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Formand 
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Kasserer 

Flemming Nielsen 
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Lone Belhage 
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Marianne B. Ryding 
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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 2012 

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
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Hilsen fra bestyrelsen 

 

Bestyrelsen ønsker alle en god 

jul og et godt cykelnytår. 

  

Glæd dig til 2013. Mange gode 

cykelture og oplevelser venter. 

Nytårsfrokost, hverdagsture hver første 

torsdag i måneden,  endagsture, 

træningsture, forårstur til Mallorca, 

weekendture til Kullen og Vejle 

Cykelturistuge til Skælskør, kontrol på 

Sjælsø rundt og måske en 

sensommertur. 

Husk du er altid velkommen til at 

komme med gode idéer til bestyrelsen. 

 

 

 

 

Kommende ture 

 

 

Hverdagsture 

 

Jul i Tivoli 

Torsdag d. 20. december. 

 

Mødested Mødebænken indenfor 

hovedindgangen 

Mødetid Kl. 14.00 

Turleder Birgit Rudolph 

Telefon 26 27 44 19 

  

 

Vi går rundt i haven og ser på 

juleudsmykningen og får bagefter 

noget varmt at drikke med kage til. 

 

 

 

 

  

 

 

Vandretur ved Furesøen  

Torsdag den 3. januar. 

 

Mødested Farum Station 

Mødetid Kl. 10.00 

Turlængde Ca. 15 km 

Turleder Lis Jakobsen 

Telefon 28 47 66 22 

 

 

Vi går langs sydsiden af Furesøen frem 

til Frederiksdal og tilbage til Farum 

Station. Undervejs indtages medbragt 

mad, og vi finder et sted med kaffe og 

kage. Turen fører os igennem et flot 

landskab med meget smalle og stejle 

stier, som ikke kan befærdes på cykel. 
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Nationalmuseet 

Torsdag d. 7. februar. 

 

Mødested Ny Vestergade 10 

Mødetid Kl. 10.00 

Turleder Bert Due Jensen 

Telefon 38 74 68 41 

Mobil 26 67 63 35 

 

 

Museet har åbent fra 10.00 – 17.00 

Om besøget: 

Jeg forestiller mig at, vi går en tur 

gennem hele museet og får et overblik 

over hvad det rummer. 

Hvis der er tid og lyst, kan vi bagefter 

se nærmere på de udstillinger, der 

måtte fange vores interesse. 

Museet har en cafe, hvor man kan 

købe både mad og kaffe, og jeg regner 

med at spise frokost og drikke 

eftermiddagskaffe der.  

Hvis man ikke ønsker at spise frokost i 

cafeen, er der en spisesal, hvor man 

kan spise medbragt mad. 

Det er også muligt at købe drikkevarer. 

 

 

 

Bycykeltur  

Torsdag 7. marts. 

  

Mødested Grundtvigskirken på 

Bispebjerg 

Mødetid Kl. 10.00 

Turleder Knud Hofgart 

Telefon 28 40 65 42 

 

 

Vi tager en cykelslalom ind mod byen 

ser på nye og gamle huse bl.a. Bjørn 

Nørgaards slangen på Bispebjerg 

bakke. Vi cykler ad cykelruten til 

Frederiksberg, Landbohøjskolen, CBS, 

Søndermarken, Carlsberg m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ture i weekenden 

 

 

Trekroner-Roskilde 

Vandretur med ølsmagning. 

Lørdag d. 2. marts.  

 

Mødested Trekroner Station 

Mødetid Kl. 10.00 

Turledere Birte Søltoft 

Poul Larsen 

Telefon 20 74 01 64  

40 41 72 48 

Turlængde Ca. 14 km 

 

Vi mødes kl. 10:00 på Trekroner 

station. Tag toget kl. 9:36 fra Kbh. H, 

ankomst 9:58 på trekroner. 

 

(Tjek dog tiderne når turen nærmer sig 

da køreplanen ændres i slutningen af 

januar). Vi går fra Trekroner station 

gennem de nye byggerier og 

naturanlæg. Videre gennem de gamle 

grusgrave ved Himmelev og ned 

omkring Veddelev Camping. Vi finder 

et egnet sted til udendørs madpakke. 

Derefter mod Roskilde langs fjorden 

via havnen og op til ”Bjergtrolden” 

hvor vi vil afslutte dagen med 
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ølsmagning (eller kaffe/kage for dem 

som måtte foretrække dette) 

Bjergtrolden ligger 15 minutters gang 

fra Roskilde station. 

 

Tilmelding nødvendig af hensyn til 

ølsmagningen senest fredag d. 22. 

februar. 

