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BLADET 

 

 

Redaktør for tiden 

Aksel Koplev 

redaktionen@turcyklisterne.dk 

 

 

Koordinator 

Finn A. Kristensen 

tlf. 22 16 27 30 

 

 

BESTYRELSE 

 

Formand 

Knud Hansen 

tlf. 23 43 70 51 

turcyklisterne@turcyklisterne.dk 

 

Kasserer 

Flemming Nielsen 

tlf. 43 64 49 03 

Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk 

 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

Aksel Koplev 

tlf. 22 80 25 22 

webmaster@turcyklisterne.dk 

 

Erik Carlsen 

tlf. 41 23 35 07 

 

Birgit Rudolph 

tlf. 26 27 44 19 

 

TURCYKLISTEN 

er medlemsblad for foreningen TURCYK-

LISTERNE, der har til formål at udbrede 

og formidle viden om og glæde ved tur-

cykling på ethvert plan. Udkommer 4 

gange årligt. 

 

 

Klubben er åben for alle som deler glæ-

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

resse er du velkommen til at kikke forbi 

på en klubaften, eller 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 2016 

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  

regn no. 1551 konto 5 713 846. 

 

Hjælp med at holde medlemslisten 

aktuel. Send ændringer i adresse,  

telefonnummer eller e-mail til kasse-

reren. 

 

FRA REDAKTIONEN: 

Dette blad er redigeret af mig på 

midlertidig basis. Dermed også sagt, 

at foreningen søger en ny redaktør til 

bladet. Hilsen Aksel.  

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

 

Om Vestskovvej 

Området omkring Risby, Ledøje og 

Herringløse er jo yndede steder for en 

træningstur. Turcyklisterne og mange 

andre bruger området flittigt. Turen 

derud fra f.eks. Rødovre, Glostrup og 

Brøndbyøster er ofte gået ad Fabriks-

parken og Vestskovvej.  På det seneste 

er der kommet nye muligheder, nemlig 

super cykelstien ”Albertslundruten” 

samt en ny bro over motorringvej 4, så 

man kan køre på asfalt fra Herstedøster 

til Ballerupvej. Så langt så godt. Begge 

er behagelige omveje i forhold til den 

direkte rute ad Vestskovvej.  

 

 

Desværre er Vestskovvej fra begyndel-

sen af året blevet forbudt for cyklister: 

Når man kommer østfra møder man 

cykling forbudt skiltet ved Herstedøster-

vej. Hvad så? Der er ingen videre hen-

visning. Ifølge Albertslund kommunes 

hjemmeside er alternativet at køre 

sydpå ad Herstedøstervej og vestpå ad 

Gl. Landevej. Supercykelstien nævnes 

ikke. Kommer man vestfra fra er det 

endnu værre her står skiltet ved Snub-

bekorsvej og for at finde den anbefa-

lede rute skal man køre ca. 300 m til-

bage og finde cykelstien. Vælger man at 

køre ned ad Snubbekorsvej fanger man 

supercykelstien; men den er dobbelt så 

lang som den direkte rute.  

 

Hvorfor er der så lige pludselig cykling 

forbudt på Vestskovvej? Det er fordi ve-

jen ”er for farlig at benytte for cyklister” 

ifølge Albertslund kommunes hjemme-

side. Vejen er rigtigt nok lige og ret 

smal, og der køres rigtigt stærkt; men al-

ligevel hvorfor tænker man netop nu på 

cyklisternes sikkerhed?  

 

Det er ifølge et interview i Albertslund 

Posten fordi man har tilladt et firma at 

køre modulvogntog på vejen. (Modul-

vogntog er op til 25 mange lastvogntog 

mod normalt op til 18 m) reglerne er så-

dan at vejdirektoratet skal give tilladelse 

til hver enkelt strækning, tilladelse gives 

kun, når kørsel kan foretages på en lov-

lig og sikker måde.  

 

Her ligger måske den egentlige årsag: Er 

der cykler på vejen, er det ikke sikkert 

at køre med disse modulvogntog. Fjer-

ner man cyklisterne er det med et snup-

tag sikkert, og cyklisterne finder nok en 

anden vej at køre.  

 

At trafiksikre Vestskovvej så alle typer 

trafikanter kan køre sikkert på den er til-

syneladende ikke noget man ønsker. 

Aksel 
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MOTIONS OG TRÆNINGS 

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

Sommertræning 

Onsdage eftermiddag 

 

Sidste gang: onsdag den 21. oktober 

 

Mødested Ved Espelunden - for 

enden af Rødovre Park-

vej 

Mødetid 17.00 

Turlængde 40 km 

Tempo Sommermotion; 22-24 

km/t, 

Sommerrace: 27-29 

km/t 

Turledere Merete Jørgensen – 

29825183 

Knud Hansen - 

23437051 

Bemærk: Startstedet for begge ture er 

ved Espelunden og starttidspunktet  

ligeledes for begge ture er kl 17. 

 

Halvhurtig racertur for de  

arbejdsfri og ferieramte 

Tirsdage formiddag 

 

Sidste gang: tirsdag 1. november 

 

Mødested Ved Espelunden - for 

enden af Rødovre Park-

vej 

Mødetid 10:00 

Turlængde 40 - 45 km 

Tempo Tilpasses efter de frem-

mødte 

Turledere Knud Hansen 2343 

7051 

Aksel Koplev 2280 

2522 

 

Se mere i Turcyklisten nr. 1 -2016 eller 

på hjemmesiden. 

 

TURE I WEEKENDEN 

 

Ängelholm, moderat version 

lørdag 25. juni 

Bemærk ændret dato og ny turleder 

 

Mødested Kbh. Hovedbanegård v. 

billetkontoret. 

Mødetid Tog 07.32 mod  

Helsingør 

Turlængde Mellem 95 og 100 km 

Tempo Lidt moderat 

Turleder Knud Hansen 

2343 7051 

Bemærk Medbring frokost 

Husk tilmelding: Senest torsdagen før kl. 

20. 

 

Ruten starter og slutter i Ängelholm og 

koncentrerer sig om Hallandsåsen med 

et varieret landskab. 

 

Noget af prisen for en skøn tur er trans-

porttiden ud og hjem hver vej på ca. 2 

timer med tog + færge + tog. 

