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Turcyklisten

- er medlemshblad foreningen 
Turcyklisterne, der har til formål at udbrede 

og formidle viden om og glæde ved tur-
cykkling på ethvert plan.
Udkommer 4 gang 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 2sal

Kontigent 2015
Almindeligt kontigent: 275.-
Husstands kontigent: 450.-
Passivt kontigent: 100.-

Indbetaling kan ske på giro: 5 713 846, 
vælg korttype 01.
Eller via netbank, brug reg.nr: 1551 konto 
5 713 846. Hjælp med at holde medlemslisten 
aktuel. Send ændringerne i adresse, tlf.nr, eller 
e-mail til kasseren.

Kontingent for 2015 
skal betales senest 

den 1. februar 2015.



Turcyklisten    2014 / 4     side

Vintertræning
Mødested: Herlev ved det   
tidligere Herlev Posthus på 
Herlev Ringvej.
Mødetid: Søndage kl.10.00, 
Turlængde 30 - 35 km
Hastighed:  Tempoet blive af-
passet, så alle der vil, kan være 
med
Turleder: Merete Jørgensen
 29825183   
 Knud Hansen
 23437051

Det er ikke umuligt at både du 
og  cyklen kan blive snavset og 
trænge til grundig rengøring 
efter brug.
Vi håber på igen i år at blive 
rigtig mange, der med god sam-
vittighed kan sætte os hjem til 
frokostbordet.
Bliver vi rigtig mange, vil vi dele 
os i 2 hold. Ellers vil tempoet 
blive afpasset, så alle der vil, 
kan være med.

Nytårsfrokost
lør d. 17 januar
Mødested Selskabslokalerne
 Gl. Køge Landevej   
 196 1.sal 
Mødetid kl 11.00, vandretur.
 kl. 13.00, frokost
Tilmelding senest 31 dec 
Finn K 22 16 27 30
søren SCJsport@gmail.com
pris 150.- som efter   
  klubtilskud på 50.-      
            egenbet. på 100.-
Som medbringes på dagen.
Beløbet dækker hjemmeavet 
nytårsbuffet, velkomstdrik, 2 

3

snapse og kaffe/the.
Medbring egne drikkevarer.
På nytårsfrokost-udvalgets 
vegne, 
Finn K. og Søren CJ.
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Kommende ture
Hverdagsture.
tors d. 15 jan
tors d. 12 feb.
se hjemmesiden for yderligere 
oplysninger.

Torsdag den 5. marts. 
Rundt om Christiansborg.

Mødested: Chr. d. 4.s. gamle   
bryghus, Frederiksholms 
 Kanal 29.
Mødetid:  kl. 10.30.
Turledere: Lene og Jan
 
Turen er en ikke særlig lang 
vandretur og ingen cykling.
Vi besøger Det Kongelige Lapi-
darium, tårnet på Christiansborg 
og Slotsruinerne under borgen. 
Entre til Lapidarium er 50,- kr.
Vi finder et sted hvor vi kan 
købe frokost og naturligvis et 
kaffested, men regn med at 
frokosten nok skal købes og 
altså ikke medbringes.

Åbningstur
22 marts  
Møde sted: Kastelkirken, 
Kastellet
Mødetid: kl. 10.00 
Turlængde: ca. 36,5 km
Telefon: 22 16 27 30
Medbring:  vådt og tørt
Gør allerede nu klar til en tur 
med finurlige ruter.
Hilsen Finn K

Mallorca 2015.
2. maj - 9. maj 2015: 
Igen i 2015 bliver der tur til Mal-
lorcatur første uge i maj.
Vi har valgt at bo syd for Palma 
tæt på lufthavnen i Playa de 
Palma. Stedet ligger sådan at 
der både er muligheder for at 
køre relativt flade ture mod 
sydøst og langs kysten mod syd. 
De der er til bjerge kan køre 
nordpå og nå både Soller og Val-
demosa. Endelig er der bekvem 
mulighed for at tage en bytur til 
Palma som kun ligger ca. 13 km 
væk. Rejsen er en bestil selv og 
tag med rejse, hvor man selv 
individuelt bestiller fly, hotel og 
cykler.
Rejsen dertil:
Vi har valgt at tage med SAS.
Udrejse: lørdag 2. maj kl. 7:15 
med SK2587
Hjemrejse: lørdag 9. maj kl. 
11:10 med SK2588. 
Regn med ca. 2000 kr. per per-
son - priserne svinger meget.
Da vi kommer til at bo tæt på 
lufthavnen ( ca. 6 km derfra) er 
det ret bekvemt at tage en taxa 
til og fra lufthavnen, det betyder 
også at man hvis man ønsker 
at rejse på et andet tidspunkt 
er det rimeligt let  Norwegian 
flyver senere på dagen og i 
hvert fald sidste år fløj AirBerlin 
også på ruten, men de har ikke 
endnu denne rute på sommer-
planen (oktober).
Opholdet: Det valgte hotel er  
Barceló Pueblo Park  Fra Joan 
Llabrés, 16, 07600 Playa de 
Palma, Spanien.         forsættes s. 15 

