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Redaktør 

Marianne B. Ryding 

redaktionen@turcyklisterne.dk 

 

 

Koordinator 

Finn A. Kristensen 

tlf. 22 16 27 30 

 

 

BESTYRELSE 

 

Formand 

Knud Hofgart 

tlf. 28 40 65 42 

turcyklisterne@turcyklisterne.dk 

 

Kasserer 

Flemming Nielsen 

tlf. 43 64 49 03 

Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk 

 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

Aksel Koplev 

tlf. 44 92 22 90 

webmaster@turcyklisterne.dk 

 

Lone Belhage 

tlf. 36 30 69 33 

 

Marianne B. Ryding 

tlf. 26 12 14 39 

 

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 2011 

 

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. 

  

mailto:redaktionen@turcyklisterne.dk
mailto:turcyklisterne@turcyklisterne.dk
mailto:Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk
mailto:webmaster@turcyklisterne.dk
http://www.turcyklisterne.dk/
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Hilsen fra bestyrelsen 

 

Den nye bestyrelse ønsker alle 

turcyklister en god jul og et godt 

cykelnytår. Medlemmerne har igen i år 

planlagt mange spændende cykelture 

og oplevelser. Som noget nyt kommer 

der også hverdagsture. Mød flittigt op 

og tag også venner med, måske kan vi 

ad den vej få nye medlemmer.  

Sommeture og weekendture er igen på 

programmet i det kommende år. 

Det ser også ud til, at vi i det ny år for 

tilbudt at være kontrol ved sjælsø 

rundt, så afsæt den 10 juni til det. 

Har du nye visioner for vores klub så 

del dem med bestyrelsen, der er altid 

plads til fornyelse. 

Skulle der være ønske om nyt klubtøj, 

måske med nyt design, vil dette også 

kunne lade sig gøre, hvis vi mange 

nok. 

  

Bestyrelsen vil også takke den afgåede 

formand Johan Knudsen for hans store 

arbejde til gavn for klubben. Vi håber 

han fortsat vil arrangere ture og andre 

aktiviteter for vores klub. 

 

 

 

Kommende ture 

 

Hverdagsture 

 

Tirsdag d. 6. december 

Mødested:  Krydset Tårnvej/Jyllingevej 

  i Rødovre 

Mødetid:  Kl. 10.00 

Tempo:  max 20km i timen 

Turleder:   Lis Jakobsen 

Mobil:  28 47 66 22 

 

Anden hverdagstur er en cykeltur. 

Vi skal køre en ca 45 km tur ud 

omkring Farum sø. 

Frokosten indtages i et fugletårn ved 

Farum sø og senere drikker vi kaffe i en 

nærved liggende bagerbutik. 

Vel mødt 

 

 

 

Torsdag d. 15. december 

 

Mødested: Tivoli 

Mødetid: Kl. 14.00 

Entré: 95 kr eller årskort 

Turleder: Birgit Rudolph 

Mobil: 26 27 44 19 

 

Vi mødes foran Tivolis hovedindgang 

til højre foran bamseforretningen. Vi 

skal rundt og se den nye udsmykning 

vedrørende "Den Russiske Jul" med alle 

dens flotte lys. Når vi har set havens  

udsmykning vil vi finde et sted, hvor vi 

kan få kaffe og kage eller gløgg og 

æbleskiver, alt efter hvad man har lyst 

til. 

  

Man skal blot møde op. Ingen 

tilmelding.  
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Motionstræning 

 

START    onsdag den 21. marts  

SLUT       onsdag den 3.november  

 

Mødested: Espelunden 

Mødetid: Kl.17.00 – ca. 19.30 

Længde: 40 - 45km 

Hastighed: 20 – 23km/t 

Tilmelding: Ikke Nødvendig 

 

Ingen fast turleder, men kontakt 

personer er : 

Lone Belhage tlf. 24 80 46 87     

Merete Jørgensen tlf. 29 82 51 83 

 

Vi mødes for enden af Rødovre 

Parkvej. Hastigheden kan variere 

afhængig af de fremmødte. 

 

Har du lyst til frisk luft, høj himmel, 

bakker, marker, flotte udsigter, 

modvind, regnvejr og blæst og ikke 

mindst at komme i god form, så kan 

du godt glæde til forårets og 

sommerens træningsture. 

Vi kører til Risby, Ledøje, Hove, 

Gundsømagle, Nybølle, Herringløse, 

ikke nødvendigvis i nævnte 

rækkefølge, men mulighederne er 

mange i området. 

 

 

Åbningstur. 

Søndag d. 25. marts 2012. 

 

Mødested: Hvidovre Torv 

overfor kirken 

Mødetid: Kl. 9.55,  sommertid 

Længde: Ca. 35km 

Medbring: Madpakke + væske 

Turleder: Johan Knudsen 

Tlf. 39 67 32 21 

Mobil: 24 46 37 66 

Vejret: Turen startes, selv om det 

regner lidt. 

Som sædvanlig forsøges med lidt 

snirklede strækninger noget af vejen. 