Frokost på åsen med eller uden udsigt 

over Laholmsbugten afhængigt af vin-

den. Kaffe og kage i cafeen på museet 

på Bjärehalvön, hvor operasangerinden 

Birgit Nilsson havde sin barndom. 

Den sidste strækning er på den officielle 

cykelrute langs kysten fra Vejby Strand. 

 

Der er 3 stigninger op ad åsen, hvoraf 

nr. 2 holder konstant 10% på 153 høj-

demetre. 

Der tilrådes lettere cykler (evt. racercyk-

ler), som også har lav gearing. 

Billetkøb aftales med turlederen. 
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Lynæs. 

Lørdag 2. juli 

 

Mødested Frederikssund Station 

Mødetid 10:00 

Turlængde Ca. 60 km 

Tempo  

Turleder Peder Andersen  

tlf. 2897 6208 

 

Vi kører gennem Nordskoven til Kul-

huse og tager færgen over til Sølager. Vi 

fortsætter til Lynæs hvor vi spiser 

frokost. Husk mad og drikke + penge til 

færge. 

Rute 40 følges til Frederiksværk, hvor vi 

drikker kaffe. 

Igen rute 40 til Frederikssund Station, 

og turen er slut. 

 

Tadre Mølle - Maglesø 

Søndag den 3. juli 

 

Mødested Den store parkerings-

plads på toppen af bak-

ken ved Boserup skov 

Mødetid 10:00 

Turlængde Ca. 75 km 

Tempo Turen er i turkalenderen 

annonceret som en ra-

certur. MEN!! En racer-

tur hvor gerne flere end 

de aller sejeste skal 

kunne være med. Så en 

hastighed på min. 24 

km/h alt efter de frem-

mødte 

Turleder Knud Hansen 2343 

7051 

 

Tilmelding senest fredag er nødvendig, 

da turen ikke køres i regnvejr.  

 

Turen går gennem nogle af de mest na-

turskønne områder på Midtsjælland, 

hvilket også inkluderer en del bakker 

undervejs.  

Turen starter ved Boserup skov. Så er vi 

fri for gadekørsel, og der er gode parke-

ringsmulighed for bilister. Derfra kører 

vi over Kattinge, Kornerup, Lejre, Kisse-

rup, Hvalsø, Sonnerup, Tølløse til Mag-

lesø, hvor der holdes frokost. Efter fro-

kost fortsætter vi ad Gl. Skovvej til 

Nyby, Marup, Astrup, (Tølløse) og 

Tadre mølle, hvor eftermiddagskaffen 

indtages.  

 

Derefter hjemad over Vester Såby, Kirke 

Såby, Abbetved, Gevninge, Herslev og 

Kattinge til vi igen er tilbage ved Bose-

rup Skov. 
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Buresø 

Søndag 10. juli 

 

Mødested Ved Espelunden for en-

den af Rødovre Park-

vej. 

Mødetid 10:00 

Turlængde 60-70 km 

Tempo Afpasses efter delta-

gerne. 

Turleder Lis Jacobsen,   

28 47 66 22 

Søren Chr. Jensen,   

21 29 60 77 

 

Vi kører ad Sct. Jacobsruten til Ballerup 

St. Videre ad Kilderuten, forbi Grantof-

tegård, under S-banen til Måløv.  

Næste mål er Ganløsebageren med et 

kort ophold. Derefter videre til Buresø-

badet, hvor vi spiser frokost og måske 

tager en dukkert. Efter frokosten kører 

vi nord om Bastrup Sø til Farum St., 

hvor kaffen indtages hos stationsbage-

ren.  

Hjemtur over Værløse, nord om Søn-

dersø, videre gennem Jonstrup Vang til 

Ballerup Nord. Ad Sct. Jacobsruten til-

bage til Rødovre Parkvej. 

 

Ängelholm, hurtig version 

lørdag 16. juli 

Aflyst 

 

Badetur 

Søndag 7. august 

 

Mødested Hillerød Station 

Mødetid 10:00 

Turlængde Ca. 75 km 

Tempo  

Turleder Tage 3025 4750 

 

Vi følger Gillelejestien gennem Grib-

skov, passerer Søborg Slotsruin og kom-

mer til Gilleleje Havn, hvor vi holder 

frokostpause.  

Herfra videre ad Strandvejen til Råge-

leje, hvor vandhundene hopper i van-

det. Kaffe og kage i sommerhus. Retur 

til Hillerød ad cykelrute 32.   

 

Nivå Havn 

Søndag 14. august 

 

Mødested Jyllingevej/Tårnvej 

Mødetid 10:00 

Turlængde Ca. 85 km 

Tempo  

Turleder Flemming 4364 4903 

 

Om turen: Der cykles nordpå forbi 

Kagsmosen, Bagsværd Fort, Lyngby 

Storcenter, DTU, Mølleåen, Sandbjerg-

vej, SCION DTU, Slotshaven, Hørsholm 

Kirke, indtil vi rammer stisystemet langs 

kystbanen ved Kokkedal station. Vi hol-

der frokost ved Nivå Havn.  

Tilbageturen vil foregå ad stisystemerne 

langs kystbanen frem til Skodsborg 

Strandkiosk, hvor vi holder kaffepause. 

Hjemturen fortsætter gennem Dyreha-

ven, Ermelunden, forbi Gentofte Sø og 

Nymose. Over Høje Gladsaxe og til-

bage til udgangspunktet 

 

Nordpå 

Lørdag 27. august 

 

Mødested Hillerød st. 

Mødetid 10:00 

Turlængde ca. 60/65 km. 

Tempo  

Turleder Børge telf. 9399 5480. 
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Vi kører lidt nordpå, hvor vi passerer et 

par småbyer inden vi kommer til Skæ-

vinge senere Gørløse, Uvelse og Lynge. 

Herfra til Farum hvor vi har vores kaf-

fested. Derefter går det hjemad. Turen 

slutter når der kun er turlederen tilbage.                                  

NB. Man kan således ikke tage bilen til 

Hillerød da vi ikke kommer tilbage der-

til. 

 

Bakketur 

Søndag 4. september 

 

Mødested Glostrup Station ved 

busholdepladsen  

Mødetid 10:00 

Turlængde Ca. 50 km 

Tempo Alle kan være med 

Turledere Birgit Rudolph tlf. 