  4

Kommende ture forsættes side 14



Turcyklisten    2014 / 4     side

kr.250.-
Betales til klubben senest d. 
15 februar. Hvis bustrans-
porten bliver gennemført - se 
hjemmesiden fra 1. februar. 
Officiel deadline for tilmelding til 
Danhostel er d. 17 januar 2015, 
(sig du er turcyklist) samt til 
Finn Kristensen - også om du 
skal med bussen på 
finnakristensen@gmail.com  - 
tlf. 22162730      
Aktiviteter i Odense tors - søn
Tors. Et fælles goddaw, med et  
 lille glas kl. 13.30
 Bådtur kl. 15 (gratis)
Fre. 3 x cykelture
 Guidet bytur kl. 17 - 19   
 (gratis)
Lør. 3 x cykelture
 Festaften med spisning og  
 musik kl. 18.00. Drikke-  
 vare for egen regning.
Søn.  Fælles cykeltur til Fruens 
         Bøge skov, langs  Odense  
 å, for et besøg på restau-   
 rant Carlslund - dem med  
 den populære æggekage.
Mere info i blad 1-2015 , ang. 
turene.
vi ses, Jubilæumsudvalget

Cykelturistuge 2015
Sammen med gode lokale 
kræfter, og god opbakning fra 
Cyklistforbundet (direktør og 
landsformand), afholdes der i 
uge 30/2015 (18/7-24/7-2015) 
dansk Cykelturistuge med 
base i Vissenbjerg, nærmere 
bestemt; Vissenbjerg Idræts- & 
Kulturcenter. Denne Cykelturis-
tuge ligger umiddelbart før det 

40 års 
jubilæums-

arrangement i 
2015

14 - 17 maj 
Så skal der festes igennem, se 
programmet nedenfor! indprent 
dig tider og steder, og du vil 
få nogle oplevelsesrige dage. 
Fremgangsmåden er følgende: 
du kontakter selv Danhostel 
Kragsbjerggård i Odense mail-
odense@danhostel.dk , tlf. 
66130425, og bestiller det antal  
Overnatninger du / I / jer vil 
have og hvor stort værelset skal 
være (tal evt. flere sammen). 
Priser: enkl.vær: 375.-, dobb.
vær: 495, 4 pers: 550.-, andet 
antal, -spørg !
Samtidig kan I bestille 
morgenmad 55.-, frokost-pakke 
40.-, aftensmad 85.- passer kun 
tidsmæssigt til torsdag efter 
bådtur. Sengelinned 60.- 
På den enkeltes konto bliver 
der indsat kr 300.- (tilskud) 
du afregner selv resten med 
Danhostel. Der kan blive fælles 
bustransport incl cykel, (hvis 
interessen er stor nok) med 
afgang fra Sjælør station, tors. 
d.14 kl. 10.00, ankomt Odense 
kl. ca 12, hjemtur søn. d. 17 kl 
16.00 
ankomst Sjælør ca 18.00. Man 
kan bestille både ud og hjem, 
eller kun den ene vej, pr. vej 

5
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tyske Bundesradsporttreffen i 
Boltenhagen, så det skulle være 
muligt at nå begge dele.
Læs nærmere på www.Bundes-
radsport-treffen2015.de (26/7-
1/8-2015).
Som de fleste af jer ved, afholdt 
vi med stor succes AIT-cykelrally 
i Vissenbjerg i 1999 med 1.100 
deltagere fra 15 europæiske 
lande - så vi har let ved at gen-
bruge meget af konceptet fra 
dengang, herunder de daglige 
cykelruteforslag mv.
Der bliver gode muligheder 
for overnatning på campin-
gområde (sportsplads ved 
Vissenbjerghallerne). Ønsker 
man at bo på hotel, er Vis-
senbjerg Storkro, 300 m. fra 
start-/målområdet en oplagt 
mulighed. Kontakt i så fald 
Storkroen direkte:  6447 3880
Så altså: Kridt cykelskoene og 
pump cyklerne! Med base i Vis-
senbjerg vil I næste år kunne 
opleve Fyn fra sin bedste side 
og få gode cykel-  sociale oplev-
elser. Vi håber på mindst 300 
deltagere. 
Jørgen Bjerring 
magtenboelle@gmail.com
 