Frokost- og kaffested er ikke fundet 

endnu. 

Se evt. på hjemmesiden. 

Vel mødt. 

 

 

 

 

 

 

 

Weekendtur til Kalundborg 

 Fr. d. 1.   -  sø. d. 3. juni 2012. 

 

Overnatning på Kalundborg 

vandrehjem. 

Tilmelding og betaling senest 

1.3.2012 til Knud Hofgart konto 

nr.4065-0008288534 el 

giro.8288534 

 

Pris pr. person inkluderer overnatning, 

linned og bespisning (se nedenfor) i 2-

sengsrum 930 kr.eller i 4-sengs 650 Kr. 

Der er mulighed for bagageopbevaring 

søndag. Cykler kan opbevares i aflåst 

rum. Der vil blive 2 ture både lørdag 

og søndag i smukke omgivelser. 

Vandrehjemmets regler skal overholdes 

(se hjemmesiden)og drikkevare må 

ikke medbringes. 

Der køre regionaltog m. begrænset 

cykelmedtagning(bestil plads)el. find 

sammen om transport. 

 

Kalundborg Vandrerhjem 

Tlf. +4559 56 13 66  

www.kalundborg-vandrerhjem.dk  

 

http://www.kalundborg-vandrerhjem.dk/
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Foreløbigt program: 

 

Fredag d. 1. juni 2012 

 

16.00-

17.00 

Ankomst og check-in. 

Byvandring v. Else Ingerslev 

19.00 Fælles spisning på rest. for 

dem der ønsker det. For egen 

regning.Tilmelding nødvendig 

 

Lørdag d. 2. juni 2012  

 

08:00 Morgenbuffet  

09:00 Smør-selv-madpakke 

18:00 Middag (2. retters menu) 

 

Søndag d. 3. juni 2012 

 

08:00 Morgenbuffet  

09:00 Smør-selv-madpakke 

09:30 Tjek-ud  

 

  

 

Vintertræning. 

 

Redaktøren formoder at  

vintertræningen fortsætter hver søndag 

kl. 10.00 fra Herlev Posthus. 

 

 

 

 

Referat af ordinær 

generalforsamling  

torsdag den 13. oktober 2011 

 

Valg af dirigent og referent 

Valgt til dirigent blev Bert Due Jensen, 

og valgt til referent blev Lise F. 

Kristoffersen. Dirigenten konstaterede, 

at generalforsamlingen var korrekt 

indkaldt iflg. vedtægterne. 

 

Bestyrelsens beretning  

v. formand Johan Knudsen 

I perioden 1/9-10 til 1/9-11 måtte vi 

tage afsked med 2 medlemmer. Det 

var Bjørn Ebbesen, som var medlem i 

nogle år og huskes fra vintertræningen 

09/10. Derudover var det John 

Mathiesen, i adskillige år en meget 

flittig turcyklist med stor interesse for 

cykelteknik. Han var kendt for at 

deltage i mange af de store 

skandinaviske motionsløb og for at 

være redaktør for klubbladet 19 gange 

med nr. 3/ 2009 som det sidste. Vi 

ærer deres minde. 

 

I bestyrelsen forlod Carsten Pihl jobbet 

pga. sygdom og blev erstattet af Lone 

Belhage. Tak for Carstens tid. 

 

Vi er pr. d.d. 92 medlemmer. Det er 

en tilbagegang fra sidste år, hvor vi var 

108.  

 

Hovedaktiviteten er stadig cykelturene. 

Der har i perioden været 17 éndagsture 

inkl. 3 grillarrangementer med et 

gennemsnit på 13 deltagere. Yderligere 

3 ture måtte aflyses pga. vejret og én, 

fordi turlederen var kommet til skade. 

Året før var der 2 ture mere pga. bedre 

vejr, men stadig med et snit på 13 

deltagere pr tur. 
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Hertil har vi vintertræningsturene, der 

afvikles søndage formiddage i perioden 

medio november til medio marts. Der 

kørtes denne sæson på ét hold. 

Fremmødet var præget af den hårde 

vinter.  

 

Så er der onsdagstræningsturene, der 

køres om aftenen fra medio april til 

medio september. Tempoet er raskt. 

Fremmødet har i snit været 5 deltagere 

pr. gang. 

 

Der har traditionen tro også været 2 

vandreture med i alt 10 deltagere. 

 

Klubaftenerne har været godt besøgt 

med ca. 25 i snit pr. gang. Det betyder, 

at de samler flere mennesker end 

klubturene. Men det tæller også, at vi 

har et godt klubaftensudvalg og en god 

klubaftenkoordinator. 

 

Traditionen tro havde vi nytårsfrokost, 

som i år var blevet skubbet til marts. 

Ud over mad var der musik og dans. 

Vi havde fået et mindre lokale på 

Rødovregård til 30 personer. Men da 

vi blev 55 tilmeldte, måtte vi finde et 

andet lokale. Vi endte med at være 45. 

Derfor blev arrangementet holdt i 

nogle selskabslokaler på Gl. Køge 

Landevej. Køkkenholdet ydede en 

meget flot indsats. 