26274419 og Margit 

Jepsen tlf. 51515995 

 

Turen går langs Vestvolden via Utters-

lev Mose til Dyrehaven i Klampenborg, 

hvor frokosten indtages. 

Vi kører hjem via Strandvejen og drik-

ker kaffe og spiser kage undervejs. 

Turen slutter ved Glostrup Station. 

 

Havtornetur 

Lørdag 10. september (bemærk at 

denne tur er en tilføjelse i forhold til 

turkalenderen) 

 

Mødested Åmarken station 

Mødetid 10:00 

Turlængde 60 -0 70 km 

Tempo  

Turleder Lone Belhage 2480 

4687 

Bemærk Aflyses hvis regnvejr. 

Så er det atter blevet tid for at høste: Vi 

tager til Hedeland. 

Husk poser og en god saks. 

På hjemturen får vi kaffe og kage. 

 

Hvad kan de egentlig bruges til? Jeg 

strøer en lille håndfuld havtorn ud over 

min havregrød. 

For nylig lavede jeg marmelade 1 del 

æble til 1 del havtorn.  

Først koges æblerne ud og herefter til-

sættes havtorn, sødes m. sukker 

 

Frederikssund- Arresø 

Søndag. 17. september 

 

Mødested A: Frederikssund Station 

B: Roskildevej 31, 2.tv. 

Frederikssund 

Mødetid A: 10:00 

B: 8:00 

Turlængde 67 km 

Tempo 20-22 km/t 

Turleder Mariann 2883 5730 

Bemærk Tilmelding 16. septem-

ber 

Køres ikke i dårligt vejr. 

 

Fra Frederikssund kører vi over St. Ha-

velse til St. Lyngby med kig til Roskilde 

Fjord og Arresø undervejs. Videre til Al-

sønderup og Gadevang, hvor vi gør 

holdt ved caféen (efter 33 km). Herfra 

forbi Frederiksborg Slot og via Ll. Sve-

rige til Nr. Herlev, Gørløse og over Strø-

bakken retur til Frederikssund. 

  

Bare tag en lille madpakke med, som jeg 

forestiller mig, vi får lov til at spise på 

caféen, mod at vi køber kaffe og en 

kage. Ellers finder vi på noget. 

  

Jeg inviterer til 'morgenmad for cykli-

ster' fra kl. 08.00, og håber I har lyst til 
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denne start på turen hjemme hos mig: 

Roskildevej 31, 2.tv. - 3 min fra statio-

nen. 

  

Dårligt vejr = aflyst 

 

 

HVERDAGS TURE 

 

 

Dragør 

Torsdag 7. juli 

 

Mødested Brøndbystrand Station 

Mødetid 10:00 

Turlængde 55 km 

Tempo Alle kan være med 

Turleder Birgit Rudolph og Mar-

git Jepsen.  

Tlf. Birgit - 

tel:26274419  

Tlf. Margit 51515995 

Bemærk I tilfælde af kraftig 

regn/blæst aflyses turen. 

 

Turen går langs stranden over Kalve-

bodbroen og langs vandet til Kongelun-

den. Fra Søvang kører vi på stien langs 

vandet ud til Dragør havn, hvor den 

medbragte frokost indtages. 

 

Vi kører hjem via Kongelunden og drik-

ker kaffe og spiser kage undervejs. 

Turen slutter ved Langhøjskolen. 

 

Mange hilsener fra Margit 

 

Bådfarten 

Torsdag 11 august 

 

Mødested Sorgenfrivej 23 

Mødetid 11:00 (afgang 11:10) 

Turlængde  

Medbring Madpakke og kontanter 

Turleder Peder Andersen  

tlf. 2897 6208 

 

Afgang kl. 11:10 

Ankomst Frederiksdal kl. 11:40 

Pris for sejlads 40 kr. (Pensionister 30 

kr.) 

 

Vi går en lille tur i området, inden vi spi-

ser vores mad i Den Gamle Have, hvor 

drikkevarer kan købes til rimelige priser 

(modtager ikke Dankort og Kreditkort). 

Efter frokost, går vi tilbage af Prinsesse-

stien forbi Klopstocks eg, der har en al-

der på ca. 800 år og lever. 

Kaffested i Lyngby Hovedgade, hvor tu-

ren slutter. 

 

Mølleåen, vandrertur 

Torsdag 1. september 

 

Mødested Klampenborg Station 

Mødetid 11:00 

Turlængde Ca. 13 km 

Tempo  

Turledere Peder Andersen tlf. 

2897 6208 

 

Vi går forbi Eremitage slottet til Rådvad, 

og fortsætter ad stien på nordsiden af 

Mølleåen til Stampen, Nymølle, Ør-

holm, Brede, Fuglevad og Sorgenfri. 

 

Turen slutter med kaffe i Lyngby Ho-

vedgade. 

 

 

tel:26274419
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FLERDAGS TURE OG  

ARRANGEMENTER 

 

 

 

Sverige, Höör, Finjasøen, 3 

dages tur 

19.8. til 21.8.2016 

 

Mødested Foran Helsingør togsta-

tion 

Mødetid 9:30 

Turlængde ca. 70km, 60km og 

70km 

Tempo ca. 20 km/t der vil fore-

komme grusveje 

Turledere Tom Kristiansen, Su-

sanne Sindberg 40 91 

77 01 

 

Tilmelding senest d.1.8.16. til Susanne 

Sindberg mail: sas@Tystofte.dk eller tlf. 

40 91 77 01 

Pris ca. 800 sv.kr. plus billet til færge og 

penge til kaffe.  

Maks 12 deltagere. 

Fredag: cykler vi til Höör nord om Sö-

deråsen, med stop ved div. Seværdighe-

der, overnatning i Höör. 

Lørdag cykler vi til Finjasjöen, besøger 

Hovdala slot og træhus, og tilbage til 

Höör overnatning. 

Søndag cykler vi tilbage til Helsingborg, 

men nu syd om Söderåsen med diverse 

stop ved seværdigheder. 

 

Medbring: madpakke til fredag, evt. ba-

detøj da vi kommer forbi mange bade-

søer. Svenske penge til aftensmad, kaffe 

mv. 

 

CykelTuristUgen i Herning 

24. juli til 30. juli 

Tak til Klara Søndergaard for dette ind-

læg om CykelTuristUgen. 

