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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 2014 

Almindeligt kontingent   275,- kr. 

Husstands kontingent     450,- kr. 

Passivt kontingent           100,- kr. 

 

Indbetaling kan ske på giro  

5 713 846, vælg korttype 01. 

Eller via netbank, brug reg.  

no. 1551 konto 5 713 846. 

Hjælp med at holde medlemslisten 

aktuel. Send ændringer i adresse, 

telefonnummer eller e-mail til 

kassereren. 
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Hilsen fra bestyrelsen 

 

Så er vintertiden indtruffet. Det er ikke 

ensbetydende med at turcyklisterne 

ligger stille, tværtimod der er et nyt 

tilbud om torsdagsture v. Lis Jakobsen, 

sideløbende med hverdagsturene. 

Træning i skoven på søndage kører 

som vanlig v. Knud Hansen. 

Klubaftenerne har god tilslutning med 

kaffe og dejlig hjemmebagt kage 

(Meretes). Glögg aften som vanlig i 

december og nytårsfrokost i januar. 

  

Generalforsamlingen forløb godt med 

vedtagelse af nye tiltag. Kaffetilskudet 

er sat op, nye klubtrøjer til vores 

jubilæumsår og mulighed for at "købe" 

ekstern foredragsholder. Et jubilæums 

udvalg er allerede nedsat, så vi kan få 

et brag af en tur/fest. 

  

Tur planlægningen har fundet sted og 

igen i 2014 har vi et stort udbud. Der 

er dog stadig et par ledige datoer, så 

hvis nogle brænder for at lave en tur er 

det stadig muligt. 

  

Kontingentet er billigt og uændret. Du 

kan faktisk "tjene det hjem" ved at 

deltage på min. 6 ture. kaffe/kage 

tilskuddet er nu kr. 50. Så deltag tit og 

ofte til glæde for dig selv og dine cykel 

venner.  

  

Vinteren/foråret byder også på 

mulighed for at komme udenlands og 

cykle. Lanzarote i februar/marts v. 

Knud Hofgart og Mallorca i maj v. 

Aksel og Marianne 

  

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et 

godt cykelnytår. 

Knud 

 

 

Kommende ture 

 

 

Hverdagsture 

 

 

Vandretur rundt om Farum Sø  

Torsdag d. 2. januar  

 

Mødetid: kl. 10.00 

Mødested: Farum Station 

Turlængde  ca. 15 km 

Turleder: Lis Jakobsen  

Tlf.: 28 47 66 22 

 

Om turen: Vi går langs sydsiden af 

Farum Sø gennem Ryget Skov og 

Ganløse Orned. Der fortsættes langs 

nordsiden af søen 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 smalle og stejle stier, 

som kun med besvær kan befærdes på 

cykel. 

 

 

Torsdag d. 6. februar. 

Turleder Birgit Rudolph. 
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Vestvolden. 

Torsdag d. 6 marts 

 

Mødested Brøndby St. på sydsiden v. 

Brøndbyøster Torv 

Mødetid Kl.10.30 

Turleder Peder Andersen 

Tlf. 28 97 62 08 

  

Vi går på stien langs med banen ind på 

volden og nord på til Ejbybunkeren. 

Entre 50 kr. 

Efter besigtigelse går turen den 

modsatte vej og forbi Espelunden til 

Rødovre Centrum hvor vi slutter på 

Cafe Sanus. 

 

 

 

Ture i weekenden 

 

 

Åbningstur 

Søndag d. 30. 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 

 

Jeg kridter allerede nu skoene til en 

åbningstur med finurligheder – så mød 

frem hvis du tør!  Held og lykke. 

 

 

Pinsetur til Oksbøl  

 

På Blåvands Huk  

Danhostel, kursus & Idrætscenter 

Strandvejen 1 - 2 

6840 Oksbøl 

+45 7022 1653 

 http://www.blaavandshuk.com/da 

 

Ankomst fredag 6.6.2014 fra kl. 16 

Udcheck mandag 9.6.2014 indtil kl. 10 

(herefter bagageopbevaring) 

  

Der går tog til Oksbøl med skift i 

Esbjerg. Der bliver 2 ture hver dag, 

dog fælles tur lørdag på Fanø. 

Danhostel er også et idrætscenter med 

gratis adgang til svømmehal. 

Pakken indeholder, linned, 3x 

morgenmad, 3x smør-selv madpakke 

samt aftensmad lørdag og søndag 

Aflåst rum til cykler. 1-2-3 

mandsværelser. 

  

Pris pr. prs. enkeltværelse   kr.1.780 

 dobbelt vær.    kr.1.383 

 3- mands vær.  kr. 1.245 

  

Blåvands Huk er Danmarks vestligste 

punkt. Der bliver cykelture ved 

Vesterhavet gennem klitplantager og i 

Vestjylland. Fælles tur til Fanø, dog i 2 

grupper til færgen i Esbjerg. 

 

 

Tilmeldingsfrist og betaling 1-4-2014 på 

konto 5479-0007386866 

Tilmelding på mail. hofgart@live.dk 
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Program. 

  

Fredag 6.6. Ankomst fra kl. 16. kl.17 

lille byrundtur fra Danhostel. kl.18 

mulighed for dagens ret på Turist 

hotellet (for egen regning)  Tilmelding.  

 

Lørdag 7.6 

kl. 8 morgenmad, smør selv pakke    

kl. 9:30 Tur til Fanø, lang tur til 

Færgen 

kl. 10:00 Tur til Fanø kort tur til 

færgen. 

kl. 18  Aftensmad 

  

Søndag 8.6 

kl. 8 morgenmad, smør selv pakke 

kl. 10  2 cykelture  

kl.16-17 Mulighed for at besøge rav 

museet i Oksbøl 

kl. 18 Aftensmad 

  

Mandag 9.6 

kl. 8 morgenmad, smør selv pakke 

kl. 10 senest udcheckning og 2 

cykelture 

kl. 16 Afhentning af opbevaret bagage. 