 

I starten af maj stod Finn Ørssleff for 

en cykelrejse til Mallorca med god 

forplejning. 12 personer deltog. Vi 

boede på samme hotel af fin standard 

og lavede dagture derfra i forskellige 

små hold. Cyklerne lejede vi på stedet, 

og kvaliteten var i top bortset fra én, 

hvis bagskifter røg fra hinanden mod 

slutningen af opholdet. Men det 

udløste bare en anden cykel 

øjeblikkeligt. Vi mødte rigtig mange 

andre cykelgrupper. 

 

Midt i maj afholdtes en kombineret 

cykle-/vandretur til Kullen med 1 

overnatning. 

Der deltog 9. Vejret var blandet, men 

det var tørt, da der var behov for det. 

Arrangementet fungerede fint og 

havde masser af indhold. 

 

Sidst i maj stillede vi igen op som 

kontrolposter til Sjælsø Rundt. 

Arrangørerne var ikke 100 % oppe på 

dupperne mht. information og 

sikkerhed. Til trods herfor klarede alle 

26 turcyklister opgaven. De skal have 

stor tak. 

 

I starten af juni stod Knud Hofgart for 

en forlænget weekendtur med 2 

overnatninger på Svendborg 

vandrerhjem. 14 deltog i perfekt vejr. 

 

Sommerferieturen på ca. 1½ uge gik i 

år til Tjekkiet for 3. gang. Det var 

traditionen tro i bus med cyklerne i 

trailer. Vi havde entreret med såvel 

Ruby rejser som et særskilt busfirma. 

De 29 deltagere boede i pensionat 

med halvpension. Det blev både til 

cykling, vandring, flodsejlads, 

festmåltid med dans og traditionel 

sightseeing, både lokalt og i Dresden. 

Så vidt vides var der stor tilfredshed 

med gensynet med Tjekkiet, hvis 

bakker stadig kan overraske nogle af os 

i størrelse. 
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Sidst i juli var der cykelturistuge i 

Kolding. Den bød på et bredt udvalg 

af arrangementer. Der var 150 

deltagere, heraf 20 turcyklister. 

 

Først i august var der det 

internationale cyklistrally Semaine 

Féderale i Normandiet i Frankrig. Det 

er altid velorganiseret. 3 turcyklister 

deltog. 

 

Hjemmesiden afspejler, hvad der rører 

sig i klubben generelt suppleret med 

aktuelle billeder fra afholdte ture. Så 

altså: husk alle at bidrage med billeder 

til webmaster. Det er vigtigt, at vi alle 

husker at indsende evt. ændringer til 

annoncerede arrangementer samt nye 

meddelelser om møder o. lign., som 

ikke kan nå at komme i de ordinære 

klubblade. Ellers har webmasteren 

ingen chance for at rense ud i den og 

holde den ajour. Hjemmesiden besøges 

i øvrigt af flest om foråret. Seneste 

registrering for månederne juni-

september inkl. er 10-20 pr. dag. 

 

Økonomisk kører vi fortsat på skinner. 

Kassebeholdningen er lidt bedre end 

for et år siden. Når det skyldige beløb 

for Sjælsø Rundtposterne dukker op, 

bliver beholdningen forbedret på et år 

til i alt 65.500 kr. 

 

Om fremtiden: Det har været et ret 

roligt år i klubben. Det ser ud til, vi har 

et passende varieret aktivitetsniveau, 

som skulle tilfredsstille de fleste. Dog 

bør vi alle have for øje at bidrage til en 

vis medlemstilgang, så vi får erstatning 

for den naturlige afgang. 

 

Bestyrelsens beretning blev taget til 

efterretning. 

 

Regnskab for 2010/2011  

v. kasserer Flemming Nielsen 

Som nævnt i bestyrelsens beretning ser 

regnskabet for 2010/2011 godt ud, og 

kassebeholdningen er ca. 1.000 kr. 

større end sidste år. Dette skyldes mest 

af alt den endnu tilgodehavende 

indtægt fra Sjælsø Rundt (kr. 14.625). 

Kontingentindtægterne er faldet 

grundet faldende medlemstal. 

Kassereren bemærkede, at det havde 

været en sej omgang at få kontingentet 

i land sidste gang – kun ca. halvdelen 

af medlemmerne betalte uden 

påmindelse! Redaktøren bedes sætte 

notits om kontingentbetaling forrest i 

bladet og ikke bagerst, som det havde 

været tilfældet. Udgifter til klubmøder 

er steget: Heri indgår tilskud til fester 

(betaling af festlokale samt 

kaffetilskudsbeløb pr. deltager, som 

sidste år steg fra 30 til 40 kr. Revisor 

havde ingen bemærkninger til 

regnskabet. Kassererens regnskab blev 

taget til efterretning. 

 

Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag. 

 

Kontingent 

Bestyrelsens forslag om uændret 

kontingent blev vedtaget uden 

modsigelser. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 

suppleanter 

Johan Knudsen meddelte, at han ikke 

ønskede at genopstille som formand. 