 

I år er Herning vært for CykelTurist-

Ugen, der foregår fra søndag den 24. 

juli til lørdag den 30. juli. Deltagerne i 

CykelTuristUgen bor på Herning Park 

Camping, der har en afdeling reserveret 

til vore telte, Danhostel Herning Van-

drehjem, hvor alt er reserveret til os – 

gerne flere endnu – og så bor nogle del-

tagere i B & B rundt i Herning. 

Søndag tjekker vi ind på Danhostel Her-

ning mellem klokken 14 og 19.30. Der 

vil være lidt praktisk orientering, kaffe, 

hyggesnak og evt. et par fælles sange fra 

en sangbog samlet fra tidligere år. Helga 

Jakobsen er forfatteren af de fleste. 

Kan du kun deltage en eller to dage er 

det også muligt.  

Der kommer en foto mand og tager et 

gruppebillede og andre hurtige knips. 

Han lover dog ikke at cykle med på alle 

ture. 

 

Start på turene er mellem 8.00 og 10.00 

og hjemkomst senest kl. 17.00. Ruterne 

er mellem 30 og 105 km. Kort med ru-

terne udleveres ved ankomsten. Du kan 

også downloade en app på din smart-

phone. Man vælger selv, hvor langt 

man vil cykle. 

 

Mandag ser vi Løvbakkerne – Præst-

bjerg Naturcenter – Trehøje bakker – 

Abildaa Brunkulsleje – Møldrup opta-

gelseshjem. 

Denne aften holder vi den første fest, en 

grillaften, der er med i deltagergebyret. 

Drikkevarer er ikke inkl. Sangbogen må 

benyttes. 
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Tirsdag ser vi Blichermuseet på Herning-

holm – Kongenshus Mindepark – 

Daubjerg Minilandsby – Daubjerg og 

Mønsted kalkgruber – Sunds sø                 

Lokalhistoriker, byrådsmedlem og jour-

nalist, Kurt Jørgensen, vil mødes med os 

19.30 ved skulpturgruppen ”Uldjy-

derne” ved Vestre Anlæg i Vestergade. 

Kurt Jørgensen vil guide os rundt i Her-

nings gader og fortælle om Herningån-

den i 1½ time. Vi tager cyklen. 

 

Onsdag er Rådhus- og kirketur. 

(foreløbigt program). Klokken 10.00 el-

ler 13.00 får vi en god modtagelse på 

rådhuset med lidt til ganen og maven. 

Vandrepokalen vil blive overrakt til 

”borgmesteren” (evt. en stedfortræder) 

Det store cykelløb ”Post Danmark 

Rundt” kører jo netop fra Herning Torv 

samme dag. Dette løb plejer at skabe en 

folkefest, som vi ser frem til. Vi afventer 

byens program. En kirketur kan også 

blive god, men her skal man tilmelde sig 

i receptionen dagen før. 

 

Torsdag er der mulighed for at se Knud-

mose – Rind Kirke – Arnborg Kirke – 

Arnborg Hjemstavnshus – Laksen – 

Skjern å forvirringen – De 4 hjertekamre 

– Momhøje Naturcenter – Mørupste-

nen. 

18.30 starter den store festaften med 2 

retter dejlig mad. Drikkevarer betaler vi 

selv. Steen Nielsen leverer god og alsi-

dig musik. Vi synger, danser og fester. 

Mere dans og hygge. 

 

Fredag klokken 10.30 vil Kurt Jørgensen 

gerne møde os på P-pladsen foran Ang-

ligården i Den hvide By til 1½ times 

spændende rundvisning. 

Herefter cykler vi til Søby Brunkulslejer 

– Brunkuls Museet – Vrads Gl. Køb-

mandsbutik – Vrads - ”De geometriske 

Haver” - Skulpturparken. 

Om eftermiddagen kl. 17.00 vil vi lave 

Cykellege for børn på P-pladsen efter 

Erik Nielsens bog. 

 

DET KAN UMULIGT LADE SIG GØRE 

AT FORTÆLLE ALT OM DENNE SPECI-

ELLE UGE.   KOM SELV OG OPLEV 

DET. 

 

www.visitherning.dk kan også inspirere 

dig. 

 

 

Mallorca maj 2017 

Der bliver også Mallorcatur i maj 2017. 

Med forbehold for ændringer bliver tu-

ren til næste år i samme område, med 

samme hotel, og samme tid, dvs. først i 

maj. Endelig tidspunkt fastlægges i løbet 

af efteråret, når flyforbindelserne i for-

året 2017 kendes. 

 

Der vil selvfølgelig blive informeret her 

i bladet og på hjemmesiden; men til in-

teresserede og jer som var med i år vil 

jeg udsende et nyhedsbrev lige så snart 

der er nyt. Skriv til  

webmaster@turcyklisterne.dk hvis du 

er interesseret i at komme på listen. 

Hilsen Aksel 

mailto:webmaster@turcyklisterne.dk
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BERETNINGER FRA TURE 

OG ARRANGEMENTER. 

 

Kabyssen i Ishøj 7. april 

 

Vi mødtes ved Glostrup Krydset, her 

ventede turleder Knud Hofgart. Vi blev 

17 deltagere. Vejret var tørt, men meget 

blæsende. 

 

Turen gik mod Roskilde, ved COOP 

drejede vi til venstre og kørte gennem 

Albertslund. Her fortsatte vi langs Store 

Vejle Å. Lidt før Ishøj punkterede Ber-

thel. Her fik jeg lov at låne et par han-

sker af Jytte (dejligt). Vi fortsatte gen-

nem Ishøj forbi Arken og ud til havnen. 

Her ventede vi lidt på at Kabyssen åb-

nede kl. 12. 

 

Vi fik frokost til en meget rimelig pris; 

nemlig tre pæne stykker, ½ l øl og en 

snaps til 80 kr. Knud havde udervejs 

spurgt om det var OK med kaffe og 

kage også i kabyssen. Efter en dejlig fro-

kost fik vi kaffe og æblekage (kunne 

være bedre). Jeg nåede at miste Jyttes 

handsker og finde dem igen. 