 

 

 

Nytårsfrokost 

Lørdag d. 18. januar. 

 

Mødested Selskabslokalerne  

Gl. Køge Landevej 196 

1. sal 

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 

 

Vandreturen starter nedenfor på 

adressen ved Netto. Varighed ca.1,5 

time. 

Pris: 160,- kr., som efter tilskud fra 

klubben på 50,- kr. giver en 

egenbetaling på 110,- kr., som 

medbringes på dagen. Beløbet dækker 

hjemmelavet nytårsbuffet, 

velkomstdrik, 2 snapse og kaffe/the. 

Medbring egne drikkevarer. 

 

På nytårsfrokost-udvalgets vegne. 

Finn K. og Søren CJ. 

 

Vi glæder os til at byde jer 

velkommen. 

 

 

 

 

Vintertræning 

 

 

Mødested Herlev Posthus 

Mødetid Kl. 10.00, søndage indtil 

d.30. marts 

Turlængde 30 – 35 km 

Turledere Merete Jørgensen 

Knud Hansen 

Sluttid Kl. 12-12.30 Ballerup 

Skovvej 
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Vintertræningen er godt i gang og 

indtil skrivende stund har vi været 

velsignet med mildt vejr og der er ikke 

vinter i sigte. Mange er allerede mødt 

frem, men vi kan sagtens være flere. 

Du bliver så tilfreds med dig selv og får 

god appetit til søndagsfrokosten. 

Vi til Hareskoven, runder for det meste 

Søndersø og finder somme tider nye 

spændende veje. 

Vil du vide mere tilbud/afbud/ 

kommentarer, så slå på tråden til: 

 

Merete: 2982 5183 

Knud: 2343 7051 

 

 

 

Ekstra vintertræning. 

  

Torsdage i resten af året (undtagen d. 

5. dec. hvor der er hverdagstur), kan 

de som har lyst og mulighed mødes kl. 

10 for enden af Rødovre Parkvej mod 

Vestvolden i Rødovre. 

De fremmødte aftaler selv dagens tur. 

Distancen kan derfor variere, men det 

er ikke meningen at der skal 

medbringes madpakker. 

Distance i omegnen af 40 km 

I det nye år køres turene om tirsdagen 

indtil sommermotion starter. 

 

Jens Spelmann mobil 21 17 60 03 

Lis Jakobsen   mob.: 28 47 66 22 

 

 

Referater 

 

Harzen 

 

Niels J. J. solo off day. 

”Man fødes som et kopi, men dør som 

original” har en eller anden klog filosof 

en gang udtalt. Havde i går aftes store 

planer om at følges med Flemmings 

110 km. hold på vej til Brocken, men 

ville kun følges med dem til 

Wernikerode og holde pause der, og så 

kører alene retur. Det var planen, og 

således var vækkeuret indstillet til kl. 

07.30. Men ak da jeg vågnede var jeg 

helt uden energi, total uoplagt, vejret 

var overskyet med let regn. Nå det må 

blive bedre efter morgenmaden. 

Havde imidlertid næsten ikke kræfter 

til at spise noget trods 2 krus kaffe. 

Begynder at ane konsekvenserne, 

beslutter at meddele Flemming at jeg 

ikke er motiveret og springer derfor 

fra. Mange opfordringer til at tage 

med på vandreturen kun 12 – 15 km. 

det meste endda nedad – Gertie har 

meldt sig! Selv Gertie formår ikke at 

finde min motivation. Byder vandrer 

holdet god tur går tilbage på værelset. 

Her føler jeg mig total udmattet af 

morgenens strabadser og går i seng. 

Sover 2 timer og har lidt mere energi, 

men den står stadig på low. Sætter mig 

ud på terrassen, beundrer vores 

solsortepars evne til hele tiden, at 

kunne vende tilbage med larver til 

ungerne. Pludselig dæmrer det – her er 

helt stille – ingen mennesker – kun mig 

og fuglene. Der kom forklaringen. Jeg 

trængte til at være alene uden 

mennesker omkring mig. Du godeste - 

jeg er blevet en original. Klokken er 
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14.30 og jeg er endnu ikke kommet 

videre. 

Energien kom pludselig – jeg kørte dog 

kun en lille tur til LIDL og ALDI, her 

fandt jeg hvad jeg kom efter – dog 

ikke dåse øl. Hjem og aflaste 

cykeltaskerne, tilbage til EDEL hvor jeg 

mødte Finn, der også skulle 

provianterer nogle dåse øl. Det fik vi. 

Nu er jeg på igen. 

Niels J.J. 

 

 

Rundt om Granestausee med 

Knud Erik Pedersen. 

Det blæste meget fra morgenstunden 

af, men solen skinnede dejligt og inden 

vi kom af sted havde vinden lagt sig 

noget. Førsteholdet var kørt ved 9.15-

tiden med Torben som deltager, men 

han vendte hurtigt om og skulle 

alligevel med os. Vi ventede en tid 

uden helt at vide på hvad, men så kom 

Jytte og Bertil tilbage fra byen, og de 

skulle lige klæde om. Endelig kørte 

tandemen og alle var glade. Allerede 

på vej ud ad byen, Stadtteil Steinberg, 

6 km/t på von Garssen Strasse, blev der 

dog tvivl om vejen,  kl. var nu 10:45 

kortene blev nøje gransket og Jytte 

trådte til. Vi trak cyklerne over og op 

af en lille stejl vej og cyklede lidt for så 

at trække cyklerne op ad en meget stejl 

sti, Steile Trift, med lidt trapper op til 

en villavej. Her var en tysk herre så 

venlig at se med på Knud Eriks kort og 

give diverse forslag for en mulig 

fortsættelse. Enten skulle man køre en 

umveg på ca. 10 km rundt om bjerget,  

eller også måtte man op over. Vi 

ventede og havde forskellige bud på 

den videre tur, indtil Knud Erik 

pludselig målrettet kørte mod bjerget. 