Det var en overraskende nyhed og 

krævede en længere summepause. 

Knud Hofgart blev opfordret til at stille 

op til posten og blev valgt som ny 

formand. Knud Hofgart takkede Johan 

for hans store indsats. Aksel Koplev og 

Lone Belhage blev genvalgt som 



Turcyklisten  4/ 2011  Side 8 

 

bestyrelsesmedlemmer for 1 år. 

Marianne Ryding, som var 1. 

suppleant, blev valgt som nyt 

bestyrelsesmedlem. Flemming Nielsen 

fortsætter som kasserer, da han i 2010 

blev valgt for 2 år. Som 1. og 2. 

suppleant blev hhv. Erik Carlsen og 

Birgit Rudolph valgt.  

 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

Jens Spelmann og Lene Boje blev 

genvalgt som hhv. revisor og 

revisorsuppleant. 

 

Valg til diverse udvalg 

Klubaftensudvalg: Marianne Ryding 

ønskede ikke genvalg. Birgit Rudolph 

og Børge Nielsen blev genvalgt. Der 

afventes svar fra Merete Jørgensen om 

hun vil fortsætte i udvalget (var 

bortrejst). 

 

Klubaftenkoordinator: Tage Winther 

Larsen blev genvalgt. 

 

Redaktør af bladet: Lise Kristoffersen 

ønskede ikke at fortsætte som 

redaktør. Marianne Ryding blev valgt 

som ny redaktør af bladet.  

 

Udsendelse af klubbladet: Finn 

Kristensen og Flemming Nielsen blev 

genvalgt. 

 

Hjemmesiden/webmaster: Aksel 

Koplev blev genvalgt. 

 

Nytårsfrokostudvalget: Finn Kristensen, 

Lene Boje, Birgit Rudolph, Lise 

Kristoffersen, Lone Belhage, Søren Chr. 

Jensen, Børge Nielsen og Johan 

Knudsen meldte sig til udvalget. 

Udvalget fastsætter selv en dato for 

arrangementet. Bestyrelsen modtager 

forslag til festsal. Bestyrelsen betaler 

lokale samt tilskud på 40 kr. pr. 

deltager. Det blev pointeret, at 

udvalget er ansvarligt for budgettet, og 

at evt. underskud ikke dækkes af 

klubben. 

 

Sjælsø Rundt: Jens Spelmann og Finn 

Kristensen blev genvalgt som 

koordinatorer. Dato for motionsløbet 

er den 10. juni 2012. Både Jens og Finn 

pointerede, at der næste år vil være 

markant større fokus på sikkerheden og 

service fra Sjælsø Rundts side. Dato for 

Sjælsø Rundt skal lige som sidste år 

figurere på turoversigten. Folk bedes 

opgive deres mobilnr. til adresselisten, 

så man i nødstilfælde kan få fat i 

hinanden. 

 

Hverdagsture: Knud Hofgart foreslog 

et nyt koncept med hverdagsture, som 

på mere spontan basis kan samle 

medlemmer til cykel-/vandre-

/kulturture i ugens løb. Der blev vejret 

stemning og interesse for sagen, og 

Birgit Rudolph, Lis Jakobsen og Knud 

Hofgart meldte sig til et udvalg med 

henblik på at igangsætte konceptet. 

Aktiviteten vil blive nævnt på 

hjemmesiden. 

 

Eventuelt 

Flemming Nielsen præsenterede to 

forslag til ferie næste år: En 

ski/langrendsferie til Gjendesheim 

Fjellstue i Norge den 4. - 11. februar 

2012 (kr. 3.890 og tilmelding direkte 

til Ruby Rejser). Derudover arbejder 

han på en sommertur til Polen, 

Zakopane, den 22. juni - 1. juli 2012. 

Zakopane ligger 15-16 timers bustur fra 

Kbh. 

 

Marianne Ryding fortalte om næste års 

Semaine Fédérale, som afholdes den 5. 
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- 12. august 2012 i Niort i regionen 

Poitou-Charentes i det vestlige 

Frankrig.  

 

Birgit Rudolph anbefalede også den 

tyske cykelturistuge, som næste år 

foregår syd for Stuttgart, og løber af 

stablen i ugen inden Semaine Fédérale. 

Hun blev opfordret til at skrive et 

indlæg til bladet om arrangementet. 

 

Dato og sted for den danske 

cykelturistuge kendes endnu ikke.  

 

Finn Kristensen henstillede til, at de 15 

medlemmer uden computer/e-mail 

også får besked om evt. 

aflysninger/ændringer af ture. Som 

besluttet for to år siden gøres dette ved 

at ringe/sms’e til Finn Kristensen, som 

videreformidler info til dem som ikke 

har adgang til e-mail. Det er vigtigt, at 

ALLE får besked om ændringer af ture. 

Der vil komme en notits i bladet om at 

huske at kontakte Finn i sådanne 

tilfælde. Det blev nævnt, at en turleder 

i tilfælde af aflysning for en sikkerheds 

skyld bør møde op ved turens 

startsted. Formuleringen ”Ved tvivl, 

ring til turlederen” blev anbefalet, når 

det drejer sig om usikkerhed i 

forbindelse med vejrliget. 