 

  

 

Åbningstur 

Søndag d. 24. marts 

 

Mødested Kastelskirken, Kastellet 

Mødetid Kl.10.00 

Turlængde Ca. 36,5 km 

Turleder Finn Kristensen 

Telefon 22 16 27 30 

Medbring Vådt og tørt 

 

Som ny udfordrer til Johan Knudsens 

finurligheder omkring åbningsturen, 

kridter jeg allerede skoene nu – så mød 

frem hvis du tør! 

Held og lykke 

 

 

 

Vejle 

Fredag d. 31. maj til mandag d. 

3. juni. 

 

Overnatning på Vejle vandrehjem. 

Senest tilmelding og betaling 1.3.2013 

til Knud Hofgart. konto nr.4065-

0008288534 el giro.8288534  

 

Pris pr. person inkluderer  overnatning, 

linned og bespisning (se nedenfor).  

Pris i 2-sengs rum 1.647,50kr. og pris i 

4-sengsrum ved  fuld belægning 

1.392,50 kr. 

Der er mulighed for bagageopbevaring 

mandag. Cykler kan opbevares i aflåst 

rum. Der vil blive 2 ture både lørdag, 

søndag og mandag 

Vandrehjemmets regler skal overholdes 

(se hjemmesiden) og drikkevarer må 

ikke medbringes.  

 

Danhostel Vejle 

Vardevej 485, Skibet,  

7100 Vejle  

www.vejle-danhostel.dk 

 

Kørsels vejledning fra motorvej: 

Tag afkørsel nr. 61 ( vejle syd ) 

Drej ned mod Vejle C fortsæt ligeud 

9,8 km ned gennem vejle centrum med 

retning Billund (vej nr. 28) 

Drej til Højre på Vardevej. 

 

Turene bliver i både bakket og fladt 

terræn i det meget smukke landskab 

omkring Vejle. Sti på nedlagt jernbane 

langs vejle å, hærvejen, Tørskind 

(Robert Jacobsen), Bindballe (gammel 

købmands handel), Grejsdalen, Jelling 

(runestenene), Randbøl dal, 

Engelsholm slot, m.m. 

 

 

Foreløbig program: 

 

Fredag d. 31. maj 

16-18:00 Ankomst og check-in. 

19:00 Fælles spisning på rest. for dem 

der ønsker (for egen regning)tilmelding 

nødvendig. 

 

Lørdag d. 1. juni  

08:00 Morgenbuffet  

09:00 Smør-selv-madpakke 

10:00 2-cykelture 

18:00 Aften buffet 
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Søndag d. 2. juni  

08:00 Morgenbuffet  

10:00 2 cykelture 

09:00 Smør-selv-madpakke 

18:00 Aften buffet 

 

Mandag d. 3 juni  

08:00 Morgenbuffet 

09:00 Smør-selv-madpakke 

09:30 check-ud, bagageopbevaring 

10:00 2 cykelture 

 

 

 

Nytårsfrokost 

Lørdag d. 19. januar. 

 

 

Mødested Selskabslokalerne  

Gl. Køge Landevej 196, 

1 

Valby   over Netto 

Mødetid Kl. 11.00, vandretur 

Kl. 13.00 frokost 

Bindende 

tilmelding 

Senest 31. december kl. 

24.00 

Finn K. 22 16 27 30 

Søren SCJsport@gmail.com 

 

 

Vandretur:  varighed ca. 1½ time. 

Medbring egen øl/vin/sodavand & 

 

 

Vi fortsætter selvfølgelig den gode 

tradition med en vandretur for de 

friske inden frokosten. Vandreturen 

starter nedenfor på adressen ved Netto 

og går til Valbyparken og Kalvebod 

Strand. I mellemtiden vil køkkenholdet 

pynte bordet og forberede den 

hjemmelavede nytårsbuffet. 

 

Pris: 150 kr., som efter tilskud fra 

klubben på 40 kr. bliver 110 kr. som 

medbringes på dagen. Beløbet 

inkluderer velkomstdrink og 2 stk. 

snaps. 

 

Nytårsudvalg: Birgit Rudolph, Finn 

Kristensen, Lise Kristoffersen, Børge 

Nielsen, Søren Jensen og Lone 

Belhage. Vi glæder os til at byde jer 

 

 

 

 

 

 

 

Vintertræning 

 

 

Mødested Herlev Posthus 

Mødetid Kl. 10.00, søndage 

Turlængde 30 – 35 km 

Turledere Merete Jørgensen 

Knud Hansen 

Sluttid Kl. 12-12.30 

 

Turen køres også 23.dec. 
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Turen køres i vekslende terræn, bl.a. 

afhængig af vejr, vind, deltagere og 

deltagernes materiel. 