Der lød nogle protester men Flemming 

fik behændigt sagt et par velvalgte ord 

om at følge turlederen, hvorefter alle 

rettede ind. Det første stykke vej var 

det hårdeste, men endelig kom vi til P-

pladsen, hvor cykelstien klart viste, at 

vi var på rette vej, så her holdt vi lige 

en drikkepause, og klokken nærmede 

sig 12 før turen for alvor begyndte.  

Vi cyklede ud ad stien til vi endelig 

kunne se det blå vand ved Grane-

Stausee. Vi cyklede venstre rundt om 

søen og kørte i et let bakket terræn 

langs med søen i en fart på mellem 13 

og 20 km i timen. Det var en god 

grusvej, men på et mindre stykke var 

det en ”bumlevej” med en del  jord 

pga. de mange træer, der var skovet. 

Vejen blev hurtig almindelig grusvej 

igen, og jeg kørte i egne tanker og 

sendte en venlig tanke til Johan, som 

dagen før havde sat min kæde på. 

Kukkuk sagde Tove som overhalede.  

Længere fremme på venstre side kom 

en lille træ vandpumpe med rindende 

vand i en udhulet træstamme. Man fik 

lyst til at stå af, kigge lidt, smage 

vandet, men med navnet Sitmarsberg, 

adlød jeg ved ordet ”sit” og tænkte jeg 

hellere måtte blive i sadlen, da vi snart 

var fremme ved dæmningen, 

Granetalsperre, hvor frokosten skulle 

indtages. I dag med en stor syltet agurk 

i madposen.  

Der var et vandværk, en stor bygning 

med udstillingslokale. Granestalspere 

var den sidst byggede dæmning (1969) 

af de seks dæmninger, et projekt der 

startede i 1931 med første dæmning. 

Nu kom det store spørgsmål, om vi 

skulle køre over dæmningen. Gjorde vi 

det, ville vi for hurtigt være hjemme. 

Flemming mente turen burde gøres 

længere. Knud Erik løste problemet: Vi 

skulle køre over dæmningen og ned til 

bunden af søen, udgangspunktet hvor 
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vi startede venstre om søen, og så 

samme vej tilbage igen op til 

dæmningen. Det gjorde vi så. 

Imidlertid måtte Flemming træde til 

som vikar turleder, da Knud Erik 

midtvejs gerne ville vende om. Vi var 

et par stykker, der gjorde det samme, 

idet det var svært at finde begrundelse 

for at fortsætte. Så vi kørte op til 

dæmningen igen, hvor vi holdt en lille 

pause med udkig over det rene søvand 

midt i alt det grønne. 

Her kunne man også læse om en truet 

dyreart, nemlig der Kreuzotter, 

hugormen. Skulle man være så heldig 

at se en, stod der, hvordan man skulle 

forholde sig og ikke forstyrre den, men 

give besked til 

kreuzotteschutz@gmx.de så de kunne 

notere fundet/bestanden. 

Fra dette sted skulle der kun være 3,5 

km til Goslar, men det blev med lidt 

hjælp fra Jytte til en lille umweg til 

Astfeld for her at finde en vej uden 

stigninger tilbage til Goslar. Vi nåede 

lige ind i bymidten kl. 14.55 og stillede 

op til at høre klokkespillet. 

Kirkeklokken bimlede lige 14:57 og kl. 

15 satte spillet i gang med den 

historiske udvikling fra hammer og 

mejsel til trykluftsbor for 

minearbejderen. 

På et andet af pladsens huse med 

kulørtmalet træskærearbejde kunne 

læses i fine guldbogstaver: When Gott 

nicht giebt zum Haus sein Gunst – Da 

ist all’ unser Bau’n umsunst. 

Endelig kunne vi hurtigt blive enige om 

at slå os ned på Café Am Markt og få 

en kold genstand. Knud Erik var kørt 

lige hjem for at gå i svømmebassinet 

med Sara. Vi sad og nød dagens 

arbejde og slappede af i solen, da der 

lød et ordentligt knald. Gummiet 

sprang bogstaveligt talt. Her i form af 

Gittes dæk. Vi blev godt forskrækkede, 

men på turistinformationen kunne de 

fortælle, at der var en cykelforretning i 

nærheden, så den fik Finn hurtigt 

fikset, mens vi var et par stykker, der 

kørte hjem for at følge turlederens 

eksempel med poolen. 

Kilometertælleren viste 29,4 km ved 

garagen. 

Gurli. 

 

 

 

 

 

Camilla Plum. 

Lørdag d. 24. august. 

 

Vi var en god håndfuld friske cyklister, 

der fra Herlev via Farum og Allerød 

ramte Hillerød Station. Der kom folk 

fra nær og fjern i tog og biler, så vi 

efterhånden var 21 deltagere. Fra 

stationen kørte vi forbi Frederiksborg 

Slot gennem Grib Skov i et behageligt 

tempo, så vi kunne nyde omgivelserne 

i det flotte efterårsvejr, der førte os til 

Græsted – hvor vi havde håbet at Lars 

Løkke stod klar med et par fadbamser 

– nå’  nej han er jo flyttet til Nyhavn, 

så vi fortsatte til turens mål 

Fuglebjerggård. Vi holdt frokost her, 

og der var tid nok til diverse 

iagttagelser samt forundring over 

stedets præsentation; der tilbydes ikke 

så lidt her bl.a. 

krydderier/kager/frø/okse-, kalve- og 

lammekød/kogebøger/kurser og meget 

andet. Absolut et besøg værd. Camilla 

Plum blev spottet af flere. Således 

mætte på ånd og sjæl kunne vi 

begynde returkørslen.  