Turreferater

Forårstur til 
Espergærde
Vi cyklede til Espergærde  for 
at hilse på Lone´s svigerinde 
og svoger men de var ikke 
hjemme.Vi gik selv på opda-
gelse blandt alle dyrene  ,  
mange  får, lam  en enkel drom-

edar  en del heste. I turbeskriv-
elsen stod  50 km ?? men det 
blev vist nærmest 90 km.men 
nok om det??  Derefter besøgte 
vi Flyderupgård  hvor vi kaffe /
kage en spændede rundtur i ha-
ven ,hvor der var en del skulp-
turer.Herefter gik turen hjem 
ad diverse kringlede veje.Da vi 
kom til Lyngby  fik vi øje på et 
dejligt ølsted. En herlig krofatter  
i shorts habitjakke  og gård-
sangersko  ,hans ligeså herlige 
kone  serverede dejligt bajersk 
øl ,som vi nød i hans herlige 
selskab. Herefter skiltes vore 
veje. Tak til Lone for en dejlig og 
indholdsrig tur
   Gitta

Weekendtur til 
Söderåsen
Susanne og Tom havde arrang-
eret en fin tur til Söderåsen.
Vi mødtes foran Helsingør st. 
kl 10, i alt 16 deltagere. Efter 
sejlturen kørte vi i godt vejr 
ud af Helsingborg og ind på 
Sverigesleden til Vrams Gun-
narstorp, hvor den medbragte 
frokost blev indtaget.
Dernæst kørte vi til klöve Hallar 
hvor vi så på den 5 km lange 
smukke smalle stejle kløft. 
Kaffen blev indtaget hos Lotta 
på Åsen.
Vi cyklede videre til Skäre-
lid, hvor nogle valgte en kort 
spadseretur rundt om søen med 
de karakteristiske sangsvaner, 
medens andre cyklede op på 
Kopparhatten hvor Gitte des-
værre faldt meget uheldigt med 
sin cykel. 

  6
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fra Rødovre mod nordvest af 
en meget snørklet rute som 
næsten krævede et kompas.
Men langt om længe nåede vi 
til frokoststedet,her havde Lis 
været så forudseende ,at hun 
på finurlig måde,havde lånt 
nøglen til DUI s feriehytte så 
vi kunne sidde tørt og spise 
itilfælde af regn.Herefter fort-
satte vi mod Buresø,hvor vi 
alle gik planken ud for at tjekke 
vandkvaliteten ingen blev dog 
fristet til at hppe i.Kort efter vi 
havde forladt søen måtte jeg 
køre i pit for at skifte slange.
Vi fortsatte langs Bastrup Sø 
en temmelig strabadserende 
omgang ren tortur.Et par steder 
måtte vi trække ( hesten )da 
cykling ikke var mulig.Nu så vi 
frem til den obligate kaffepause.
Da vi nåede Farum,fik vi julelys 
i øjnene skønt vi var i August.
Nu gik turen mod de hjemlige 
himmelstrøg.Efterhånden som 
vi nærmede os hjemegnen,kom 
den naturlige udskildning.
Tak til Lis og Søren.                 
Børge.

Cykeltur fra Madrid 
til Lissabon ...
på racercykler med minimal 
bagage.
Deltagere: Birte og Poul, Merete 
og Knud, Lis og Jens Peter, Aase 
og Jens
10 – 23 oktober.
9 cykeldage Ca 800 km og 6000 
højdemeter
Vi startede med at tage flyveren 
(Iberia) til Madrid. Cyklerne 