Tempoet vil være afhængig af hvem 

der deltager, men målet er, at alle skal 

kunne følge med. Er der tilstrækkelig 

mange deltagere, vil der blive delt i 2 

hold. 

Der vil både blive kørt på landevej, på 

cykelstier og på veje og stier, 

hovedsageligt i og omkring 

Hareskoven. 

Mød op og få god samvittighed til 

søndagsfrokosten. 

 

 

 

 

Referater 

 

Andelslandsbyen Nyvang  

d. 9. september. 

 

19 deltagere blev det efterhånden til 

denne lidt grå morgen hvor 

vejrguderne ikke kunne strække sig 

længere end til 15 gr. Som vanligt når 

mødestedet er Roskilde station ankom 

cyklisterne med tog , bil og naturligvis 

også på cykel, der er jo stadig ægte 

turcyklister. Vejrudsigten var ellers 

lovende for denne dag med sol og høj 

himmel, men ak dette lovende 

scenario blev der desværre ikke meget 

af denne septemberdag. Det var et 

blandet cykelvalg, der mødte op, med 

racercykler, turcykler og 

mountainbikes, denne sidst nævnte 

skulle dog vise sig at være endog 

særdeles velvalgt. Ruten gik over Lejre 

og op til Ledreborg slot hvorefter ruten 

ad temmelig blandet grus/ skovvej 

nåede frem til Kisserup, herefter videre 

over Kirke Såby, Åstrup og Tølløse. 

Der var for mig en hel del 

gensynsglæde da vi passerede vores 

gammelkendte rute til Maglesø, hvor 

vi har haft så mange tur oplevelser og 

såmænd også strabadser. Ruten fra 

Tølløse til Nyvang bød på en del vej 

overraskelser, det var vist længe siden 

at ruten var blevet gennemkørt, så i 

mellemtiden var vejen blevet gravet 

op og under omlægning , så det blev 

noget med at trække cyklerne eller 

bamle af sted gennem huller og 

skærver. Vi nåede dog frem til 

andelslandsbyen hvor Johan sørgede 

for at vi blev udstyret med 

adgangstegn og div. materiale. Det var 

høstfest dag så hele området summede 

af aktiviteter, boder, spillemænd og 

her var sandelig også et par  ” landsby 

tøser” der turede rundt med ølflasker i 

hånden og tiltalte hvem de mødte med 

bramfri tale og  højt humør. Synge 

kunne de også, fik de bevist, når de ind 

imellem sluttede sig til spille-mændene 

og sang af fuld hals. Nu havde vi jo 

tilbagelagt 38 km. I blandet terræn så 

der var som første punkt på 

dagsordenen dømt spisepause. Da 

temaet for høstfesten var gamle dage 

var her masser af spisetilbud med et 

strejf af fortiden og ægte råvarer, så de 

der ikke havde medbragt havde rige 

muligheder.  Vi delte os herefter i 

mindre grupper for at begive os ud 

iblandt de mange boder og udstillinger 

på området, nu var der ikke så meget 

tid så det gjadlt om at prioritere. Her 

var udstillinger af gamle telefoner, 

telefoncentraler og radioer mm. her 

var gamle maskiner, heste, grise samt 

adskillige racer af kødkvæg, ja her var 

nok at se til en hel dag. Særlig 

iøjefaldende var en Angus tyr på 1100 

kg. et enormt dyr og nærmest dobbelt 
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så stor som køerne. Efter rundturen var 

der dækket op til kaffebord i 

forsamlingshuset og turlederne havde 

bestilt æblekage og hjemmebagte 

boller, så der var energi til at køre mod  

Roskilde igen. Hjemturen var på 30 

km og desværre havde vejrguderne 

holdt fast i de grå nuancer. Tak til Gitte 

og Johan for en rigtig god tur til 

andelslandsbyen, der sagtens kan bære 

et gensyn.  

Jan. 

 

 

 

 

 

Lukketur  

d. 21. oktober. 

  

Efterårets store attraktion, den 

traditionelle lukketur, er altid et 

tilløbsstykke. Dette var også tilfældet i 

år, hvor 27 mere eller mindre friske 

turcyklister samledes ved ankeret i 

Nyhavn kl. 10 søndag morgen. Vejret 

holdt tørt, men var noget køligt, uden 

lørdagens varme, men heldigvis uden 

særlig vind. 