Vi ankom til Hillerød i et par 

forskellige grupperinger, men fandt 
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sammen på et kaffested med en flot 

udsigt til Frederiksborg Slot. 

En stor tak til Merete og Knud for idé 

og guidning. 

Finn A.K. 

 

 

Hverdagstur til  egnsmuseet 

Flynderupgård i Espergærde. 

Torsdag d. 5. september.  

 

Kl. 10.05 fløjtede Tage til afgang fra 

Tuborgvej denne dejlige torsdag. 

12 friske og forventningsfulde 

turcyklister begav sig nordpå mod 

Flynderupgård – Helsingør Kommunes 

egnsmuseum i Espergærde. 

Vi  fulgte Strandvejen og Kystvejen til 

Bellevue, hvor den gamle skovfoged 

fra 12oo-tallet  blev beundret. Den er 

meget flot og vital. 

Derefter gik det videre i rask tempo ud 

ad stien langs kystbanen til vi nåede 

nord for Vedbæk, hvor vi  atter  

fortsatte ad Strandvejen.  Et flot stykke 

langs kystens engarealer med flokke af 

græssende kvæg. 

Middagspausen blev tilbragt i 

vandskorpen i Espergærde. Herfra er 

der ikke langt til Flynderupgård.  

Museet er  interessant, og fortæller om 

liv og skikke i de sidste århundreder 

især. De fleste af os havde ikke været 

her før. Efter en times kultur stod den 

på kaffe og kage i museets dejlige 

have, hvorefter flokken spredtes og 

kørte hjemad i flere grupperinger. 

Berthel 

 

 

Haraldsted Sø.  

søndag d. 8. september. 

 

14 morgenfriske turcyklister mødte op 

foran  Roskilde station kl. 9.30. Inden 

afgang måtte vi konstatere at nummer 

15 – Jan Bay – ikke nåede frem pga. 

maskinskade. Der var frisk vind, i 

ryggen, så det gik strygende syd- og 

vestover.  Undervejs blev vi overhalet 

af ganske mange cyklister, der denne 

søndag havde valgt at deltage i en af 

Kræftens Bekæmpelses ture – 

formentlig med start i Roskilde. Med 

ophold ved bageren i Lejre og 

”toiletterne ved Skjoldenæsholm” 

nåede vi i godt humør til en vindblæst 

spiseplads ved søen.  Her ville Johan så 

ikke med længere, da han skulle 

researche en tur vi glæder os meget til 

næste år. 

 

Snakken ved frokosten drejede sig ikke 

mindst om turen hjem, hvor vi havde 

en pæn modvind. Men til vores 

overraskelse, var der ganske meget læ 

og skov undervejs, så vi holdt et raskt 

tempo frem mod kaffen, som blev 

indtaget ved endestationen i Roskilde 

på Ros Torv. Her fik vi dejlig kaffe og 

kage til rimelig pris. Vejret var dog ikke 

til udendørs nydelse. 

Men vi havde åbenbart ikke fået nok 

for alle undtaget de bilende steg på 

cyklerne og cyklede resten af vejen til 

Christianshavn, Hvidovre, Rødovre, 

Avedøre, Brøndby Strand, Hedehusene 

og Vanløse (nogen glemt?). Og selv 

var vi ganske tilfredse med os selv, da 

vi vel hjemme kunne konstatere, at vi 

havde tilbagelagt 140 km denne fine 

søndag. 

Merete og Knud 
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Efterårstur / Rytterskoler 

Lørdag d. 12. oktober.  

( flyttet fra d. 13. okt.) 

  

Vi mødtes på Brønshøj Torv kl. 10, her 

fortalte turleder Bert Due Jensen om 

udbredelsen og udviklingen af 

rytterskolerne. 

Se venligst Berts beskrivelse i 

Turcyklisten 3 s. 5. Desuden har Bert 

fortalt om rytterskolerne på klubmødet 

d. 12. sep. 

Vi var ”ti små cyklister, 4K (Annelise 

var med for første gang) og 6M som 

kørte ud fra Brønshøj. Allerede ved 

Damhussøen var Marianne uheldig at 

punktere. I Hvidovre så vi foruden 

rytterskolen, overfor det meget fine 

stakit rundt om torvet. Det viste 

Hvidovres udvikling fra stenalder til 

Frederik d.  IX, rytterskolen var også 

nævnt. Efter Glostrup Stadion 

punkterede Bertel.  

 

I Herstedvester meldte sulten sig. Iflg. 

Bert var det for tidligt. Vi spiste vor 

medbragte mad i Vikingelandsbyen i 

Risby. Bert fortalte om en ny gammel 

vej, der var ved at blive anlagt op mod 

Kroppedal Museum. I Ledøje 

punkterede Marianne for anden gang. 

I Ballerup så vi Parkskolen, her var 

rytterskolen totalt integreret i skolen. 

Efter Ballerup blev de ”ti små cyklister” 

reduceret til syv. I Måløv blev 

rytterskolen kun 100 år; men vi så 

HVOR den havde ligget. 

Turen gik videre mod Ganløse, vi 

passerede Værløse nu nedlagte 

flyveplads. Her havde nogle af os 

erindringer fra en søndagstur med 

Knud H., hvor vi ikke kunne holde 

orienteringen grundet meget sne. I 

Ganløse skulle vi videre mod 

Slagslunde, her var rytterskolen 

omdannet til to private lejligheder. Vi 

havde kraftig modvind retur til 

Ganløse med en stejl bakke med 

stigning på 16 %. Bageren i Ganløse 

var lige lukket, så vi skulle videre til 

Farum for at få kaffe og kage. 