 

Finn Kristensen foreslog, at brochure 

om klubben genoplives/genoptrykkes 

til uddeling til potentielt 

interesserede/nye medlemmer. 

Marianne Ryding foreslog indførelse af 

en hvervegave – en præmie for at 

hverve nye medlemmer. 

 

Dirigenten takkede for god ro og 

orden og lukkede generalforsamlingen. 

 

Referent  Bert Due Jensen  

Dirigent  Lise F. Kristoffersen 

 

 

 

 

 

 

 

Nytårsfrokost 

Lørdag den 21. januar 2012 

 

Sted: V.O.C. 

 Gl. Jernbanevej 25 

 2500 Valby 

Vandretur: Kl. 11.00 (ca. 1½ time) 

Frokost: Kl. 13.00   

 

Medbring egen øl/vin/sodavand. 

 

Pris: 100 kr. som betales på dagen 

(klubben yder et tilskud på 40 

kr./person). Beløbet inkluderer 

velkomstdrink og 2 stk. snaps. 

 

Vi fortsætter den gode tradition med 

en vandretur kl. 11.00 for de friske 

inden alle mødes kl. 13.00 og skåler 

med hinanden. Vandreturen går i år til 

Søndermarken og Frederiksberg Have. 

I mellemtiden vil køkkenholdet pynte 

bordet og forberede den 

hjemmelavede nytårsbuffet.  

 

Bindende tilmelding senest den 31. 

december kl. 24.00: 

Pr. mail til Søren: SCJ@sport.dk eller 

pr. mobil/sms til Finn K: 22 16 27 30. 
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Nytårsudvalg: Birgit Rudolph, Finn 

Kristensen, Lene Boje, Lise 

Kristoffersen, Børge Nielsen, Søren C. 

Jensen, Johan Knudsen og Lone 

Belhage. 

Nytårsudvalget byder velkommen 

 

 

 

Turreferater  

 

Knuds tur. 

Starter som så ofte før med en tur hen 

over ”motorvejsbroen” men denne 

gang på cykelstien.Over på den anden 

side af vandet tager vi en trappe ned til 

floden som vi følger nogle km.Har alle 

set de fine malerier på pillerne til 

broen? Vi forlader floden for at 

komme ud i mere udfordrende 

tærreng og er snart efter ved en 

jernbaneoverskæring ,som sælgfølgeligt 

går på rødt kort før vi når frem.Vi 

venter i et par minutter så kommer der 

en lokal cyklist der kører frem til 

overskæringen kigger sig for og 

fortsætter-det samme gør vi så skik 

følge eller land fly.Vi fortsætter langs 

jernbanen og møder endnu en 

overskæring som vi ikke krydser og et 

par minutter senere kommer toget. 

Tærrenget bliver mere udfordrende og 

på vej op af en bakke møder jeg en 

lastbil der var totalt ukendt for mig – 

design typisk italiensk slut 50erne men 

udstyret med Skoda emblem. 

I en landsby finder vi en lille købmand 

som Johan forsøger på at overtale til 

at lave kaffe til os,det går ikke vi bliver 

henvist til forsamlingshuset hvor der 

imidlertid er lukket. Men der er et 

opholdsrum for ansatte og her har 

Johan held med sig så vi får kaffe. 

Omkring middagstid kommer vi til en 

mindre by der heldigvis viser sig at 

have en restaurant, og der spiser vi 

så.Der var et større selskab men det gik 

alligevel. 

Videre op og ned – det teger 

væsentligt længere at komme op end 

ned for mig men nogen skal jo være 

den sidste. 

Hen imod slutningen af turen er der 

uoverstemmelse mellem nogle kort og 

virkeligheden. Vi ender ved en større 

gård der har en del gammel 

landbrugsredskaber hængt op på 

væggene, her deler gruppen sig nogle 

fortsætter ud af jordvejen medens 

andre vender om og tager astfaltvejen 

tilbage til hotellet. Begge dele viste sig 

at være muligt. 

Turens længde var vist knapt 90km og 

vi kørte ca 1650m nedaf. 

Svend Erik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tyske turistuge 

Jeg har lovet at fortælle lidt om den 

tyske cykelturistuge. 

  

I 2011 var jeg i Saarland sammen med 

ca. 50 andre danskere. Det foregik i 

byen Lossheim i Saarland. Vi boede alle 

på campingplads lige uden for byen. 

Pladsen lå meget smukt lige ned til en 

større sø, hvor der var sti omkring 

hvor man kunne gå, løbe eller cykle.  

Turene var vel tilrettelagt. Det foregik i 

en stor sportshal, hvor man hentede 

sine kort for de ture man havde 
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tilmeldt sig, eller man meldte ind hver 

dag, hvilken tur man ville køre. Der 

var 3 ruter hver dag. ca. 45, 75 og 110 

km. Man kunne spise morgenmad i 

hallen og når man kom tilbage kunne 

man købe et måltid varm mad. Der var 

en lang kagebuffet, der kan få enhver 

turcyklists tænder til at løbe i vand. 