Som sædvanlig var Finn Kristensen vor 

støtte turleder, der som traditionen 

kræver det, ad snørklede veje skulle 

føre os sikkert igennem 

søndagstrafikken. Det er ikke nogen 

helt enkel opgave med så lang en 

cykelhale.  

Det startede næsten som en turist 

sightseeing. Vi blev således ført 

henover Amalienborg Slotsplads og 

rundt om, nej næsten rundt om, 

Marmorkirken. Herefter blev det lidt 

småt med det turistede, hvis man da 

ikke regner havnepromenaden, 

Bryggebroen og Nokken med til disse. 

Tempoet var passende, ikke for hurtigt 

til snak, selv for mig. 

Herefter gik turen tværs over Kalvebod 

Fælled, og vi blev via Tårnby ledt mod  

Café Skovly i Kastrup. Dette sted lever  

ikke rigtigt op til sit navn, men 

udmærker sig ved, at man må spise sin 

medbragte mad, når man køber 

drikkevarerne. Stedet er også et af de 

heldigvis få værtshuse, hvor der ikke er 

rygerestriktioner, så vi indtog 

frokostpakken i røg og damp, fraset de 

ca. 10, der trodsede det kølige vejr og 

spiste ude i ”skoven” i baggården. 

På værtshuset sad Poul og Birte og 

ventede, mens de genopfriskede, 

hvordan det er at ryge. De havde 

cyklet hele vejen fra Roskilde, kunne se 

de ikke ville kunne være ved Ankeret 

til aftalt tid. Da Finn endelig tog sin 

telefon havde vi kørt i hver sin retning, 

så de opgav at finde os på ruten og tog 

direkte til Café Skovly. Så var vi 29. 

Efter frokost tænkte vi selvfølgelig kun 

på kaffe og kage. Hvor mon det skulle 

være? Vi cyklede hele vejen gennem 

Amager Strandpark og nærmere os 

Holmen. Men vi blev ledt helt ud for 



Turcyklisten  4/ 2012  Side 9 

 

enden af Refshaleøen, hvor der ikke 

var hverken kaffe og slet ikke kage at 

øjne. Vi fordrev så en rum tid med at 

kigge ud over vandet, mens Finn talte i 

mobil. 

Endelig kunne vi fortsætte, eller rettere 

sagt, køre samme vej tilbage, fordi det 

sådan set var den eneste mulighed. Vi 

havde gættet på, at Finn havde talt 

med kaffestedet. Det holdt stik, for da 

vi kom til Lynettens sejlklub, var der 

kaffe parat, og lynettehurtigt stod der 

2 pandekager med florsukker og 

syltetøj til hver på bordet. 

 

 

 

 

 

 

Da vi kørte derfra havde jeg et lille 

problem med en cykeltaske, der gik 

mod baghjulet. Da det var rettet, var 

jeg håbløst bagud. Heldigvis lader 

Turcyklisterne ikke en efternøler i 

stikken, så på strategiske steder blev jeg 

guidet ad de rette veje, til jeg nåede 

hovedfeltet. Kort efter kom vi til 

Christianshavns Torv, hvor mit referat 

slutter, idet jeg skulle dreje fra. Da jeg 

ud på natten nåede Nødebo, stod min 

cykelcomputer på 74 km, alt iberegnet. 

En fin tur helt uden uheld, 

punkteringer eller cyklister, der blev 

væk.  

Jytte Bieber Nielsen 

 

 

 

 
Turlederne Gitte og Johan på turen til Nyvang 
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Ih! Hvor kan man blive træt på en cykeltur 
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Hvem mon har arrangeret denne tur? 

 

 

Gå ud og gå en cykeltur 
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Referat af ordinær 

generalforsamling  

torsdag d. 11. oktober  

 

Pkt. 1: 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. 

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning  

v. formand Knud Hofgart 

Bestyrelsen består af Lone Belhage, 

Marianne Ryding, Aksel Koplev, 

Flemming Nielsen og Knud Hofgart. 

 

I årets periode har vi heldigvis været 

forskånet for dødsfald. Vi er d.d. 98 

medlemmer, og det er en lille 

fremgang fra sidste års 92 medlemmer. 

Vi er glade for de nye og trofaste 

medlemmer. 

 

Vores hovedaktivitet er cykelture, som 

i år er suppleret med hverdagsture. 

Dem har der i perioden været 15 af, 

med gennemsnitligt 6-7 deltagere. Der 

har været 17 endagsture med 

gennemsnitligt 14 deltagere. Derudover 

2 weekendture: En til Susanne Sindings 

landsted og en til Kalundborg 

Vandrerhjem. To ture er blevet aflyst 

pga. vejrlig m.m.  