I Farum så vi den sidste af 9 

rytterskoler. Vi mødte noget udmattet 

op hos Farumhus Konditori, 

Jernbanegade 2; det var meget ideelt, 

stort udvalg, god plads og sød 

servering.  

 

 

 

 

 

Efter at have spist og drukket godt 

skulle vi videre, én skulle over Birkerød 

og videre til Nødebo, tre kørte til 

stationen for at få lidt hjælp af DSB, én 

skulle lige have et stop tobak før turen 

gik mod syd, så de ”ti små cyklister” 

var nu reduceret til to. Den ene cyklist 

stod af i Brunevangen, Islev. Og så var 

der kun én cyklist, jeg var hjemme kl. 

17.25 efter 82 km, godt brugt. 

Tak for en fin og godt gennemarbejdet 

tur Bert. 

PS: Hvis nogen vil vide mere om 

rytterskoler fra 1721 – 1727, så er Bert 

et godt bud. 

Hans Bruun. 
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                                                                 Harzen 
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Læg mærke til det meget gamle egetræ 

 

 

 

Frokost i den varme sensommersol 
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Dejlig udsigt over Solbjerg Engsø 

      

Skønt med et hvil 
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Vintercykel ? ? Set på Fanø 

     Hus på Fanø 
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Referat af ordinær 

generalforsamling  

torsdag d. 10. oktober  

 

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent 

Valgt til dirigent blev Knud Hansen, 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 

 

I årets periode har vi mistet vores 

ældste medlem Ellen Knudsen (Johans 

mor) som afgik ved døden i maj 2013. 

Vi er p.t. 99 medlemmer.  

 

Igen i år kan vi se tilbage på en 

succesfuld sæson. Vi har haft mange 

gode ture både på hverdage, i 

weekender og flerdagsture samt 

fantastiske ferieture på Mallorca og 

Harzen med henholdsvis 10 og 39 

deltagere. Vores årlige nytårsfrokost 

havde 45 deltagere. I sommerens løb 

har der været afholdt 3 grillaftener i 

Vestskoven med 18-20 deltagere hver 

gang. Onsdagstræningen har igen i år 

haft 2 udgaver: Race v. Knud Hansen 

med gennemsnitligt 2-4 deltagere, og 

Espelund udgaven med 5 deltagere i 

snit. Der er afholdt 9 klubaftener på 

Skt. Annæ. Vi var 38 turcyklister, der 

deltog i cykelturistugen i Skælskør. Det 

praktiske arbejde blev i år forestået af 

frivillige turcyklister, tak til dem for et 

vellykket arrangement - det var god 

reklame for vores klub. Igen i år var vi 

kontrol ved Sjælsø Rundt, det 

indbragte 11.300 kr. til Klubben - tak til 

alle frivillige.  

 

Trods succes med vores Harzentur har 

vi ikke fået løst vores måde at 

arrangere sommerture på, så vi må 

fortsat diskutere hvordan det kan løses 

fremadrettet. Det vender vi tilbage til 

under evt.  

 

I 2015 har vi 40-års jubilæum, og her 

skal vi gerne give den lidt gas. Vi har 

en god kapital, så vi kan så småt 

begynde at gå i tænkeboks, så vi næste 

år kan lægge rammerne. Jeg tænker vi 

skal lave et festskrift omhandlende 

vores 40-års historie, krydret med 

gode fortællinger. Her er I meget 

velkomne til at komme med 

beretninger og historie til formanden 

og den foreløbige redaktion.  

 

Vi har en god økonomi, takket være 

Sjælsø Rundt honorar. Sidste år 

besluttede vi at finde en måde at 

nedbringe vores formue på, og der er i 

denne forbindelse indkommet forslag 

som vi behandler i et punkt på 

dagsordenen. En del af formuen skal 

dog henstå til vores jubilæum.  

 

Tak til alle der arbejder frivilligt for 

vores klub: Alle udvalg, turarrangører, 

webmaster og redaktør. Forsamlingen 

takkede også formanden for hans 

indsats. 

 

Bemærkninger til beretningen: Jens 

Spelmann informerede, at Sjælsø 

Rundt næste år afvikles en uge senere: 

Den 15. juni. Han håber det bliver 

lettere at skaffe kontroller, da det i år 

har været rigtigt svært. Måske skyldes 

det et Rødovre-arrangement som løb 

af stablen samme dag, men næste år 

falder de to ting ikke sammen. Knud 

Hansen supplerede formandens 

beretning med info om vintertræning, 
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som har haft fin tilslutning med 8-10 

deltagere og godt vejr, og opfordrer til 

fortsat deltagelse. 

 

Bestyrelsens beretning blev taget til 

efterretning. 

 

Pkt. 3: Regnskabet for 2012/2013 

v. kasserer Flemming Nielsen 

Endnu engang god indtægt fra Sjælsø 

Rundt på over 11.000 kr. Årets 

overskud på 10.645 skal derudover ses 

i forhold til meget lave udgifter til 

trykning af blad. Trods rykkere har 

trykkeriet (et beskæftigelsesprojekt) 

ikke udsendt fakturaer på de sidste 3 

blade. Endvidere er prisen sat ned. 

 

Regnskab  oktober 2013  

 

                         Regnskab  

Turcyklisterne            2012/2013 

  

Kontingent              24.025,00 

Sjælsø poster           11.299,00 

Indtægter i alt         35.324,00 

  

Blad fremstilling       1.870,00 

Porto                   1.955,00 

Gebyr til bank             300,00 

Kontor                  418,98 

Klubmøder                 6.608,05 

Hverdagsture 3.580,00 

Øvrige ture                  9.616,00 

Hjemmeside              330,00 

Udgifter i alt          24.678,03 

                         

Overskud          10.645,97 

                         

Kasse  start            77.501,60 

Kasse  slut             88.147,57 

                         

  

Flemming Nielsen Kasserer 

Jens Spelmann Revisor 

Kassererens regnskab blev taget til 

efterretning. 