Endelig cyklede vi til Röstånga 
Vandrehjem hvor aftensmaden 
blev spist. Før vi overnattede i 
de dejlige værelser gik nogle af 
os tur til Odensjön i aftenmør-
ket. På vejen tilbage ønskede vi 
Jan, der lå i eget telt godnat.
Søndag startede med en frisk 
morgencykeltur mod Jälleberg. 
Det sidste stykke op på den 
124m høje udslukte vulkan 
foregik til fods. Herefter tilbage 
til vandrehjemmet efter baga-
gen. Før afgang blev de fleste 
utålmodige da Søren lod vente 
på sig. Vi gemte os og ventede 
spændt på Sørens reaktion, 
men der kom ingen, så vi måtte 
bare køre hjemover.
Inden frokost blev det til endnu 
en lille fodtur, da frokosten blev 
indtaget ved et udkigstårn på 
Söderåsen (stedets navn har jeg 
glemt).
Herefter gik det videre samtidig 
med at det trak op til regnvejr. 
Da de første dråber faldt var 
det blevet tid til eftermiddag-
skaffen, der blev indtaget i et 
lille hyggeligt kaffested.
Regnen ophørte desværre ikke, 
så resten af turen til Hels-
ingborg blev lidt våd, men til 
gengæld lå færgen klar og vi 
kørte direkte ombord.
Dejlig weekendtur.       Lis.

Buresø 
Udover de to turledere var vi 
fem der havde trosset en noget 
tvivlsom vejrudsigt, men der 
kom ikke så megen regn så 
regntøj var nødvendig.Vi kørte 
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ture ca. 13 deltagere. Der er 
afholdt 9 klubaftener på Skt. 
Annæ. Vi var ca. 30 turcyklister, 
der deltog i cykelturistugen i 
Vejen. Igen i år var vi kontrol 
ved Sjælsø Rundt, det indbragte 
12.916 kr. til Klubben - tak til 
alle frivillige.    
   
I 2015 har vi 40-års jubilæum. 
Et udvalg blev valgt sidste år 
til at varetage rammerne for 
afholdelse af fest og tur. Valget 
er blevet på vandrerhjemmet 
i Odense. Odense er centralt i 
landet og et godt udgangspunkt 
for ture i stjerneform. Hvis ve-
jret mod forventning ikke er til 
cykelture, er der et rigt kulturelt 
udbud i Odense. Vandrerhjem-
met har også kapacitet til 
afholdelse af jubilæumsfesten. 
Nye klubtrøjer med klubtil-
skud er sat i værk, ligesom et 
festskrift snart bliver sendt i 
trykken.
Hverdagsturene en gang om 
måneden er nu kommet for at 
blive. Efter en forsigtig start 
for nogle år siden som 60+ 
til hverdagsture i dag er delt-
agertallet vokset betragtelig. 
Sidst med 23 deltagere på Finn 
Ørsleffs arkitekttur i København. 
I alt på årets 12 ture har der 
været 76 deltagere.
I 2015 skulle vi gerne igen 
have mange spændende ture, 

Referat af 
ordinær generalfor-
samling 
torsdag den 9. oktober 2014

Pkt. 1: Valg af dirigent og refer-
ent
Valgt til dirigent blev Knud 
Hansen, og valgt til refer-
ent blev Lise F. Kristoffersen. 
Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var korrekt 
indkaldt iflg. vedtægterne.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning 
v. formand Knud Hofgart
Vi er pr. 1.9.14 103 medlemmer. 
Målet er ikke at blive større, 
men have det godt. 
Igen i år kan vi se tilbage på en 
succesfuld sæson. Vi har haft 
mange gode ture i den fantas-
tiske sommer, både på hverd-
age, i weekender og flerdags-
ture samt ferietur på Mallorca. 
Vores årlige nytårsfrokost havde 
50 deltagere. I sommerens 
løb har der været afholdt 3 
grillaftener i Vestskoven med 
18-24 deltagere hver gang. 
Ons-dagstræningen har igen i 
år haft 2 udgaver: Race v. Knud 
Hansen med gennemsnitligt 4-5 
deltagere, og Espelund-udgaven 
med 5-6 deltagere i snit. Hverd-
agsturene har haft et gennem-
snit på 6-7 deltagere, øvrige 
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så mød op på det årlige turud-
valgsmøde den 30.10 og ha’ 
en tur med til enten hverdag, 
weekend el. ferietur. Formanden 
sluttede bestyrelsens beretning 
med at ønske alle et godt jubi-
læumsår.
Bestyrelsens beretning blev 
taget til efterretning.