 

 

 

 

 

Onsdagstræningsture har der været to 

udgaver af: En racerudgave med 

gennemsnitligt 3-5 deltagere. 

Derudover en Lone/Merete-udgave 

med ca. 6-8 deltagere og tempo på 22-

24 km/t i snit. 

 

Endelig bød perioden på en vandretur 

til Hvalsø v. Susanne Sindberg. 

Årets nytårsfrokost havde 56 deltagere. 

 

Sommerens tre grillaftener i Vestskoven 

har været rigtigt godt besøgt trods det 

nogle gange ustadige vejr, med 

gennemsnitligt 19 deltagere. 

 

Sommerturen til Polen blev aflyst pga. 

for få tilmeldte. Til gengæld deltog ca. 

25 turcyklister i DCF’s CykelTuristUge i 

Rudbøl, som var meget vellykket, ikke 

mindst takket være et perfekt vejr.  

 

Foråret bød traditionen tro på en 

Mallorcatur, denne gang med Knud 

Hansen og Merete som tovholdere, og 

10 deltagere.  

 

Vi havde 25 kontroller til Sjælsø Rundt 

– tak til alle dem. Det har givet 

klubben en indtægt på 13.498 kr. 

Uden denne indtægt ville vi have haft 

et underskud på ca. 3.000 kr. Jens 

Spelmann supplerede med en særlig 

tak til Tom og Pauli, som i sidste 

øjeblik stillede op som kontrollanter. 

 

Formanden udtrykte stor tilfredshed 

med klubbens aktivitetsniveau. De 

mange ture samt nu også hverdagsture 

tegner godt for fremtiden. 

 

Bestyrelsens beretning blev taget til 

efterretning. 
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Pkt. 3:  Regnskabet for 2011/2012 

v. kasserer Flemming Nielsen 

Endnu engang god indtægt fra Sjælsø 

Rundt på over 14.000, herfra er 

trukket ca. 1.000 kr. til forplejning, 

som vi for første gang selv skulle 

afholde. Stigning i udgifter til 

klubmøder er steget grundet lokaleleje 

samt forhøjet tilskud til Nytårsfrokost 

(40 kr. pr deltager). Udgifter til Øvrige 

ture er også steget grundet det øgede 

kaffetilskud pr. deltager (40 kr. i 

forhold til tidligere 30 kr.) 

 

Revisor savnede regnskab for årets 

Nytårsfrokost. Finn K svarede at det er 

afleveret til kasserer, og at det også 

fremover vil blive afleveret. Ellers 

ingen bemærkninger fra revisor til 

regnskabet.  

 

Knud Hansen spurgte, hvad der skal 

ske med foreningens efterhånden 

betragtelige beholdning på over 

77.000 kr., idet foreningens mål vel 

ikke er at akkumulere penge? 

Kassereren svarede at der tidligere var 

tradition for hvert 5. år at bruge 

pengene på fest eller lignende. En 

anden mulighed er 

kontingentnedsættelse eller tilskud til 

sommertur. 

 

Kassererens regnskab blev taget til 

efterretning. 

 

Pkt. 4: Indkomne forslag 

Ingen forslag. 

 

Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent 

Formanden anførte, at vi ikke bør 

budgettere med indtægter fra Sjælsø 

Rundt og på det grundlag sætte 

kontingentbeløbet ned. Som nævnt 

ville vi have haft underskud, hvis ikke 

vi havde deltaget som kontrollanter i 

Sjælsø Rundt. Beholdningen skal ikke 

soldes op, men evt. større tilskud til fx 

jubilæumstur + fest skal bestemt 

tænkes ind som måder at nedbringe 

beholdningen på. Der vil blive set på 

dette til næste jubilæum. En mulighed 

er også at øge kaffetilskuddet til 50 kr.  

 

Bestyrelsens foreslår derfor uændret 

kontingent, hvilket blev vedtaget uden 

modsigelser. 

 

Pkt. 6: Valg til bestyrelse samt af 

bestyrelsessuppleanter 

Knud Hofgart fortsætter som formand, 

da han i 2011 blev valgt for to år. Alle 

øvrige poster var på valg. Flemming 

Nielsen blev genvalgt som kasserer. 

Lone Belhage, Marianne Ryding og 

Aksel Koplev blev genvalgt som 

bestyrelsesmedlemmer. Som 1. og 2. 

suppleant blev hhv. Erik Carlsen og 

Birgit Rudolph genvalgt.  