 

Fra Kabyssen skiltes vi, nogle kørte mod 

Taastrup, de fleste kørte langs Brøndby 

Strand på ny asfalteret cykelsti med vin-

den i ryggen (skønt). På Gl. Køgevej 

fortsatte Jytte og Berthel mod byen. De 

øvrige kørte langs Vestvolden op til 

Jernbanen. Her kørte nogle mod Glos-

trup og andre mod Rødovre. 

 

Fin og meget FRISK forårstur uden regn. 

Ref.: Hans Bruun  
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Kulturtur til Hørsholm 17. april 

 

Det blev en blæsende søndag med no-

get mere tur end kultur. 

Vi mødtes på den lidet charmerende og 

meget blæsende plads foran Herlev 

Posthus. Poul og jeg var blevet blæst fra 

Roskilde og til Herlev, hvor resten af 

deltagerne efterhånden samlede sig. 

Vi begav os nordøst over med en venlig 

(blæse)- hånd i ryggen. Aksel havde en 

aftale om en tilslutning til turen i Klam-

penborg, hvor vi ventede ved Røde 

Port. 

Efter et par slangeskift på Roberts cykel 

som havde den frækhed at være punk-

teret i S-toget, tog vi stien langs banen 

nordpå. Stadig herlig medvind, selvom 

den sol vi havde set i begyndelsen af tu-

ren efterhånden havde gemt sig bagved 

skyerne. 

Da vi nåede frem i nærheden af Rung-

sted blev det hurtigt klart at vejret ikke 

havde udviklet sig til det bedre, og den 

annoncerede del af turen til Rungsted-

lund og Rungsted Havn med mad-

pakke, blev erstattet af en lille bøn om 

at der var plads i skolestuen på Jagt og 

Skovbrugsmuseet til at vi kunne sidde 

inde med madpakkerne. Det var be-

gyndt at true med regnvejr, og tempe-

raturen var ikke til stillesiddende uden-

dørs aktiviteter. 

Der var plads. Velinstallerede i skole-

stuen kunne vi slappe af og se ud på reg-

nen, mens vi spiste madpakkerne, og fik 

serveret kaffe og kage. 

Derefter iførte flere af os det medbragte 

regnudstyr. Det hjalp. Da vi fik startet 

cyklerne på vej tilbage (og i modvind) 

forsvandt regnen. Poul og jeg steg af i 

Holte for at tage toget hjem. Turen til 

Roskilde i modvind og meget moderate 

temperaturer lokkede ikke. 

Resten af holdet fortsatte turen uden os, 

men jeg har ikke hørt andet end at alle 

nåede hjem igen, så alt er sikkert gået 

fint.  

Tak for turen til Aksel, Hilsen Birte 

 

Turcyklisterne på Mallorca 2.-9. 

maj 2016, som oplevet af Jytte 

 

I god tid inden ferien havde Aksel af-

stukket rammerne, idet han havde valgt 

tidspunktet og hotellet, Grupotel Alcu-

dia Suite. Så var det op til os interesse-

rede at bestille fly samt værelse på ho-

tellet. Berthel og jeg hørte til de meget 

heldige, som fik direkte flybillet til 847 

kr. retur.  Andre måtte helt op på 4 

gange den pris for samme afgang. 

 

Til gengæld var hotellet meget billigt, 

505 € for os 2 for 1 uge i en fin lejlighed 

med separat soveværelse og halvpen-

sion. Drikkevarer ad libitum til aftens-

måltidet kunne købes for 3,5 €/dag, 

hvis man købte for hele ugen, hvad de 

fleste gjorde. Der var buffet, som næ-

sten alle steder på Mallorca, morgen og 

aften. Kvaliteten var i orden. 

 

Mandag 

Vi var 19, der deltog. De fleste ankom 

samtidig til Palma, efter at have været 

MEGET tidligt oppe den morgen, da 

flyet allerede afgik kl. 6.15. 

Da alle andre havde fået deres kufferter, 

manglede min fortsat.  Jeg måtte an-

melde det til flyselskabet og fik et så-

kaldt tracking nummer, så jeg kunne 

følge min kufferts skæbne over nettet. 

Endelig kunne vi gå ud til den bus, som 

Aksel havde hyret til at køre os til hotel-

let nær Port d’Alcúdia i Playas de Muro. 

Jeg var ikke begejstret for at skulle cykle 

næste dag iført lange bukser, langærmet 
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T-shirt og vandrestøvler. Mit humør let-

tede en hel del efter jeg havde talt med 

forsikringsselskabet, hvor jeg fik at vide, 

at jeg, efter at kufferten havde været 

forsinket i 5 timer, kunne købe rimelige 

beklædningsgenstande mm. for op til 

2449 kr. Det blev til et par cykelbukser, 

1 cykelbluse, et par dejlige Ecco-sandaler 

og lidt undertøj. Da jeg også havde lejet 

en cykelhjelm, var jeg klar til næste dag 

på min lejede sportscykel fra Max Hür-

zeler. 

 

 

Tirsdag 

Vejret tegnede godt. Blå himmel og kun 

få skyer. Køligt i skyggen, men dejligt i 

solen. Det startede som noget, der lig-

nede en fællestur anført af Johan. Nat-

tergalene kvidrede rundt omkring os, li-

gesom mange andre fugle, hvis navne 

jeg ikke skal trætte med. Vi var mildest 

talt ikke de eneste cyklister på vejene, 

idet vi blev overhalet af det ene mere 

strømlinede cykelhold efter det andet. 

Men da vi nåede Sa Pobla, ca. 10 km 

væk, viste det sig, at vi skulle klare os på 

egen hånd efter formiddagskaffen. Hel-

digvis er Jens Peter en vejhaj, der kan 

finde rundt. Så vi var flere, der sluttede 

os til ham. Vi kørte i alt 65 km til Búger, 

Llubi, Santa Maria de Salud, Ariany, 

Santa Margalida og hjem til hotellet, 

hvor jeg genså min kuffert. Jeg nåede 

desværre kun at købe for godt 1500 kr., 

som jeg siden har fået retur! 

Efter middagen samledes flere i baren, 

hvor der dog især blev drukket kaffe, 

ikke typisk turcyklistet. Det ændrede sig 

da også hen ad vejen. 