Regnskab 2014
Kontingent  25.125 
Sjælsø poster  12.916 
Indtægter i alt  38.041 
Blad Fremstilling  1.856 
Porto  2.777 
Gebyr  249 
Kontor  230 
Klubmøder  5.492 
Hverdagsture  3.635 
Øvrige Ture  12.767 
Hjemmeside  564 
Udgifter i alt  27.569 
Overskud  10.471
 
Kasse start  88.148 
Kasse slut  98.619 

v. kasserer Flemming Nielsen
Årets overskud er på 10.000 kr. 

og på niveau med tidligere år. 
Kontingentet ligger stabilt, er 
steget fra 99 til 103 medlemmer 
og let øget indtægt fra Sjælsø. 
Udgifter er samtidig steget lidt, 
da trykkeriet er begyndt at 
sende regninger, og øget porto 
til udsendelse af ét blad over 
50 g. Formue er steget til 
98.000 kr.
Kassererens regnskab blev taget 
til efterretning.

Pkt. 4: Indkomne forslag
Forslag 1 (Flemming Nielsen): 
Jeg foreslår kontingentet nedsat 
fra nuværende satser, ved at 
gange alle [typer kontingent] 
med 0,8.). Forslaget blev dis-
kuteret, og generelt udtryktes 
ønske om at bruge penge på 
aktiviteter, som støtter klub-
bens formål om at få folk ud at 
cykle – såsom (evt. forhøjet) 
kaffetilskud og jubilæumsar-
rangement, hvor bestyrelsen vil 
afsætte 40.000 kr. [se forslag 
3]. Forslaget blev forkastet med 
majoritet.

Forslag 2 (Johan Knudsen): 
Professionelt show v. globetrot-
ter Nicolai Bangsgaard: Jorden 
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Rundt på cykel 2006-10. Kr. 
5.000 + transport i København. 
Begrundelse: Nicolai Bangs-
gaard er uddannet antro-
polog, vil tilpasse foredraget 
til klubbens behov, fx levetid 
på cykelkomponenter, samt 
klubben har midler til at flotte 
sig med noget enestående. 
Forslaget blev vedtaget med 
majoritet. 

Forslag 3: Bes-
tyrelsen foreslår 
at vi bruger op 
til kr. 40.000 på 
jubilæumstur og 
fest. Formålet 
er frit råderum. 
Forslaget blev 
vedtaget med 
overvældende 
majoritet.

Forslag 4 (Jens 
Spelmann): Ved 
afholdelse af 
interne møder 
som bestyrelses-
møder og diverse udvalgsmøder 
kan der ydes et kaffetilskud 
på 50 kr. pr. deltager i mødet. 
Hofgart ønskede præcisering af 
forslaget til at gælde for op til 
to kaffetilskud pr. år pr. udvalg. 
Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 5: Fastsættelse af kontin-
gent
Et flertal af bestyrelsen foreslår 
uændret kontingent. Det med 
den begrundelse at Sjælsø 
Rundt er at betragte som ek-
straordinære indtægter, som 

kan svigte med kort varsel. Et 
mindretal (Flemming Nielsen) 
foreslår at kontingentet ned-
sættes med 20 %, da der er 
en meget stor kassebeholdn-
ing. Uændret kontingent blev 
vedtaget.

Pkt. 6: Valg til bestyrelse samt 
af bestyrelsessuppleanter
Kasseren vælges for 2 år og er 

på valg i lige år. 
Flemming Nielsen 
blev genvalgt som 
kasserer. 
De menige besty-
relses-medlemmer 
er på valg hvert 
år. Lone Belhage 
og Aksel Koplev 
blev genvalgt. 
Yderligere blev 
Erik Carlsen (1. 
suppleant) valgt, 
da Marianne Buch 
har trukket sig fra 
bestyrelsen medio 
september. Som 
1. og 2. suppleant 

blev hhv. Birgit Rudolph og Bert 
Due Jensen valgt. 
Pkt. 7: Valg af revisor og revisor-
suppleant
Jens Spelmann blev genvalgt 
som revisor, og Lene Boje valgt 
som revisorsuppleant.

Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg
Redaktør af bladet: Marianne 
Buch trækker sig. Lone Bel-
hage meldte sig til at overtage 
posten, hvis hun kan få en med-
hjælper. Denne søges fundet 
efter generalforsamlingen.  
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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: Jens 
Spelmann blev genvalgt, og 
Johan Knudsen valgt.
 
Sjælsø Rundt: Jens Spelmann og 
Finn Kristensen blev genvalgt 
som koordinatorer. 

Hverdagsture: Tidligere Knud 
Hofgart, men indgår nu i tur-
planlægningsmødet. 

Nytårsfrokost: Finn Kristensen, 
Birgit Rudolph, Søren Chr. 
Jensen, Aase og Jens Spelmann, 
Lis Jacobsen og Børge meldte 
sig til udvalget. Dato bliver 
lørdag den 17. januar 2015 over 
Netto på Gl. Køge Landevej.
 