 

Pkt. 7: Valg af revisor og 

revisorsuppleant 

 

Jens Spelmann og Lene Boje blev 

genvalgt som hhv. revisor og 

revisorsuppleant. 

 

Pkt. 8:  Valg til diverse udvalg 

 

Redaktør af bladet: Marianne Ryding 

blev genvalgt som redaktør af bladet.  

 

Udsendelse af klubbladet: Finn 

Kristensen og Flemming Nielsen blev 

genvalgt. 

 

Hjemmesiden/webmaster: Aksel 

Koplev blev genvalgt. 
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Klubaftensudvalg: Birgit Rudolph, 

Merete Jørgensen og Børge Nielsen 

blev genvalgt.  

 

Klubaftenkoordinator: Tage Winther 

Larsen blev genvalgt. 

 

Sjælsø Rundt: Jens Spelmann og Finn 

Kristensen blev genvalgt som 

koordinatorer. Finn K. viderebragte en 

stor tak for hjælpen fra Jens Veggerby. 

Dato for næste år er den 9. juni 2013. 

Der vil blive holdt et evalueringsmøde 

for dette års hjælpere, og Finn foreslår, 

at det sammenlægges med 

turplanlægningsmødet den 25. oktober 

kl. 18.00, hvor der vil blive budt på ost 

og vin som tak for hjælpen.  

 

Hverdagsture: Knud Hofgart vil 

fremover være kontaktperson for 

hverdagsture. Besked om ture skal 

sendes til både ham og webmaster. 

Ved spontane ture skal Knud 

derudover huske at sende en sms til 

Finn K., som videresender til dem, der 

ikke har mail.  

 

Et generelt problem er at få 

information om spontane ture ud til 

medlemmerne, da ikke alle tjekker 

hjemmesiden. Interesserede kan derfor 

tilmelde sig en mailliste hos Knud 

Hofgart og få en e-mail reminder, så 

man sikrer sig at få besked. Sms sendes 

som nævnt til dem uden e-mail. 

 

Der mangler ikke deltagere i 

hverdagsturene, men derimod folk til 

at arrangere dem. Der drosles derfor 

ned til 1 tur om måneden næste år (p.t. 

2 ture om måneden). Turene må gerne 

være andet end cykelture, fx byture 

med kulturelt indhold, ølsmagning, 

vandreture mv. Alle opfordres derfor 

til at være aktive. 

 

 

 

 

Nytårsfrokosten: Finn Kristensen, Birgit 

Rudolph, Lise Kristoffersen, Lone 

Belhage, Søren Chr. Jensen og Børge 

Nielsen meldte sig til udvalget og 

headhunter evt. ved yderligere behov 

for assistance. Lokale er allerede 

booket takket være Søren C. Dato 

bliver lørdag den 19. januar 2013 i 

festlokalet over Netto på Gl. Køge 

Landevej.  

 

Pkt. 9:  Sommerferietur 

Bestyrelsen savner idéer til fremtidige 

sommer-/sensommerferieture. Busrejser 

er efterhånden en saga blot, da det 

kræver ca. 30 personer a.h.t. 

økonomien. Ærgerligt når en tur må 

aflyses pga. for få tilmeldte. Koncept 

med selv at booke fly og hotel er 

måske løsningen (som hidtil praktiseret 

i forbindelse med fx Mallorca). Der 

satses på en sensommertur i 

september/oktober, da der både i 

forsommeren og i juli er tilbud om 

rejser (Mallorca + Vejle + 

CykelTuristUge – se under Evt.). 

 

Følgende kriterier blev besluttet for 

fremtidens ture: 
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1. Transport med fly 

2. Cykelleje muligt på destinationen 

3. Varieret landskab, så der er noget 

for alle 

 

Prisniveau omkring 5.000 kr. som 

udgangspunkt og maks. 7.000 kr. for 

en uge. 

Peder, Lone og Knud Hofgart meldte 

sig til at kigge på mulighederne, evt. 

via et rejsebureau, hvor der ikke er 

krav til antal deltagere. Gode idéer 

bedes sendt til en af deltagerne i 

udvalget.  

 

Pkt. 10: Eventuelt 

Næste års Cykelturistuge foregår næste 

år i Skælskør (uge 30). Tom Kristiansen 

er med til at arrangere og indbyder 

folk til et indledende møde søndag 

den 21. november kl. 14.00 på 

Tinderhøj Skole. Der søges folk til at 

hjælpe i forbindelse med 

informationsmødet og endvidere som 

guider på turene.  