Lige uden for byen var der et bryghus,  

 

hvor der hver eftermiddag kl. 17 blev 

stillet et langbord til rådighed for 

cyklisterne, så der blev smagt på det 

gode øl, men maden var også god.  

Udover cykelturene var der tilrettelagt 

busture til forskellige spændende 

steder, hvor man kunne tilmelde sig. 

Der blev dog guidet på tysk, men det 

var næsten alle tyskere, og meget rare 

og flinke at være sammen med. 

Den sidste lørdag var der festmiddag i 

hallen med underholdning og dans. Og 

det var ikke mad, der manglede eller 

kager. Tyskerne spiser godt og kan lide 

søde sager. Men det var en 

underholdende aften.  Birgit Rudolph 

 

 

 

Lynæsturen søndag d. 28 august. 

 

Vi mødtes på Frederikssund station kl. 

10. Der var i alt 8 cyklister denne 

august søndag. Det var en skøn tur i 

Nordskoven, hvor vi holdt hvil ved de 

gamle egetræer, og vi fandt ud ad 

skoven igen. Vi fandt Kulhuse, hvor 

færgen fragtede os til Sølager på 

Halnæs i det herligste solskinsvejr. Da 

vi skulle indtage vores velfortjente sene 

frokost regnede det, men pyt vi fandt 

et halvtag. Bagefter plukkede vi de 

lækreste brombær, som senere på 

turen blev til brombærsaft. Kaffen nød 

vi i Frederiksværk med udsigt til 

kanalen i det smukkeste augustvejr. 

Tak til Peder for en smuk og 

indholdsrig tur. Anette Kudahl 

Andelsbyen Nyvang, søndag 11. 

september 

  

12 turcyklister var mødt til mønstring 

kl. 8.30 i Roskilde. Lige før afgang viste 

himlen sig faretruende, men hvornår 

har den ikke gjort det denne sommer. 

Dem der intet vover, vinder heller 

ikke, for vi fik en dejlig solskinsdag. 

  

Efter vi havde kørt nogle km. gik det 

op for de fleste, at vi var på vej til 

Lejre. Flere havde allerede duften af 

wienerbasser i næseborene, men her 

fik vi vores livs chok. Turlederen 

(Johan) var kold og kynisk - han ville 

ikke gøre holdt. Det var med 

nedadvendte mundvige og et olmt 

udtryk i blikket da vi suste forbi. 

Bortset fra det havde turlederen 

rimeligt styr på ruten, dog var vi lige 

en tur inde i en blindgyde, hvor de var 

i gang med at forberede til høstfest. Da 

vi ikke var inviteret, vendte vi cyklerne 

og fandt hurtigt den rigtige rute, som i 

øvrigt gik igennem smukt sjællandsk 

landskab.  

  

Omsider nåede vi Nyvang - her 

konstaterede vi, at de har indført en 

betalingsring. Efter at have sluppet en 

"hund", fik vi adgang til Andelsbyen. 

Skønt kl. kun var omkring 11.00, var 

der flere der ymtede ønske om at spise, 

herefter fandt vi borde og bænke, hvor 

vi alle kunne sidde samlet. Men vi 

endnu var i gang med de kulinariske 

nydelser, dukkede der et 10-mands 

sækkepibeorkester op i fuld ornat. De 

stod inden for en arms længde, jeg ved 

ikke om de ville blæse os et stykke, 

men al konversation var en umulighed. 
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Da de holdt op, og vi igen havde fået 

hørelsen tilbage, fik vi besøg af en 

lirekasse - jo, der var virkelig noget for 

øregangene. 

  

Nu havde Gitte taget over som 

turleder, og i samarbejde med en af de 

ansatte fandt de frem til det sted, hvor 

kaffen senere skulle indtages. Vi fik nu 

tildelt ca. 2 timer, hvor vi kunne gå 

rundt på egen hånd eller i mindre 

enheder - det ville være umuligt at 

holde samling på alle blandt temmelig 

mange andre gæster. Andelsbyen er et 

sted hvor man kan opleve, hvorledes 

man levede for 2-3 generationer siden. 

For os der er opvokset i fordums tid, 

er det jo spændende at se det, der var 

moderne dengang vi var børn. Hvad 

den yngre generation angår, må de 

erkende at det var muligt at overleve 

uden computer, mobilos og diverse 

i.pad'er. Nu er 2 timer naturligvis ikke 

nok, hvis man vil fordybe sig i de 

forskellige områder, som der er mange 

af. Hvis man skulle få lyst til at aflægge 

stedet et besøg, kan jeg da anbefale 

det - man skal nok afsætte det meste af 

en dag. 

  

Nu var tiden kommet, hvor vi skulle 

mødes i kaffeteltet. Her fik vi serveret 

hjemmebagte boller med ditto smør 

fra Andelsbyen, samt æblekage. Tro 

mig eller ej, der var kage tilbage da vi 

forlod bordet - usædvanligt ikke? 