 

Pkt. 4: Indkomne forslag 

Forslag 1 (bestyrelsen): Kaffetilskud 

sættes op fra 40 til 50 kr., idet det 

giver god mening at bruge formuen på 

cykelture. Det gælder også 

hverdagsture (torsdagsture). Forslaget 

blev vedtaget. 

 

Forslag 2 (Marianne Buch): Fremstilling 

af nye trøjer med klubtilskud. Gerne 

retur til oprindeligt design med 

rød(hvide) farver, og klar til jubilæum 

2015. Marianne vil gerne 

undersøge/indhente tilbud. Flere 

medlemmer gav udtryk for ønsker 

mht. form og farve og ønskede nedsat 

et udvalg. Bert Due meldte sig til at 

hjælpe. Andre interesserede kan 

kontakte Marianne. Mht. økonomi 

blev det besluttet at klubben yder et 

tilskud på 100 kr. pr. trøje. Samlet 

klubtilskud til projektet er max. 10.000 

kr. Forslaget blev således vedtaget. 

 

Forslag 3 (Jens Spelmann): At der kan 

bruges op til 2000 kr. en gang om året 

til et foredrag som alternativ til 

rødvinsgaver som alene hidtil har 

været brugt (og som flere gerne så 

bibeholdt). Med et sådant beløb vil 

bestyrelsen ikke være låst, hvis en 

særlig spændende person kommer på 

tale. Bestyrelsen vil være den 

godkendende myndighed mht. valg af 

foredragsholder. Forslaget blev 

vedtaget.  

 

Forslag 4 (Jens Spelmann): At klubben 

yder 100 kr. pr deltager til transport til 

særlige ture. Der var flere indvendinger 

ift. administration af en sådan ordning. 

Jens vil indgå samarbejde med 
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bestyrelsen om et mere 

gennemarbejdet forslag. Forslag 

trukket tilbage. 

 

Forslag 5 (Jens Spelmann – ved en fejl 

opsat som forslag): Henstilling til 

bestyrelsen om at frivillige indsatser 

ikke honoreres – med tanke på 

nytårsfrokostudvalgsmedlemmer som i 

en årrække delvis har fået dækket 

deltagerpris. 

 

Forslag 6 (Finn K): Nedsættelse af et 4-

personers udvalg til udarbejdelse af 

jubilæumsarrangement 2015, som skal 

præsenteres ved generalforsamlingen 

2014. Forslaget blev vedtaget. Det 

besættes under pkt. 8 ”nedsættelse af 

udvalg”. 

 

Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent 

Et flertal af bestyrelsen foreslår 

uændret kontingent, da indtægter fra 

Sjælsø Rundt er at betragte som 

ekstraordinære indtægter, som vi ikke 

kan kalkulere med. Flemming Nielsens 

forslag om 20 % nedsættelse pga. den 

store kassebeholdning blev forkastet 

ved afstemning. Uændret kontingent 

blev vedtaget. 

 

Pkt. 6: Valg til bestyrelse samt af 

bestyrelsessuppleanter 

Knud Hofgart var på valg som 

formand, og blev valgt, trods 

oplysning om at han i en periode vil 

være bosat i Nyborg. Flemming 

Nielsen blev genvalgt som kasserer. 

Lone Belhage, Marianne Buch 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 blev genvalgt som 

revisor, og som revisorsuppleant blev 

Gertie Elleby valgt (tidligere indehaver 

af posten, Lene Boje, var fraværende). 

 

 

 

Pkt. 8: Valg til diverse udvalg 

Redaktør af bladet: Marianne Buch 

blev genvalgt som redaktør af bladet.  

 

Udsendelse af klubbladet: Finn 

Kristensen og Flemming Nielsen blev 

genvalgt. 

 

Hjemmesiden/webmaster: Aksel 

Koplev blev genvalgt. 

 

Klubaftensudvalg: Birgit Rudolph, 

Merete Jørgensen og Børge Nielsen 

blev genvalgt.  

 

Klubaftenkoordinator: Tage Winther 

Larsen blev genvalgt, og Jens Spelmann 

blev valgt. Posten består i at modtage 

booking fra oplægsholdere, tjekke 

dato og sørge for at hjælpemidler er til 

stede. Endvidere give besked til 
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redaktør og webmaster om 

arrangementet. 

 

Sjælsø Rundt: Jens Spelmann og Finn 

Kristensen blev genvalgt som 

koordinatorer.  

 

Hverdagsture: Knud Hofgart. 

Derudover benyttes 

turplanlægningsmødet. 

 

Nytårsfrokost: Finn Kristensen, Birgit 

Rudolph, Søren Chr. Jensen, Jens 

Spelmann, ½ Aase Spelmann og ½ Lise 

Kristoffersen meldte sig til udvalget. 

Ved behov må evt. yderligere hjælpere 

kontaktes. Dato bliver lørdag den 18. 

januar 2014 i festlokalet over Netto på 

Gl. Køge Landevej. 

  

Jubilæum 2015: Knud Hofgart, Finn 

Kristensen, Lone Belhage, Berthel 

Semma. Input er velkomne til 

udvalget. Forslag præsenteres på 

generalforsamlingen 2014. 

 

Pkt. 9: Sommerferietur 

Bestyrelsen imødekommer forslag til 

sommertur. Busrejse til fornuftig pris 

synes at have god tilslutning.  

 

Flemming Nielsen informerede om 

cykelturistuge i hhv. Tyskland og 

Sverige i uge 31 og opfordrer til at man 

undersøger nærmere og beslutter sig 

for én af dem. Dette ligger dog tæt på 

uge 30 hvor den danske cykelturistuge 

sædvanligvis afholdes.  