 

Vintertræning: Knud Hansen og 

Merete vil stå for vintertræningen og 

opfordrer alle til at møde op og få en 

forfriskende tur i skoven. De lover at 

tempoet tilpasses, så alle kan følge 

med. 

 

Gjendesheim uge 6: Flemming N. 

nævnte den traditionsrige skiferie i 

Norge, hvor alle er velkomne. 

Tilmelding direkte til Ruby Rejser. 

 

Mallorca: Marianne Ryding og Aksel  

arbejder på en tur, sandsynligvis første 

uge i maj 2013 og destination sydøst 

på Mallorca, hvor der er både fladt 

terræn og bakker. 

 

Weekendtur: Knud Hofgart arrangerer 

tur til Vejle den 31. maj – 3. juni 2013. 

Info herom senere. 

 

Dirigenten takkede for særdeles god ro 

og orden og lukkede 

generalforsamlingen. 

 

Referent Lise F. Kristoffersen 

Dirigent Bert Due Jensen 

 

 

 

Forårstur til Mallorca.  

1.– 9. maj 

 

Turen bliver som tidligere år en bestil-

selv tur. Stedet vi har valgt i år er S’illot 

på østkysten af Mallorca. 

 

Vi rejser ud onsdag 1. maj med 

Norwegian DY3664 - det er en tidlig 

afgang nemlig 06:35 fra København. 

Hjemrejsen er torsdag 9. maj også med 

Norwegian DY3665 – afgang 10:15 fra 

Mallorca-Palma. Prisen var per 29/10-

2012: 1378 kr. per person inkl. kuffert 

og gebyrer. Også SAS og Air Berlin 

flyver til Mallorca, men de er noget 

dyrere. 
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Hotel 

Vi har valgt Hotel Perla de S’illot med 

halvpension, så er der mulighed for at 

være sammen til aftensmaden og 

diskutere dagens begivenheder og 

snakke om morgendagens ture. Prisen 

pr. person i dobbeltværelse er DKK 

2280,00 for 8 overnatninger inkl. 

halvpension. Der er enkeltværelser og 

også 3 sengs værelser.  

 

Fakta: Hotellets hjemmeside: 

www.universalhotels.es og adresse: 

Hotel Perla de S'illot ***, Calle Murta. 

E-07687 S’illot. Vi har bestilt via 

www.hotels.com 

Hotel transfer: Der er ca. 60 km fra 

lufthavnen og til hotellet. Vi vil bestille 

en minibus til hotellet, da det bliver 

billigere end taxi. Så derfor giv besked i 

forvejen hvis du vil med i puljen. Der 

er typisk ikke plads til egne cykler i 

bussen, så det skal bestilles ekstra og 

koster også ekstra. 

 

Cyklereservation. 

Vi bruger igen i år Max Hürzeler. Find 

cyklerne på hjemmesiden 

www.bicycle-holidays.com  på tysk 

under Mieträder. Bemærk at sæsonen 

2013 ikke er helt klar i skrivende stund. 

Vi samler reservationer sammen, så 

cyklerne er klar når vi ankommer. Til 

bestilling skal bruges din højde og 

hvilken cykeltype du ønsker. Find 

cyklen og giv os besked senest 1. april. 

 

Området og ruter: 

Området er kuperet, men uden 

egentlige bjerge. Eksempler på ruter fra 

Max Hürzeler: 

 

42 km/ 275 hm: S’illot – Manacor – 

Porto Christo – S’illot 

62 km / 250 hm: S’illot – Pula – 

Manacor – Sant Llorenc – Son Carrio – 

S’illot 

105 km/ 900 hm: S’illot – San Salvador 

– S’illot 

140 km / 900 hm: S’illot – Randa – 

S’illot 

 

 

 

Når du har bestilt fly og hotel, så send 

os de ønskede oplysninger. 

 

Marianne og Aksel 

Kontakt: mari.tortue@gmail.com  eller 

aksel@koplev.eu 

 

 

 

Indlæg fra medlemmerne 

 

 

En anderledes cykeloplevelse 

 

I foråret var Marianne og jeg i 

Carcassonne i Sydfrankrig. Her finder 

man en næsten komplet befæstet 

middelalderby med vindebro og det 

hele. Den er i sig selv et besøg værd.  