  

Nu indfandt tidspunktet sig hvor det 

var tid at vende snuden hjemad, som 

sagt så gjort. Efter få kilometer valgte 

Knud Hofgart at sætte turbo på og 

stikke af - vi andre fortsatte i lavere 

gear mod Roskilde, undervejs en enkelt 

punktering. Da vi nåede Svogerslev, 

blev vi af en vejpatrulje ledt ind på 

VM-ruten for handicappede, jeg ved 

ikke om der var symbolik i det. Vi kom 

til Roskilde med eller uden handicap. 

Nu var den officielle del af turen slut, 

så det var nu op til hver især at 

komme hjem på sin måde. Nogle i bil, 

andre med tog, en mindre gruppe på 

den trofaste jernhest. 

  

En stor tak til Gitte og Johan for denne 

spændende tur. 

  

PS. Jeg har tilsendt Andelsbyen en 

epistel om det vi har oplevet, og 

meddelt at det fremgår i vores næste 

klubblad.   Børge  

 

 

 

 

 

 

 

Referat af vandetur 13. november  

 

Midlertidigt opstod på denne dato en 

ny sektion af Turcyklisterne, nemlig 

Skovvandrercyklisterne. 

Deres antal var 17. 

Anledningen var Lindas og Susannes 

rundgang med stifinder Tom K. på 

pudsigt nok også 17 kilometer i 

Valborup skov, Hejede Overdrev, 

Højbjerg skove samt Lerbjerg skov syd 

for Kirke Hvalsø med start og slut i K. 

Hvalsø. 
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Terrænet ligger ved Skjoldenæsholm 

på en stor endemoræne, hvor 

jordbunds- og vækstforhold skifter 

meget ligesom den store variation af 

træer. 

 

Det let disede, næsten skyfrie vindstille 

kølige vejr sammen med løvtræernes 

udholdende få tilbageblevne blade og 

terrænets mystiske, overraskende 

kuperede fremtræden var flere gange 

kulisser til en lettere troldagtig og 

dragende stemning, som dog f.eks. 

kunne brydes, hvis vi skulle passeres af 

flinke MTB´ere. 

Turlederne havde forlænget turen med 

ca. 2 km, så at vi kunne indtage 

medbragt frokost og kaffe/kage lunt 

inden døre i restaurant Kudskehuset. ( 

Her blev vi for få år siden meget 

bestemt afvist som cyklister). 

 

Naturligvis var vi på Gyldenløves Høj, 

ligesom vi beså bl.a. douglasgraner og 

grandis (kæmpegraner, hvoraf den 

største indeholder 15 m³ træ). 

 

Knud Erik havde medbragt sit 

charmerende barnebarn Sara på 4½ år. 

Hun travede vel 80% af turen og sad 

sikkert på Knud Eriks skuldre resten af 

tiden, men det var kun for, at han 

kunne træne med tung belastning, som 

han sagde. 

 

Enkelte deltagere påstod, de følte sig 

lidt brugte til sidst, men det går fint 

sammen med en lækker tur i nye 

omgivelser. 

 

Tak for den.                                                                                                                                                         

Johan 

 

 

 

Sommerture 

 

 

Den tyske turistuge 

Næste år i 2012 bliver cykelturistugen 

holdt i Ulm, der ligger ved floden 

Donau. Byen ligger 60 km sydøst for 

Stuttgart i retning mod München. Den 

bliver holdt fra mandag den 30. juli til 

lørdag den 4. august. 

  

Man kan læse herom på 

www.bundesradsporttreffen2012.de. 

Her vises også en lille film. Vedrørende 

oplysninger kan man skrive til 

info@bundesradsporttreffen2012.de. 

eller info@tourismus.ulm.de.  

  

Jeg har fået en brochure vedrørende 

cykelturistugen, hvor der er yderligere 

oplysninger og som jeg kan vise jer.  

Hilsen   Birgit Rudolph 

 

 

 

Sommerferie til Zakopane i Polen 

22/6-1/7-2012. 

Den 22. juni starter vi fra København 

og kører via Gedser - Rostock i alt ca. 

700 km frem til overnatning i Poznan. 

Indbyggertal: ca. 570.800  kendt som 

messeby. Poznañ messerne tiltrækker 

hvert år talrige gæster fra ind  og 

udland, hvilket naturligvis har stor 

betydning for byens økonomi.  
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Den 23. juni fortsætter vi ca. 560 km 

frem til Zakopane. Indbyggertal: ca. 

27.500  Beliggenhed og historie: 

Zakopane, der er malerisk beliggende i 

Tatry bjergene i den sydligste del af 

Maùopolska, nær den slovakiske 

grænse, er det største turistcenter i 

Polen og kaldes Polens 

vinterhovedstad. Byen ligger i en 

bjergsænkning ved foden af Høje 

Tatry. Centrum af byen ligger i en 

højde af 838 m.o.h. Zakopane 

udviklede sig som turistby i 2.halvdel 

af det 19.årh. Turistattraktioner: Byen 

har besøg af turister hele året rundt. 