 

Det blev foreslået at kopiere Søren Bos 

koncept med fly + særskilt 

cykeltransport, evt. i eftersommeren 

hvor priserne også er gunstige (ca. 

5000 kr.). Berthel meldte sig til at 

undersøge nærmere.  

 

Merete Jørgensen og Knud Hansen vil i 

januar 2014 holde infomøde om en tur 

af mere strabadserende karakter med 

opbakning fra Madrid til Lissabon. 

 

Finn Ørssleff trækker sit tilbud (som 

annonceret til nogle) om tur til 

Comosøen i Italien tilbage. 

 

Pkt. 10: Eventuelt 

Adresseliste: Merete efterlyser 

kontaktdata på hvert enkelt medlem 

på adresselisten. P.t. står der kun anført 

ét mobilnr. ved par. Flemming Nielsen 

lovede at rette dette fremover.  

 

Vintertræning: Knud Erik ønskede 

oplyst om startsted for vintertræning 

kunne flyttes? – med tanke på evt. 

større tilslutning. Svaret er ja – hvis der 

kommer et godt forslag! 

 

Weekendtur: Weekendtur til Randers 

aflyst, men tur til Oksbøl tilbydes i 

stedet. 

 

Dirigenten takkede for god ro og 

orden og lukkede generalforsamlingen. 

 

 

Referent Lise F. Kristoffersen 

Dirigent Knud Hansen 
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Ferieture 

 

Forårstur til Mallorca.  

2.– 10. maj 

 

Turen bliver som tidligere år en bestil-

selv tur. Stedet vi har valgt i år er det 

samme som sidste år nemlig S’illot på 

østkysten af Mallorca. 

 

Vi rejser ud fredag 2. maj med SAS SK 

2587 med afgang kl. 18:15 fra 

København, vi er så fremme på 

hotellet ca. 23:30.  Hjemrejsen er 

lørdag 10 med SAS SK 586 afgang 

17:10 fra Mallorca-Palma  Regn med 

ca. 2000 kr. per person inkl. bagage.   

 

Hotel 

Vi bor igen i 2014 på 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. .  

 

Fakta: Hotellets hjemmeside: 

www.universalhotels.es og adresse: 

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

E-07687 S’illot.  

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 

2014 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. 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid-Lissabon til efterår    

Turplanlægning 14. januar. 

 

Turen køres fra den 11.- 20. oktober, 

hvor der startes i Madrid lørdag 

formiddag og sluttes i Lissabon mandag 

først på eftermiddagen. Transporten til 

Madrid og fra Lissabon vil ikke 

nødvendigvis være fælles for 

deltagerne, men vi (Merete og Knud) 

rejser ud fredag den 11. og hjem 

onsdag den 22. Det er således muligt 

mailto:mari.tortue@gmail.com
mailto:aksel@koplev.eu
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for andre at ankomme før og rejse 

hjem før eller senere. 

 

Da vi kørte turen i 2012 brugte vi 8 

cykeldage og kørte 730 km. Det 

klarede vi med lidt held, men der bør 

bruges en cykeldag mere + 1 

overliggerdag. Derfor bliver det til 10 

dage fra afgang til ankomst efter 

følgende plan (der dog er til diskussion 

og kan justeres når vi mødes til 

turplanlægning den 14. januar): 

 

11. oktober, Madrid - Toledo, 70 km 

12. oktober, Toledo – Talavera de la 

Reina, 80 km 

13. oktober, Talavera – Navalmoral de 

la Mata, ca. 90 km (ny) 

14. oktober, Navalmoral – Trujillo, ca. 

80 km (ny) – det går opad 

15. oktober, Trujillo – Caceres, 57 km 

16. oktober, overliggerdag i Caceres, 

hvor Finn Ø måske viser rundt og 

fortæller 

17. oktober, Caceres – Valencia de 

Alcantara/La Fontanera/Macao, 90 – 

100 km 

18. oktober, Valencia/.. – Monte 

Portugal, 115 km 

19. oktober, Monte Portugal – Samora 

Coreio, 80 km 

20. oktober, Samora – Lissabon, ca. 60 

km 

21. oktober, Bytur i 

Lissabon/anskaffelse af kasser til 

hjemtransport 

22. oktober, vi tager hjem, men det 

står frit får at gøre hvad hver især 

lyster. 

 

Overnatning: Hotel – typisk 2 – 3 

stjernede. Dobbeltværelse 350 – 450 

kr. – nogen steder med morgenmad. 

Frokost på ruten, hvor vi ofte ved køb 

af øl får tapas til. 

Aftensmad: på et spisested efter eget 

valg eller fælles aftale. 

På 8 cykeldage brugte vi 2.500,-/prs på 

overnatning og mad – men vi er også 

nøjsomme. 

Fly 1.900,-/prs 

På 10 dage vil vi skønne, at det er 

nødvendigt med 3.500,- + flybilletter. 

I skrivende stund er der billetter med 

Iberia København-Madrid til 1150,- og 

med TAP Lissabon-København 520,- 

kr. Turen bør kunne gøres for omkring 

6.000,- kr. 

Turen køres på racer el. lign. med god 

gearing til bjergkørsel 

Ovenstående er vores turforslag. Men 

vi åbne for forslag til afvigelser. 

Derfor inviterer vi interesserede til 

turens planlægning til møde hos os 

tirsdag den 14. januar, kl. 19.00 

på adressen: Indertoften 11, 

st.th. Vanløse. 

Tilmelding nødvendig af hensyn til 

organisering og servering af kaffe, the, 

kage. 

Tilmelding til Merete: 2982 5183 eller 

Knud: 2343 7051 senest den 10. 

januar. 