 

Onsdag 

Denne dag blev meget smuk og terræ-

net ligeså – og meget afvekslende. Vi 

skulle til klosteret i Lluc.  ”Mit” hold be-

stod af Jens Peter, Lis, Johan, Annette, 

Børge, Berthel og mig. Finn Ø var 

egentlig også med, med han kørte en 

anden vej kort efter starten. Efter for-

middagskaffen i Caminet lidt nord for 

Selva begyndte opturen på 8-10 km. Jeg 

lagde ud med et sindigt tempo, der hur-

tigt gav mig sidstepladsen. Annette spur-

tede som en gazelle på sin sportscykel 
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forbi flere på racercykler med klik-peda-

ler. Det gjorde jeg ikke, men jeg kørte 

op uden pauser, så jeg var godt tilfreds.  

Gruppen blev samlet på toppen, hvor 

vi spiste frokost på en restaurant inden 

den korte nedkørsel til klostret. Efter 

maden have Johan lyst til at køre for sig 

selv, så vi sagde farvel til ham og tog 

ned til klostret, der altid er et gensyn 

værd.  Vejen hjem var kuperet med 

skrap nedkørsel inden vi kom til et langt 

fladt stykke. Kaffepausen blev holdt i 

Pollença. Dagens resultat: 70 km og 

800 højdemeter. 

 

Da vi kom hjem fik vi at vide, at Johan 

var kommet til skade og var indlagt på 

hospitalet i Palma, havde kvæstelser i 

ansigtet og var lagt i kunstigt 

koma. Var tilsyneladende 

styrtet på vej ned mod Pol-

lença på det flade stykke. Vi 

var alle meget påvirkede at 

dette og stemningen var tryk-

ket. 

I skrivende stund er Johan hel-

digvis kommet hjem til Dan-

mark, er under genoptræning 

efter sygelejet og ligner næ-

sten sig selv. 

 

Torsdag 

Trods alt måtte vi ud at cykle. 

Vores lille gruppe, nu også 

med Finn Ø og Tage, kørte til 

Binissalem ad dejlige små cy-

kelveje, også her med høj sol 

og masser af fuglesang. Da Bi-

nissalem er centrum for et af 

Mallorcas vindistrikter, var 

der stemning for en vinsmag-

ning efter frokosten. Det blev 

i Bodegas José Ferrer, hvor vi 

var 2 om at prøvesmage 3 

små glas vin, for ikke at blive 

for påvirkede til hjemkørslen. Nogle 

kunne ikke stå for fristelsen og købte en 

flaske med hjem. Hjemturen blev for 

mig den hårdeste cykling på Mallorca. 

De sidste 20 km kørte vi i skarpt tempo 

på rad og række.  

Det blev til 82 km. 

 

Fredag 

Dagen var grå. Det var min cykellyst 

også. Ville først ikke med, men lod mig 

overtale af Berthels gode talegaver. Vi 

kørte sydpå. I modvind. Dette forhø-

jede ikke min cykelglæde. Da jeg efter 

små 20 km var træt af hele tiden at 

skulle kæmpe for at nå op til de andre, 

gav jeg op og sagde farvel til dem. Jeg 

kørte hjemad uden pres i behagelig 
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medvind. Det blev til 36 km. Jeg skif-

tede til almindeligt tøj, tog mine dejlige 

nye sandaler på og gik til Albuféra, et 

stort, fuglerigt vådområde tæt på hotel-

let. Tilbragte nogle dejlige timer med at 

gå rundt der med min kikkert. De nye 

sandaler holdt, hvad de tegnede til fra 

start. Ingen ømme steder på fødderne 

efter 15.000 skridt. 

På vejen hjem fandt jeg en passende re-

staurant, hvor jeg bestilte bord til os alle 

til frokost dagen efter. En opgave jeg 

havde sagt ja til. 

 

Lørdag 

Denne dag skulle der være Ironman 

med centrum i Port d’Alcúdia. Så det 

ville være meget svært at cykle, da alle 

vejene omkring os, ville være spærret 

helt eller delvist. Uheldigvis for delta-

gerne i denne Ironman, styrtregnede 

det fra morgenstunden til langt ud på 

eftermiddagen. Så vi gik ikke glip af de 

store cykeloplevelser den dag. Vi van-

drede ved frokosttid i samlet flok de ca. 

500 m til ”La Isla”, som restauranten 

hedder. Heldigvis kunne de hurtigt ser-

vere noget for enhver smag, så alle blev 

mætte og tilfredse. 

Kl. 17.30 samledes vi igen i baren, hvor 

vi havde byttet Mallorcaturens kaffe-

kage ud med en drink. Mojito var me-

get populær. 

Derefter samme rutine som de andre af-

tener; aftensmad og barbesøg. 

 

Søndag 

Sidste cykeldag, hvor vejret heldigvis 

igen var blidt og solrigt. Aksel havde på-

taget sig at føre dem, der ikke var så 

gode kortlæsere ud på Cap de Formen-

tor, en lang, meget kuperet halvø nord 

for Alcúdia. Vi blev i vores lille gruppe, 

dog nu kun bestående af Lis, Jens P, 

Børge, Berthel og mig. Vi holdt kaffe-

pause i Port de Pollença, hvor vi fandt 

frem til vort fremtidige hotel Bahia, der 

har borde i strandkanten. Derefter be-

gyndte opturen. Den værste del var de 

første 3 km, der går relativt hårdt opad 

til et flot udsigtspunkt. Herefter blev det 

mere humant, men dog stadig noget af 

et arbejde.  

 

Det var svært at komme helt ud til fyret, 

da vejen var blokeret af biler, der lige-

som cyklisterne synes det er sjovt at tage 

ud og vende. Men det er der da ingen 

sport i som bilist! Da vi nåede ud til fy-

ret på spidsen blev vi mødt af en op-

stemt gruppe turcyklister, hvor flere 

havde præsteret noget, de ikke på for-

hånd havde troet de kunne, hvilket jo 

er en herlig oplevelse. Verner var også 

med. Han var godt tilfreds med at være 

nået op til det første udsigtspunkt som 

nr. 2, kun overgået af bjergdronningen 

Annette.  

Efter en velfortjent frokost kørte vi 

samme vej tilbage, der er næsten ligeså 

skrap. Vi havde tid til en øl på Bahia, 
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inden det sidste stykke hjem. Det blev 

til 68 km og 900 højdemeter. 

Det var så den sidste cykeldag. For mit 

vedkommende bød ugen på i alt 321 

km i sadlen. 