Om sommeren flokkes bjergvandrerne 

her og om vinteren strømmer 

skisportsentusiasterne til. Krupówki 

Hovedgaden, gågaden Krupówki er 

næsten altid fyldt med mennesker.  

 

Fra dette udgangspunkt er det muligt 

at arrangere cykelture mod øst, vest og 

nord. Da byen ligger i en lomme inde i 

Slovakiet er det muligt at krydse 

grænsen til Slovakiet både ved at cykle 

mod øst og vest. Mod syd er der 

mulighed for vandreture, her kan man 

bestige Polens højeste bjergtop og 

komme op i en højde af 2499 m. 

Nærmere detaljer om turene følger til 

dem, der melder sig til turen. 

 

Den 30. juni starter hjemturen med en 

tur på 370 km frem til overnatning i 

Wroclaw. Indbyggertal: ca. 640.000  

præget af universitetet og 12 andre 

højere læreanstalter samt 5 teatre, 

opera og et filharmonisk orkester.   

 

Søndag den 1. juli køres ca. 775 km 

hjem til København.  

 

Teknisk arrangør af rejsen bliver 

DenTour (se www.dentour.dk). Alle 

overnatninger bliver på 3-stjernede 

hoteller. Prisen inkluderer morgenmad 

og 3 retters aftensmad på alle hoteller. 

Pris for overnatning og mad bliver 

2925,- kr. i dobbeltværelse. Ønskes 

enkeltværelse kan det fås for et tillæg 

på 1575,- kr. Hertil skal lægges en 

transportpris som varierer kraftigt med 

deltagerantallet. Den samlede 

transportpris bliver 72250,- kr. som 

skal deles med deltagerantallet. Ved 25 

deltagere bliver prisen således 5815,- 

kr. i dobbeltværelse.  

 

Jeg vil sætte stor pris på hurtig 

tilbagemelding (skriv til 

Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk eller 

ring til 43 64 49 03), hvis man har lyst 

til at deltage. Tilmelding er i første 

omgang ikke bindende, men 

udelukkende en 

interessetilkendegivelse, som skal 

bruges til beregning af transportprisen. 

Hvis der er under 20, som melder sig, 

bliver turen aflyst. 

 

Flemming Nielsen 
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Vintertur 

 

Vinterfjelduge Jotunheimen, Norge  

3/2 12/2 -2012.  

Afgang Herlev station fredag den 3/2 

kl. 19.30. Ankomst Gjendesheim 4/2 

kl. 11.00. 

Afgang Gjendesheim 11/2 kl. 15.30. 

Ankomst Herlev station 12/2 kl. 7.00. 

Turen er fælles med ”USG”, som 

skriver: ”I uge 6 tager vi op til 

Jotunheimen, hvor vi bor på den store, 

berømte turisthytte Gjendesheim i 

Jotunheimen Nationalpark. Kurset 

omfatter otte dage på ski med fokus på 

ture og topture, hver dag både for 

begynderne og de mere øvede. Turene 

indeholder workshops hver dag med 

instruktører med emner som 

langrendsteknik, ski orientering (kort, 

kompas, GPS m.v.), bygning af 

snehule, sneskovandring, 

skredfarevurdering, isfiskeri, skismøring 

og filtning. Du kommer til at lære en 

masse nyt på sjove måder. Turen er en 

social fælles rejse, hvor alle har en 

aften /morgenmadstjans. 

Deltagergebyret inkluderer: 

Instruktion, transport, logi og fuld 

pension.” Vi kan fri deltage i USG 

arrangementer. Prisen er 3890,- kr. 

Tilmelding direkte til Ruby på tlf.: 86 

15 35 99. Ved tilmelding husk at sige, 

at I er turcyklister, så får vi værelser 

sammen. 

Deadlines og udsendelse 

 

Turcyklisten 1  2012  15. feb. 

uds. primo marts 

Turcyklisten 2 2012  15. maj 

uds. primo juni 

Turcyklisten 3 2012  15.aug. 

uds. primo sept. 

Turcyklisten 4 2010 15. nov. 

uds. primo dec. 

 

Fra redaktøren 

Når du laver en turbeskrivelse til 

bladet, vil redaktøren blive meget 

glade hvis du i emnefeltet skriver 

hvor turen går hen og hvilken dato. 

Du må gerne sætte turbeskrivelsen 

op med fakta om mødetid og –sted 

o.s.v. først og derefter teksten 

Redaktøren ønsker alle en rigtig god 

vinter. 
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Klubmøder: 

8. dec. Glöggaften. Merete og Knud billeder fra Indonesien 

12. jan.2012 Klubaften 

 9. feb.  Klubaften 

 8. marts  Klubaften 

 

 

 

 

Skoven ved Hvalsø 

 

Deadline for Turcyklisten 1/2012  er 15. februar 

Turbeskrivelser for ture frem til og med juni bedes være redaktionen i hænde 

senest denne dato. Gerne før. 

 

 