 

 

 

Klubaftener 

 

Klubtrøjer d. 9. jan. 

På generalforsamlingen blev  forslaget, 

om at lave nye klubtrøjer, vedtaget. På 

klubaftenen i januar vil vi tage en snak 

om hvordan trøjerne skal se ud. Har 

du et forslag så tag det med denne 

aften, gerne som skitse. 

 

Har du en klubtrøje af ældre dato må 

du gerne tage den med – ring evt. 42 

44 12 62. Så kan vi sammenligne dem 
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og se om der har været udformninger 

vi vil gentage på den nye. 

 

Vil du have indflydelse så kom til 

klubmødet  to. d. 9. januar kl. 19. 

Marianne 

 

 

 

Stumpemarked d.20.feb. 

Efter opfordring holder vi 

stumpemarked. Tag dine cykelting med 

eller kom og gør en god handel. 

Desuden vil der være fremvisning af 

den ultimative reserveeger ved Jens. 

Jens 

 

 

 

Indlæg fra medlemmerne 

 

 

Hej cykelvenner. 

  

I forlængelse af mit indlæg om at dele 

ferierejser med Turcyklisternes 

medlemmer, har jeg følgende i udbud. 

  

Her er en enestående chance for at 

komme tidligt i form til sæsonen 2014, 

kom på hygge træningslejr på 

Lanzarote i feb/marts. 

 

Jeg har lejet en 1-vær lejlighed i 4 uger 

i Costa Tequise til 2 prs. og har en 

ledig sengeplads i en el. flere uger 

startende den 25.2 til 25.3. Har du lyst 

til at starte vinteren i kort cykeldress 

med dagstemperaturer på 20-22 gr. 

frisk vind og godt cykelterræn, så er 

Lanzarote stedet. Her er miljø, 60er 

musik, gråt guld og billige priser. 

 

Flyprisen med air Berlin ligger pt. på 

ca. 2.600. cykel som bagage 525 pr. 

vej. Der kan lejes racercykle i Costa 

Tequise. 

Prisen i min lejlighed er ca. 700 kr. pr. 

prs. pr. uge. www.clubsiroco.com 

 

Skulle det have din interesse, kontakt. 

Knud Hofgart 28406542 el. mail. 

Knud. 

 

 

Tegninger 

 

En tak fra redaktøren til Lone for de 

mange søde og sjove små tegninger 

hun laver til bladet. 

 

 

 

Kalenderne sælger Lone på de næste 

to klubmøder inden jul, bordkalender 

70.-, vægkalender 140, -. Kan også 

bestilles på lone@belart.dk. 

 

 

 

Skiferie  

 

Filefjell Høyfjellseter Uge 6  

Udrejse 31/1 2014 og hjemrejse 9/2 

2014. Pris ved 4 i fire sengs værelse: 

2890,- kr., ved 3 i  tre sengs værelse: 
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3090,- kr., ved 2 i dobbelt værelse: 

3290,- kr. og ved enkelt værelse: 

3990,- kr. 

Filefjell Høyfjellseter er placeret på en 

fjeldskråning med en pragtfuld 

panoramaudsigt ud over dalen og 

fjeldene, der her i den sydlige udkant 

af Jotunheimen har mere drama og 

storhed, end vi normalt finder længere 

øst på. Skiløjper starter tæt ved 

Høyfjellseteren. Ruby råder over hele 

storhytten, der har god plads til 

omkring 45 personer, fordelt på 1-, 2-, 

3- eller 4-sengsværelser, alle med 

håndvask, men toilet- og 

badefaciliteter er på gangen. I underste 

etage er der sauna og ekstra baderum, 

og her ligger også det store køkken 

med gennemgang til spisesalen, der 

danner en god ramme om den fælles 

madlavning og spisning. På en 

fællesrejse laver vi maden sammen. 

Alle kommer på madhold – normalt en 

dag på en uge. I resten af ugen nyder 

du de medrejsendes tryllerier i 

køkkenet. Ruby Rejser har sørget for 

menuer, opskrifter og leverer råvarer. 

Rubys madkoordinatorer 

sammensætter madgrupper og hjælper 

i gang. Der køres i Royal Claes bus 

med hvilestole med lægstøtte og ekstra 

god benplads. Tilmelding: Ruby Rejser  

Tlf.: 86153599  Email: ruby@ruby-

rejser.dk  

Flemming Nielsen 

 

 

 

Deadlines og udsendelse 

 

Turcyklisten 1 2014 22. feb. 

uds. medio marts 

Turcyklisten 2 2014 15. maj 

uds. primo juni 

Turcyklisten 3 2014 15. aug. 

uds. primo sept. 

Turcyklisten 4 2014 15. nov. 

uds. primo dec. 
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Indholdsfortegnelse: 

      

Hilsen fra bestyrelsen    side  3 

Kommende ture     side  3 

Nytårsfrokost     side  5 

Vintertræning     side  5 

Referater  af ture      side  6 

Referat af generalforsamlingen   side 15 

Ferieture      side 19 

Klubaftener     side 20 

Indlæg fra medlemmerne    side 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej Turcyklist. 

 

Tak for et år 

 med 

 mange 

 gode indlæg 

 og billeder til bladet. 

 

Jeg glæder mig til at høre 

 fra jer igen til næste år. 

 

Godt Nytår ønskes I 

af 

Redaktøren 
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Klubaftener: 

 

12. dec.  Klubaften med glögg og blødt brød. 

 9. jan. 2014 Klubaften. Vi tager en snak om de nye klubtrøjer. 

20. feb.  Klubaften. Stumpemarked. 

13. marts  Klubaften. 

 

 

Der ventes på kaffen med elektronik  

 

Deadline for Turcyklisten  1/2014 er 22. februar 

 

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

senest denne dato. Gerne før. 

 

 