Efter aftensmaden tog vi afsked med re-

sten af gruppen, der skulle meget tidligt 

af sted næste morgen, inden vi ville 

være stået op. Berthel og jeg kunne nu 

se frem til 5 fredelige dage på Mallorca 

i Port de Pollença og Port de Sollér, 

hvor vi ville vandre. 

 

Det er anden gang, jeg er med klubben 

til Mallorca, og jeg kan kun anbefale 

denne klubtur, hvor man kommer ned 

til varmen og til det smukke landskab 

med masser af muligheder for afveks-

lende cykling. Ganske vist var det i år 

varmere i Danmark end på Mallorca, 

men det er ikke det typiske. Sandsynlig-

vis går turen til samme hotel næste år. 

Prøv det! 

 

Sønderborg tur 

 

Sønderborg ankomst 2. juni 

Efter at alle deltagere var blevet godt 

indkvarteret på Vandrehjemmet, og vi 

havde indtaget en tung veltillavet søn-

derjyskaftensmad – var det nu tid til at 

røre os og kigge nærmere på byen. 

Vi fulgte Hjertestien fra Vandrehjemmet 

– første stop var den smukke grønne 

Mølledam-parken, som bl.a. bruges til 

musikkoncerter, skulle vi senere på 

weekenden erfare. 

Hjertestien førte os gennem den gamle 

Ahlmannsvej med et flot buet langhus 

og videre ned over Ringriderpladsen, 
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her så vi desværre ingen heste eller ryt-

tere, men derimod golffolk med et ret 

specielt klubnavn. 

Vi kom nu ned til byens store lystbåde-

havn – her havde vi en dejlig pause, 

hvor vi spiste is. 

Her gav Aksel os alle den glædelige ny-

hed, at vores gode Turcyklistkammerat 

Johan var blevet fløjet til DK i ambulan-

cefly onsdag fra Palma del Mallorca, og 

at han nu var indlagt på Bispebjerg Hos-

pital, og efter omstændighederne var 

ved godt mod. 

Vi fortsatte nu langs strand og havne 

promanden rundt om Sønderborg Slot 

her lå den tremastede skonnert Amster-

dam til kaj. Byfornyelsen var også nået 

til havnefronten her i Sønderborg, bl.a. 

med caféliv helt ned til kajen. 

Det sidste stykke gik det pænt opad til 

vandrehjemmet og vi sluttede aftenen 

af med en øl i det fri på en fantastisk lun 

sommeraften. 

Anette & Poul 

 

Rundt på Als fredag 3. juni 

I løbet af torsdagen var 22turcyklister 

blevet indkvarteret på City Danhostel i 

Sønderborg til et forlænget weekend-

ophold, hvorunder Als og Flensborg 

skulle cykles tyndt.                                  

Fredag skulle vi alle ud på samme tur, 

men af trafikale hensyn inddelte vi os i 

to næsten lige store grupper og kom af-

sted med 10 minutters interval. Vi cyk-

lede over Kong Christians den X`s Bro 

til jyllandssiden af Sønderborg, hvorfra 

vi tog nordpå til Ballebro.  

Fra Ballebro sejlede vi med m/s Bitten 

Clausen over Als Fjord tilbage til Als. 

Herfra gik turen gennem Nordborg og 

gennem Nørreskoven på østsiden af Als. 
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I Nørreskoven blev frokosten indtaget, 

mens vi samtidig kunne nyde en skøn 

havudsigt. Herefter ønskede den ene 

gruppe at cykle til Vibæk Vandmølle på 

Sydals, hvorimod den anden gruppe 

ville tage en mere direkte vej til Augu-

stenborg.    

Fjordhotellet i Augustenborg stod for 

det store sønderjyske lagkageshow til al-

les fulde tilfredshed. Herefter tilbage til 

Sønderborg, ca. 76 km i alt, hovedsag-

ligt ad cykelrute 5 og 2. 

En herlig varm dansk sommerdag var 

det, med skønne udsigter, skov, marker 

og vand og en hyggelig tur med båd-

overfarten over fjorden. 

De to grupper stødte på hinanden ved 

bådoverfarten, til frokosten og til lagka-

gen, og en vis medlemsudveksling fandt 

sted. Gruppen der ville til vandmøllen 

kom det ikke, til gengæld kom gruppen, 

der ikke havde ønsket det, til møllen - 

tja, ha ha .., sådan kan det gå en gang 

imellem, det er set før. 

Tage

Skjoldenæsholm løbet 29. maj  

 

Kl. 8.30 mødte Bert, Knud H., Aksel, Vi-

beke, Bent, Børge og Merete ved Sct. 

Jørgens Skolen. I Roskilde. 6 af os havde 

valgt de 80 km og den 7. deltager 40 

km ruten. 

80 km afgang, hvor Turcyklisterne del-

tog var sat til kl. 8.50, men der var lidt 

forsinkelse, så ca. 9.10 var der afgang.  

140km var sendt afsted allerede fra kl. 

8.00 og 40 km ruten blev sendt afsted 

fra ca. kl. 9.20. 

Vejret var dejligt, sol, blæst og vind. Vi 

kom godt afsted på 80 km ruten og 

kørte i et stræk til depotet efter 38 km, 

hvor der var kaffe / the/ saft/ brød/ ba-

naner. Herefter blev det noget mere 

bakket, men små dejlige veje. Overalt, 

grønne marker, gule rapsmarker, skov, 

heste, køer, fine afmærkninger. Bent 

slugte et par insekter undervejs, så vi fik 

en lille velfortjent pause. Vi var tilbage 

ved Sct. Jørgens skole kl. 12.33. En del 

af gruppen kunne sikkert have kørt hur-

tigere, men alle gennemførte og det var 

det vi havde sat os som mål. 

I skolegården var der to slags pastasala-

ter, frikadeller, brød og øl/vand inklu-

deret i gebyr. Kaffe / kage kunne tilkø-

bes. Der var sågar stole og borde ude i 

skolegården under skygge, så det var 

muligt at nyde maden. Vi sad alle syv en 

times tid efter og nød frokosten og det 

gode vejr. Alle var enige om, at det 

havde været en god tur. 

 

Referent Merete Jørgensen 
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Furesøen rundt 11 juni. 

