti til Lille 

Grandløse-Nyvang. Ca. 37 km. 

 Retur over Munkholmbroen og 

Gevninge. Ca. 27 km. 

 

 De allerbedste hilsener, Gitte og Johan 

 

 

Mosehuset v. Borup 

Søndag 25. september 

 

Mødetid:  Kl. 10.00 

Mødested:  Ringvejskrydset Glostrup 

Længde:  Ca. 90 km 

Turleder:  Aksel Koplev 

Tlf.:   22802522 

 

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 Malerklammen. 

I stedet besøges Mosehusets Køb-

mandshandel i samme område. 

 

Vejret i efteråret kan være meget veks-

lende, så måske kan turen køres på ra-

cercykler; men ellers er det nok cyklen 

med skærme, der skal frem. Tempoet 

afpasses efter deltagerne, så alle kom-

mer med rundt. 

 

Ruten går over Torslunde, Reerslev, 

Snoldelev, Valore og Kløvested til 

Kimmerslev, hvor vi spiser frokost ved 

søbredden. 

 

Efter frokost kører vi ned til Dyndet, 

hvor der i Mosehusets Købmandshan-

del vil kunne købes te, krydderier og 

andre sjove sager. Kaffen drikkes også 
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her: Stedets specialitet er pandekager, 

som vil gøre det ud for kage. 

 

Efter kaffe køres over Ølsemagle hjem 

via Tåstrup. 

 

Der er bekvem mulighed for at korte 

turen af til ca. 50 km ved at tage toget 

hjem fra Borup. 

 

 

Sommertræning  

køres hver onsdag  

 

- sidste gang 14. september 

 

Mødested: Risby, på hjørnet ved 

busstoppested 

Mødetid:  Kl. 18.00 

Distance: 40-50 km  

  

Alle der har lyst til en frisk lille aften-

træningstur på raceren, er velkommen.  

Der køres en rundstrækning med ven-

depunkt i Gundsømagle og Sengeløse 

og varierer alt efter vejr og vind.  

 

Der vil ikke være en fast turleder, så 

rute og tempo er op til de fremmødte. 

  

 

 

 

Turreferater  

 

 

Nytårs-/forårsfrokost 

Lørdag 19. marts 

 

Nytårsfrokosten i marts forløb rigtig 

godt med 44 deltagere. 

  

Det skyldtes især, at basis var i orden, 

dvs. køkkenholdets indsats. Vi ved, der 

ligger adskillige timers slid bag og siger 

rigtig mange tak. 

  

Ved næste års nytårsfrokost bør det 

overvejes, at det faste køkkenhold ind-

kalder måske 4 ekstra deltagere til at 

stå for hver én ret. Så kan alle bidrag-

ydere nyde arrangementet mere. 

  

Bestyrelsen 

 

Åbningsturen 

Søndag 27. marts 

 

Vejret var med Johan og de ca. 25 tur-

cyklister, der mødte op på hjørnet af 

Tuborgvej og Tagensvej. Vanen tro 

havde Johan tilrettelagt turen så finur-

ligt, at vi blev ledt alle mulige og især 

umulige steder hen. 

 

Først blev vi ledt gennem Bispebjerg 

Hospitals hyggelige område for deref-

ter at slå et sving ind gennem en af 

portene til Bispebjerg Bakke (dette 

spændende byggeri snor sig som en 

slange gennem terrænet og huser ca. 

135 lejeboliger, og er opført af Hånd-

værkerforeningen og Realdania med 

kunstnerisk hjælp fra  Bjørn Nørgaard). 

 



Turcyklisten 2/2011  Side 13 

 

Herefter fortsatte turen via et hegn 

gennem HT-Terminalens område og 

videre over Svanemøllen til Hellerup. 

Her måtte vi løfte cyklerne over en 

mur, så vi kunne skyde genvej til det 

nye byggeri ved Tuborg Havn og Wa-

terfront. Det er aldrig kedeligt at være 

med på Johans åbningsture! 

 

På turen passerede vi også et par kir-

kegårde, og sendte ved den lejlighed 

en venlig tanke til Finn Gormsen. Via 

villaveje fortsatte vi til  Charlottenlund 

Fort, Travbanen og Galopbanen for til 

sidst at ende på Taarbæk Kro, hvor vi 

kunne spise vor medbragte mad. Kaffe 

og kage blev ligeledes nydt her.  