 

Historien handler dog om Canal du 

Midi, som går igennem den nyere del 

af byen. Kanalen, som løber mellem 

Toulouse og Middelhavet , blev 

mailto:mari.tortue@gmail.com
mailto:aksel@koplev.eu
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udgravet fra 1666 til 1681. Den 

forbinder Middelhavet med 

Atlanterhavet via Garonne og en 

sidekanal til denne. Da landet, som 

kanalen passerer absolut ikke er fladt,  

har man i alt bygget 65 sluser. Det 

tager omkring 14 dage at gøre hele 

rejsen fra hav til hav med en flodbåd, 

netop på grund af sluserne. Da kanalen 

er så gammel at man ikke havde 

motordrevene pramme, blev der langs 

den anlagt trækstier, så man kunne 

trække prammene frem med heste eller 

håndkraft.  Kanalen bruges i dag kun til 

fritidssejlads og er på UNESCOs 

verdens kulturarvs liste. 

 

På trækstierne kan man cykle, og det 

er en god og fin oplevelse som skarp 

kontrast til middelalderbyen med dens 

mange turister, restauranter og 

godtkøbs butikker.  Kanalen og 

dermed trækstien er i sagens natur helt 

vandret undtagen ved sluserne hvor 

man får en lille bakke på nogle få 

højdemeter. Når man cykler langs 

kanalen og er lidt teknisk interesseret, 

stopper man naturligt op ved sluserne 

og de forskellige stemmeanlæg langs 

kanalen. 

 

 

 

Det er jo sådan at hvis man ikke sørger 

for at tilføre vand til kanalen, vil 

vandet simpelt hen løbe ud af de 

højere liggende dele af den. Derfor må 

man regulere vandstanden i kanalen 

meget nøje. Da det er meget varmt i 

Sydfrankrig om sommeren, må man 

også søge at begrænse fordampningen 

fra kanalen. Det sørger en mængde allé 

træer for. Til dette er anvendt plataner 

som netop var ved at springe ud da vi 

var der. 

 

 

 

For en kort dagstur lejer man cykler 

ved et stade på havnekajen i 

Carcassonne, og når saddel og styr er 

indstillet er det bare at cykle derud af i 

roligt tempo. Stien langs kanalen er af 

vekslende kvalitet. Dels er den en fin 

plan grussti, og dels er den nærmest 

kun et spor. Både kanal og sti slynger 

sig fint i landskabet, da det jo gælder 

om at holde kanalen vandret.  
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Marianne og jeg brugte en dag på at 

cykle nogle  kilometer frem og tilbage, 

men man kan også vælge at køre de 

241 km langs kanalen med sin turcykel 

i et tempo, som vil være godt for 

sjælen. Der er ingen faciliteter som 

sådan langs kanalen når man ser bort 

fra vandposter, men den passerer af 

naturlige årsager ind gennem så mange 

byer som muligt. Det var vigtigt for en 

by at få kanalen forbi og anlægge en 

indlandshavn ved den. Man skal huske 

på at selv en lille pram har en stor 

lastekapacitet i forhold til en 

hestetrukken vogn.   

Aksel 

 

 

Vinterferie 

 

Uge 6: Vinterfjelduge Jotunheimen, 

Norge  1/2 10/2 -2013.  

Afgang Herlev station fredag den 1/2 

kl. 19.30. Ankomst Gjendesheim 2/2 

kl. 11.00. 

Afgang Gjendesheim 9/2 kl. 15.30. 

Ankomst Herlev station 10/2 kl. 7.00. 

Turen er fælles med 

”USG”(Universitetets Studenter 

Gymnastik), 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 frit deltage i USG 

arrangementer. Prisen er 4090,- 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. 

Flemming Nielsen 

 

 

 

 

 

Deadlines og udsendelse 

 

Turcyklisten 1 2013 15. feb. 

uds. primo marts 

Turcyklisten 2 2013 15. maj 

uds. primo juni 

Turcyklisten 3 2013 15. aug. 

uds. primo sept. 

Turcyklisten 4 2013 15. nov. 

uds. primo dec. 
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Hej Turcyklist. 

Som noget nyt vil der i næste nr. af 

Turcyklisten være et indlæg med titlen:  

 

 

 

 

” Mit bedste billede 2012”  

 

Så derfor send mig det billede, fra en tur 

med Turcyklisterne, du synes er dit 

bedste skud i 2012. Jeg ser frem til at få 

en masse skønne billeder fra jer. 

 

Godt Nytår fra 

 

Redaktøren 
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Klubmøder: 

 

13. dec.  Klubaften med glögg og blødt brød. 

10. jan. 2013 Klubaften hvor Johan byder på lagkage og portvin. 

 7. feb.  Klubaften 

14. marts  Klubaften 

 

 

 

Set på Køge Station på turen til Kjøge Miniby  

 

Deadline for Turcyklisten  1/2013 er 15. februar 

 

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

senest denne dato. Gerne før. 

 

 