Lørdag den 11 juni mødtes 13 friske tur-

cyklisterne i flot solskinsvejr til Knud 

Hansen og Meretes Furesøen Rundt tur. 

 

Det er mange år siden jeg sidst cyklede 

søen rundt, så det var et dejlig gensyn. 

Knud førte os gennem villa kvarterer i 

Herlev og ad snoede stisystemer til Fre-

deriksdal, hvor kano og kajakfolket al-

lerede var i kanalen.  Første stop var 

ved Frederiksdal Fribad, hvor Knud 

trakterede med krydresnaps, inden vi 

skulle "klatre" op af den første kategori 

1 stigning.  

 

Derefter på grusstier, plankebroer og 

stejle skråninger, fobi Næsseslottet og 

Jægerhytten til frokost stedet ved en 

sejlklub. Vi havde den smukkeste udsigt 

over Furesøen med den megen mari-

time aktivitet. Nord Furesøen blev cyk-

let med stop undervejs på gode udsigts 

spot. 

 

Kage/kaffe blev indtaget på bagercafeen 

i Farum, herefter kørte Jytte og Berthel 

fra til hjemkørsel. De 11 tiloversblevne 

cyklede ad Farumgyderne til Bastrup, 

hvor endnu et højtbeliggende udsigts-

punkt blev besteget. I Ganløse kørte 

Anne og jeg fra. Jeg har nu fået en ter-

rængående turcykel og agter at cykle 

flere ikke racerture. Vi er efterhånden 

blevet færre til racerture, så hovedvæg-

ten bliver for mit vedkommende lagt på 

denne type ture. 

 

Stor tak til Merete og Knud for en frem-

ragende tur.   

Knud Hofgart 
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KOMMENDE KLUBMØDER 

 

Fredag 8. juli  

Grillklubmøde 

 

Mødested Bålpladsen ved Kridt-

bjerget i Vestskoven 

Mødetid Fra kl. 18.00 

Turleder Flemming Nielsen  

Tlf.:43 64 49 03 

I juni, juli og august, hvor vi ikke har 

adgang til vores sædvanlig klublokale, 

vil vi arrangere grill i Vestskoven.  

 

Grillklubmøderne vil ligesom sidste år 

være ved Kridtbjerget, som findes 1 km 

nordøst for Naturskolen og syd for Har-

restrup Mose. Se eventuelt Krak kort 

side 135 G6. Der er 1 bålplads, grill samt 

6 borde med bænke.  

 

Grillen er varm fra kl. 18.00. Alle med-

bringer selv grillmad og drikkevarer. Ar-

rangementet gen-

nemføres uanset 

vejret. Der er et 

stort madpakkehus, 

hvor man kan sidde 

og nyde den lune 

sommeraften selv 

om det regner. Ved 

udsigt til regn tæn-

des der op i en-

gangsgriller i kan-

ten af huset. 

 

Fredag  

12. august  

Grillklubmøde, se 

beskrivelse ovenfor 

 

Torsdag 8. september. 

 

Torsdag 13. oktober. 

 

Torsdag 10. november  

Generalforsamling 

 

Eventuelle arrangementer vil blive an-

nonceret på hjemmesiden, hvis de ikke 

kan nå at komme i bladet. 

 

Deadline for Turcyklisten 

3/2016 er 15. august 

 

Tur beskrivelser m.v. for resten af 

året bedes være redaktionen i hænde 

før deadline. Husk at redaktionen 

med taknemmelighed modtager bil-

leder og beretninger eller anmeldel-

ser fra afholdte ture.

 



Tillæg til Turcyklisten 2. 2016 

   

 

Hverdagsturen til august 

kom desværre pga. en 

fejl fra redaktøren ikke 

med i Turcyklisten 

2/2016. 

 

Kattinge og Boserup skov 

Torsdag 4. august. 

 

 

Mødested Føtex Roskilde 

ved stationen 

Mødetid 10:30 

Turlængde 33 km 

Tempo  

Turleder Anne Ebdahl 

60637494 

Bemærk I tilfælde af 

regnvejr aflyses 

turen. 

 

Vi mødes ved Føtex cafeteria, 

Stationcenteret 12, 4000 Roskilde 

hvor der er mulighed for en kop 

kaffe.  

  

Turen går sydover forbi 

festivalpladsen og Gl. Lejre til 

Kattinge, hvor frokosten indtages 

ved gadekæret. 

  

Derfra videre til Boserup skov hvor 

vi får kaffe og kage på traktørstedet, 

Boserupgård Naturcenter.  Kører 

tilbage til Roskilde via 

panoramastien.  

 

Anne

 

Dette referat fra 

Sønderborgturen kom 

heller ikke med i 

Turcyklisten 2/2016 dog 

pga. sen indsendelse: 

 

 

Turreferat fra Knuds tur til 

Sønderborg 

 

Flensburg lørdag den 4/6-16 

 

Endnu en smuk dag, med årets 

varmerekord på 29 gr. 

Knud og Aksel arrangerede en tur til 

Flensburg. Og vi delte os to hold. 

Vi kørte over Kong Christian d. X´s 

bro, og så går det ellers med jævn 

og lang stigning op til Dybbøl 

Banke, med flot udsigt fra Skanse IV 

hvor vi tager et pust. 

 

Næste stop er Gråsten Slot, med 

rododendron i flere farver, og store 

Veltrimmede græsplæner (flere 

robotter var i gang) 

 

Vi har et stop ved Okseøerne, 

interessant for mig, da jeg var på 

Feriekoloni på Lille Okseø, for ca. 57 

år siden !! 

 

Igen på cyklerne til Kollund skov, vi 

måtte dog af og på nogle gange da 

stien var meget stejl både op og ned, 

inden vi nåede den lille Grænsebro 

som var ubevogtet? 

Da vi når den gamle byport i 

Flensburg, er vi atter samlet og Bent 

Fortæller om gamle dage. Frokosten 

nydes i en bypark, efter stejle bakker 

og brosten. 

 

Vi spredes, og mødes atter ved 

Fjordens Perle (is, pølser og gratis 

Kaffe) borde, stole og (parasoller, 

som var nødvendige) 

 

Derefter tilbage til Sønderborg, nu 

vente bakken rigtig, og vi fik et Godt 

sus hjem. 

 

Tak til Knud og Aksel, for atter en 

god cykeldag. 

 

Peder
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