Pkt. 9: Jubilæum 2015
Jubilæumsudvalget (v. Finn 
Kristensen, Knud Hofgart, Lone 
Belhage og Berthel Semma) 
præsenterede resultatet af 
det forgangne års arbejde 
med at sætte rammerne for 
jubilæumsarrangementet. Det 
løber af stablen den 14.-17. 
maj (Kr. Himmelfart) på Dan-
hostel Kragsbjerggaard (3 km 
syd for Odense), som har fine 
rammer for både ophold og 

fest(middag). Festen er planlagt 
til at finde sted her lørdag den 
16. maj. 
Der var diskussion i forsamlin-
gen om Odense som arrange-
mentssted, og flere udtrykte 
ønske om at festen holdes sepa-
rat, og i København, hvis man fx 
ikke deltager i jubilæumsturen. 
Andre fandt det udmærket at 
cykelture og fest afholdes i ét 
samlet arrangement. Udvalget 
afstår fra videre overvejelser 
om fest i København. Et forslag 
om fælles transport med bus 
og trailer til cykler blev budt 
velkommen og skal undersøges.

Til den nærmere planlægning af 
cykelture og fest søgtes nedsat 
hhv. et tur- og festudvalg. Finn 
K foreslog at de to udvalg slås 
sammen til ét, som så internt 
fordeler arbejdet med ture, fest, 
transport osv. imellem sig. Et 
decideret festudvalg vandt ikke 
tilslutning. Følgende meldte sig 
til planlægningsarbejdet: Johan, 
Bert, Henning, Birgit Rudolph, 
Lone, Knud Hofgart og Finn K. 

Pkt. 10: Eventuelt
Niels Rosengaard. Marianne 
Buch informerede om at et 
tidligere meget aktivt medlem 
er gået bort.

Sjælsø Rundt sønd-
ag den 7. juni 2015: 
Jens Spelmann op-
fordrer til at melde 
sig som kontrollant!

Mallorca-tur 1. uge i 
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maj 2015, 2 - 9 maj.

Bananiløbet som finder sted den 
20. juni 2015 anbefales af Jens 
Spelmann.

Tysk Turistuge i Bolten Hagen 
(ml. Lübeck og Rostock) finder 
sted i uge 31 (26/7-1/8) 2015.
 
Dirigenten takkede for god ro 
og orden og lukkede generalfor-
samlingen.

Referent: 
Lise F. Kristoffersen   
Dirigent: 
Knud Hansen

Cykeltur fra Madrid 
til Lissabon ...
på racercykler med minimal 
bagage.
Deltagere: Birte og Poul, Merete 
og Knud, Lis og Jens Peter, Aase 

og Jens
10 – 23 oktober.
9 cykeldage Ca 800 km og 6000 
højdemeter
Vi startede med at tage flyveren 
(Iberia) til Madrid. Cyklerne 
var pakket i papkasser fra den 
lokale cykelhandler.  Iberia kon-
trollerede ved gaten at cyklerne 
var kommet ombord sammen 
med os. Meget betryggende.
Cyklerne kom også vel derned 
og vi samlede dem udenfor 
lufthavnen. Så var klokken 
blevet 22 og så begyndte vores 
tur ind til byen. Det blev en tur 
ad motorveje – gennem vejar-
bejder – mærkelige veje – flere 
gang hjælp fra en ambulance. 
Efter 1½ time og 16 km nåede 
vi frem til lejlighed. Birte og vi 
frem til lejlighed. Birte og    
Poul modtog os. Aftensmaden 
indtog vi lokalt.
Næste dag startede med at 
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finde ud af byen. Det tog 
nogle timer og så endelig kunne 
vi slappe af efter en tur med 
mange biler og store veje.
Vi fulgte følgende rute Madrid 
–Toledo – Talavera – Alcornaque 
– Trujillo – Caceres – Grænsen 
– Monte Portugal – Porto Alto – 
Lissabon. 
Vi boede både  i lejligheder og 
hoteller af forskellig standard. 
Ligefra nogle meget fine lejligh-
eder med spa på værelset til 
jævne hoteller.
Vi kørte fra 45 til 120 km om da-
gen. Med et gennemsnit på 85 
km. Nogle steder meget kuperet 
og andre steder meget lige og 
lange strækninger . Generelt 
var vejene ikke særligt gode, så 
man skulle passe på nedad. Vi 
fik 4 punkteringer under ned-
kørsler med klemmerer på slan-
gen. Så gav vi dækkene noget 
mere luft. Det hjalp.
Vejret var den første uge var lidt 
koldt – modvind – lidt sol. Det 
regnede en del aftener. Vi fik 
højst 1 times regn på cyklerne. 
Den sidste uge blev det var-
mere  og det kulminerede i 
Lissabon med over 30 grader.
En typisk dag så sådan ud. Start 
kl 10 og kørsel i knap 2 timer. 
Derefter en kop kaffe og lidt at 
spise. Derefter kørte vi til 14.30, 
hvor vi spiste vores fælles mad-
pakke.  Kørsel igen et par timer. 
En lille kaffepause og afhængig 
af hvor langt vi skulle køre  var 
vi fremme ved 18- 20 tiden. Ved  
ankomsten drak vi en øl inden 
vi klædte om til aftensmaden, 
som vi spiste efter 21. Derefter 