 

Som sædvanlig leverede Johan en inte-

ressant åbningstur. Jeg glæder mig alle-

rede til næste års tur! 

Toni 

 

 

Dronningmølle 

Mandag 25. april (2. påskedag) 

 

Mødestedet var Hillerød St. og tretten 

turcyklister havde på dagen valgt at 

droppe påskefrokosten eller havear-

bejdet for at nyde denne cykeltur på 

en fantastisk fin sommerdag allerede i 

april måned. 

 

Fra Hillerød var retningen Gilleleje – 

en del af vejen fulgte vi cykelrute 33. 

Vi kom ud på parkstierne ved slottet 

og derfra via Gadevang, hvor flokken 

blev forøget til femten turcyklister i alt, 

ind på skovstierne i Gribskov. Gennem 

skoven fulgte vi en varieret rute, som 

udsatte os for korte, men til gengæld 

pludselige og skarpe stigninger. Vi kom 

ud ved Mårum, og videre kom vi 

igennem Græsted by og derfra videre 

ad en grusvej, der førte os lige forbi 

Søborg Slotsruin og Søborg inden vi 

nåede Gilleleje. 

 

Frokost på Gilleleje Havn. På sådan en 

dag vil der altid være mange menne-

sker på havnen i Gilleleje, men på for-

underlig vis lykkedes det turlederen at 

spotte to ledige borde ude på en side-

fløj af havnekajen med fin udsigt til he-

le det øvrige havneområde. Der var 

god tid til at suge indtrykkene til sig og 

få sig en god snak over den medbragte 

mad, og som afslutning på pausen 

overraskede turlederen os med hjem-

mebagt kage. 

 

Herefter ad nordkyst cykelrute 47 med 

flot udsigt, hvor vi til vores venstre 

side havde Kattegat og Kullen og på 

højre hånd Gillelejes dyrere villakvar-

ter. Efter et kort ophold ved Nakkeho-

ved Fyr tog vi landevejen mod Dron-

ningmølle, drejede ind i landet mod 

Villingerød og Esrum og nåede frem til 

Esrum Kloster og Møllegård, hvor den 

for turcyklister så obligatoriske kaffe og 

kage skulle indtages.   

 

Imidlertid var vi ankommet i så god 

tid, at der var en halv times tid til fri 

leg. Et par stykker tog sig en lur, og vis-

se andre gik på café, men flertallet 

valgte at gå tur i klosterets krydderiha-

ve. Bl.a. havde de skarntydeplanten 

stående, hvis giftige saft, der som man-

ge måske vil vide, i det gamle Græken-

land blev brugt til at forgifte Sokrates 

med (eller han tog det vist selv). Hvad 

færre måske ved, blev saften også 

brugt af munkene som middel til at 

holde drifterne i ro, så løftet om cøli-

bat kunne overholdes – ak og ve. 
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Efter indtagelse af den gode kaffe på 

caféen gik turen langs vestsiden af Es-

rum Sø mod Nødebo med et fantastisk 

syn til lysegrønne nyudsprungne bøge-

træer og en skovbund fuldstændig 

klædt i hvidt og grønt – flot og det 

helt rigtige tidspunkt at opleve det på. 

Efter et kort ophold ved Skovskolen i 

Nødebo, hvor vi så på kunst udført på 

træstammer, blev det hurtigt Hillerød 

igen, og turen på knap 60 km var slut 

– med kun en enkelt punktering un-

dervejs. Klokken var da lidt over sek-

sten, og der blev sagt pænt tak for tu-

ren til turleder Aksel og på gensyn til 

alle - nogle tog toget hjem, mens andre 

cyklede. 

 

Tak for en flot tur, Aksel. 

Tage  

 

 

Tur til Kullen 14 - 15 maj 

Lørdag 14. - søndag 15. maj 

 

Vi mødtes kl. 10 ved Helsingør og drog 

i samlet trop til færgen til Helsingborg. 

Susanne måtte klare turlederjobbet 

alene, da Linda valgte at blive hjemme 

pga. nylig rygoperation. Vejret tegnede 

fint, og snart kunne vi bare stornyde 

turen langs den svenske kyststrækning.  