i seng.
En fantastisk tur med megen 
natur og meget få biler udenfor 
storbyerne. Mange bakker og 
flotte landsbyer.
Vi fløj hjem i 2 omgange. Lis 
og Jens Peter, Merete og Knud 
om onsdagen. Knud og Merete 
havde lavet papkasser. Lis 
og Jens Peter havde lejet en 
cykelkuffert hos Airshell. Deres 
cykler kom fint hjem. Nogle fløj 
hjem fredag andre rejste hjem 
dagen efter. Birte og Poul by-
ggede papkasser. Aase og Jens 
havde også lejet cykelkufferter 
hos Airshell. Men pga strejke 
hos Lufthansa var der ingen 
kufferter i lufthavnen. De måtte 
efterlade cyklerne i Lissabon. 
Her 3 uger efter er cyklerne ikke 
kommet hjem endnu.    
Tak til Merete og Knud for en 
god tur, som havde lagt et 
meget stort arbejde i booking 
og planlægning af turen. 
Vi vil i løbet af foråret vise 
billeder fra turen.   Aase og Jens

Referat 
arkitekturen
Vi var mange ( 23 cyklister ) 
der gerne ville se ny arkitektur i 
København, og på Amager.
En stor flok at holde styr på, 
men det lykkedes!! uden politi 
eskorte.
Det blev en fin tur rundt til nyt 
byggeri forskellige steder i byen 
og ved havnen, med oplysnin-
ger om ideer og materialer.
Selv bjergkørsel med hårnålesv-
ing op i 7 meters højde til Rig-
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sarkivets taghave,der havde vi 
aldrig været før!
Sidste stop blev biblioteket 
“Den gyldne bogstabel” som 
samtidig er aktivitetshus
i Nordvest.
Her havde Finn tænkt vi skulle 
slutte med kaffe og kage. Men 
da vi var en stor
flok, kunne stedet ikke tilbyde 
kager i den mængde Uha!!! Til 
alt held, var vores snarrådige 
formand Knud Hofgart med, 
som fik en aftale med person-
alet på cafeen,
at han må skaffe kage fra en 
bager til den gode kaffe.
Tak til Finn Ø, for en interessant 
tur.       Peder

Optimistturen 2015
22 marts  
Møde sted:Ringvejskrydset i   
 Glostrup
Mødetid: kl. 10.00 
Turlængde: ca. 120 km på lang   
tur samt en kortere   
tur på 70 – 80 km
Turledere:  Jess Brink & Finn K   
Hastighed:  Lang tur 26–28 km/t  
 kort tur 21 – 23 km/t
Mobil:  22 81 95 35  
 22 16 27 30
Tilmelding senest d. 26.03.2015 
Medbring:  vådt og tørt
På denne dejlige forårsdag kører 
begge turer ud over Risby og 
Ledøje. Her skilles turene, den 
lange tur kører over Smørum, 
Måløv, Ganløse, Slagslunde, 
Burre Sø, Jørlunde, Sundby-
lille, Frede-rikssund, Gerlev & 
Skuldelev og frokosten indtages 
i meget smukke omgivelser 

ved Selsø Kirke. Den korte tur 
kører ad de små landevej nord 
for Roskildevej imod Fløng og 
Hedehusene for at køre syd om 
Roskilde imod Lejre. Fra Lejre 
køres imod Boserup Skov og 
Roskilde By. Frokosten på den 
korte tur forventes indtaget i 
Lejre. Begge ture har kaffe/kage 
sted på Munksøgård ved Mar-
bjerg. Efter kaffe/Kage går turen 
ind af Roskildevej til Ring
vejskrydset i Glostrup.

Som de andre år indlogerer vi 
os med halvpension, så vi alle 
er sammen til morgenmad og 
aftensmad. Hotellet har 276 
værelser og ligger 200 m fra 
stranden, og har egen svøm-
mebassin. Beliggenheden 
beskrives som central, men 
dog rolig. Cykel udlejningen 
ligger på hotellet, så alt er let 
tilgængeligt.
Da hotellet er et af Max Hürzel-
er’s egne kan man både bestille 
hos ham
eller gennem f.eks. booking.
com. Prisen bliver den samme.
Bestiller I hos Booking.com 
koster ophold med halvpension 
i et delt dobbeltværelse 2960 
kr / per person for de 7 overnat-
ninger.
Bestiller I hos Max Hürzeler’s 
koster det 3233 kr / per person 
for de 7 overnatninger, men så 
spares på de obligatoriske tillæg 
og Radsports Paket i alt 383 
kr, og så er prisen præcis den 
samme.
Hvis man ønsker et enkelt 
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værelse er prisen gunstigere 
hos Max Hürzeler end hos Book-
ing.com.
Cykler
Som sædvanlig lejer vi cykler 
hos Max Hürzeler, der er 3 at 
vælge imellem:
En racer med kulfiber ramme 
til €115 for en uge og en racer 
med aluminium ramme til €90, 
begge har Ultegra udstyr. Der 
er også sportscykel med fladt 
styr og Tiagra triple til €75. 
Hertil kommer forsikring til € 
10 (€15 for kulfiber raceren). 
Cyklerne er alle næsten nye og 
generelt i god kvalitet. Udover 
lejepriserne og forsikringen 
kommer så tillæg for “Fremmed 
hotel” og for “Mini Radsports 
paket” der består af daglig en 
sandwich, et stykke frugt og 
forsyning af kildevand på €38 i 
alt. (tillægget er inklusive hvis 

hotellet reserveres direkte hos 
Max Hürzeler). Som de andre år 
hjælper jeg gerne med reserva-
tion af cyklerne
Samlet økonomi:
Regn med 2000 kr. for fly, 3000 
kr. for ophold i delt dobbelt 
værelse og 1000 kr. for cyklen I 
alt 6000 kr.
Vi ses på Mallorca til maj!
Mange hilsner
Aksel
T:2280 2522 - mail: aksel@
koplev.eu
Og hilsen fra Merete, Knud, Lis, 
Robert, Verner, Ole og Jonna, Lis 
J og Lone.
PS! husk at give mig besked, 
når I har besluttet at i tager 
med og har bestilt, så vil jeg 
koordinere transfer til og fra 
hotellet og så vi kommer til at 
sidde sammen morgen og aften.
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O p s l a g s t a v l e n
her kan annonceres køb/ salg/ bytte, links til udstillinger, foredrag o.lign 
der kan have interesse for en turcyklist.

kalendere, tasker, 
punge og nisser
kan købes , 
klubmødet d. 11 dec

Husk
sjælsø d.7 juni

tilmelding 
hos Jens og Finn K

Husk Bananiløbet d. 20 juni
Husk årets løb for ”jernheste”  kl. 14 
Tisvilde højskole.  Se nærmere her i 
bladet og på Banani.dk
Hans Verner – Gerhard og Jens er 
med i arrangements gruppen
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Deadl ine for Turcykl isten 1/2015 
er 16 februar

KALENDER JAN - MARTS 2015:
Klubaftener : 11 december gløgg og hygge
 8 januar Birte og Poul viser    
 billeder fra deres fantastiske tur fra   
 Sicilien til Danmark   
 5 februar    
 12 marts kl  kl . 18.45, 
 og de r ven t e s i kke .
 Jorden rundt på  cykel v. globetrotter 
 Nicolai Bangsgaard  
 se yde r l i g e r e i n f o på h j emmes iden .  
 9 apri l
 17 januar  Nytårsfrokost
 22 marts Åbningstur
Hverdagsture: 15 januar s e h j emmes ide 
 12 februar s e h j emmes ide 
 5 marts v . j an ba i  og l ene

Redak tø r en hen s t i l l e r  t i l  a t  man i  emne f e l t e t 
sk r i v e r tu r en s t i t e l  e l l e r  ove r sk r i f t en f o r ma i l en .  

Med ønsket om 
mange gode 

cykeloplevelser i 
2015 

Ønskes du god jul 
og godt nytår.