 

Efter 20 km’s kørsel gjorde vi holdt for 

at få frokost. Næste stop blev Krappe-

rup... En venlig svensker spurgte om vi 

havde brug for hjælp, da han syntes vi 

så lidt forvirrede ud. Det var godsfor-

valteren, og han anbefalede os at sætte 

cyklerne og gå gennem den flotte park 

med mange rododendron. På toppen 

af parken fandtes en af Sveriges mange 

kaffestugar – Krapperup hermed anbe-

falet – aldrig har det været så svært at 

vælge kage. Med fyldte maver ankom 

vi til Mölle, hvor Susanne og flere an-

dre foregav, at vi skulle nå Kullen 

samme dag. Stor var morskaben, da jeg 

halvt cyklende, halvt trækkende nåede 

op til ”hovedfeltet” som ventede, bare 

for at fortælle ”vi gør det i morgen”. 

Vi vendte næsen mod campingpladsen, 

lige tids nok til at undgå regn. Regnen 

var så flink at stoppe, da vi tog ned til  

Mölle for at spise. Ved den lille fiskere-

staurant kom vi ikke ind, da de lukke-

de i selvsamme øjeblik. Men Kullaberg 

Hotel havde åbent, og her var bl.a. 

god øl og lækker rødspætte.  

 

Efter en skøn morgenmad næste dag 

tog vi til Arild, hvor en tosset svensker 

havde bygget Nimis (betyder for me-

get) og Arx. Der var af sten... det blev 

en rigtig god vandretur med brat ned-

stigning til vandet. Før vi cyklede vide-

re, måtte vi lige have lidt kaffe og en 

kanelbolle på Himmelstorp. Alt efter 

lyst drog nogle til Mölle og andre fort-

satte til Kullen. Kl. 15.00 gik turen 

hjemad, selvfølgelig ikke uden et lille 

stop på et konditori (mon Susanne kan 

lide kager?) 

 

Sorte skyer nærmede sig, så det var på 

med regnbukserne, men Birgits ville ik-

ke makke ret, og mens hun vendte 

dem, blev vi væk for hende. Vi vente-

de bare lidt længere henne ad vejen, 

men Birgit var allerede i godt tråd ude 

af byen – vi traf hende lidt senere. Sik-

ke en supertur, medvind begge veje og 

i øvrigt uden punkteringer. Jeg håber 

der kommer en lignende til næste år. 

   Lone  
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Cykelferie på langs: 

 

 

Brækket lårben på Mallorca (2. maj) 

 

 

Op på cyklen igen (6. juni)! 

 

 

En æra … 

 

Jens Ole fra Ruby Rejser fortæller, at en 

æra er slut i Orange i Sydfrankrig. 

 

Adskillige Turcyklister har i årenes løb 

boet på Madame Verbes hotel lige ved 

banegården og nydt godt af hendes og 

datterens venlige fremtræden. Men al-

deren har krævet udskiftning.  

 

Et nyt og ungt par har købt stedet og 

driver det videre som hotel.  

 

Mon det er et besøg værd? 

Mvh. Johan 

 

Medlemsannonce: 

 

Racercykel til salg for 1.000 kr. 

 

Stålramme af mærket Jensen.  

 

Vandret afstand fra midte styrstamme 

til midte sadelrør = 57 cm. Næsten 

lodret afstand fra midte krankaksel til 

overkant overrør = 56 cm.  

 

Racerstyrbredde fra midte til midte af 

håndgreb = 43 cm. 

 

Udstyr er Shimano Sora. Inkl. kilome-

tertæller. 3 klinger for og 8 bag. 

 

Kontakt Jesper Wang Larsen på 

tlf. 40 29 68 40. 
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Aktivitetsoversigt  
 

Lørdag 18. juni Liarums perler, Sverige 

Søndag 26. juni Tadre Mølle 

Fredag 8. juli Grill-klubmøde 

Søndag 10. juli Haraldsted Sø 

Lørdag 16. juli Kullen 

Søndag 17. juli Nordsjælland 

Lørdag 6. august Perstorp, Sverige 

Søndag 7. august Nordkalotten 

Fredag 12. august Grill-klubmøde 

Søndag 14. august Karlstrup Kalkgrav 

Søndag 28. august Lynæs 

Torsdag 8. september Klubmøde 

Søndag 11. september Andelsbyen Nyvang 

 

 

Frokost på Tårbæk Kro – fra åbningsturen 27. marts  

 

Deadline for næste Turcyklisten: 15. august 2011 

Gælder turbeskrivelser i oktober, november og medio december 2011 
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