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tlf. 28 40 65 42
Turcyklisterne@turcyklisterne.dk

Kasserer
Flemming Nielsen
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Bert Due Jensen 2. suppleant 
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Turcyklisten
- er medlemsblad for foreningen 
Turcyklisterne, der har til formål at 
udbrede og formidle viden om og glæde 
ved turcykkling på ethvert plan.
Udkommer 4 gang årligt.

sKlubben 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.
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Sommertræning
Igen i år er der 2 muligheder for 
at motionere onsdag – en for de 
hurtige og en for de endnu hurti-
gere, kaldet hhv sommermotion og 
sommerrace.

Sommermotion
Start: Onsdag den 25. marts
Slut: Onsdag den 21. Oktober

Mødested: Ved Espelunden    
 for enden af    
 Rødovre Parkvej
Mødetid: 17.00
Turlængde :  35 – 40 km, 
 20 – 23 km/t
Kontakt: Merete Jørgensen   
 29825183

Sommerrace
Start: Onsdag den 22. april
Slut:   Onsdag den 9. September

Mødested: Risby v busstop
Mødetid: 17.45
Turlængde: Ca. 35 km
Turleder: Knud Hansen
Tlf:  23437051

Åbningstur
Søndag d. 22 marts

Mødested: 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

Optimistturen 
Lørdag d. 28 marts 

Mødested: Ringvejskrydset i Glo-  
 strup
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 Led-
øje. Her skilles turene, den lange tur 
kører over Smørum, Måløv, Gan-
løse, Slagslunde, Burre Sø, Jørlunde, 
Sundbylille, Frederikssund, Gerlev 
& Skuldelev og frokosten indtages i 
meget smukke omgivelser ved Selsø 
Kirke. Den korte tur kører ad de små 
landeveje 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 
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ture har kaffe/kage sted på Munk-
søgård ved Marbjerg. Efter kaffe/
Kage går turen ind af Roskildevej til 
Ringvejskrydset i Glostrup.

Post og Telemuseet 
samt Politimuseet.

Torsdag d. 16. april.

Mødested: Købmagergade 37
Mødetid: Kl. 10.00
Turlængde: 1,5 km.
Turleder:  Bert Due Jensen
Tlf. 38746841
 26676335

Vi mødes ved Post og Telemuseets 
indgang Købmagergade 37.
Der er gratis adgang.
Når vi har set udstillingen, regner 
jeg med at spise frokost i Cafeen,
prisniveau 100 – 200kr.
Der er et lokale, hvor der kan spi-
ses medbragt mad.
Når vi har spist frokost, går vi hen 
til Politimuseet på Fælledvej 20 og 
ser udstillingen. Entre 40 kr., gratis 
adgang med Politiken Pluskort.
Når udstillingen er besigtiget, drik-
ker vi kaffe et sted i nærheden af 
museet.
På gensyn, Bert. 

Uvelse og omegn 
Søndag d. 19.april

Mødested:  Frederikssund station
Mødetid:  kl.10

Turlængde:  50-55 km
Hastighed:  Tempoet bliver afpas-  
 set så alle kan være   
 med.
Terrænet: Kuperet.
Turledere:  Anne Marie og Lone
 21914827
 24804687
Frokost:  Ukendt sted
Kaffe. Hos Anne Marie i Uvelse
Turen går fra Frederikssund mod 
syd langs Roskilde fjord. Videre 
igennem Ølstykke, Søsum, Ganløse, 
Lynge og til Uvelse.
Hjemtur. Fra Allerød station

Høje Taastrup
marathonring

Søndag d. 26. April

Mødested:  Taastrup st. på nordsi- 
 den 
Mødetid:  kl. 10.00
Turlængde:  ca. 55 km
Turleder:  Jørgen Harbor
 26578449
Husk at medbringe: mad og drikke 
til turen samt penge til kaffe m.m.
Turen går nord om Taastrup og He-
dehusene gennem Hedeland. Der 
vil være kaffe ved Mosehuset.
Vi vil undervejs høre lidt om turen 
og området vi cykler i.
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gennem Kongelunden til Søvang.
Frokost i Dragør.
Kaffe på Christianshavn.

Sporene fra 
vikingetiden 
torsdag d. 4 juni

 Mødested:  Boldbanerne ved   
 Espelunden for enden  
 af Rødovre Parkvej.
Mødetid:  kl. 10.30
Turledere:  Lene og Jan Bai
Turlængde: max. 25 km. med   
 nogle stop undervejs.
Medbring madpakke og drikkeva-
rer.
 Vi kører overvejende på grusveje i 
og omkring Vestskoven og besigti-
ger de steder hvor der i de senere 
år er fundet grave og bopladser fra 
vikingetiden. Vi runder også Krop-
pedal museum for at hilse på den 
store viking.
Vi spiser vores mad under åben 
himmel hvis vejret tillader det og 
finder et kaffested i omegnen.

Sjælsø Rundt   
Søndag d. 7 juni

LIGE EN REMINDER 
Jeg ved godt du gerne vil være en 

Stevns rundt
Lørdag d. 23 maj

Mødested:  Køge St. 
Mødetid: kl.10 
Turlængde: 90 km.  
Turleder Børge 
tlf.27276601

Skovturen 
Lørdag d. 30 maj

Mødested: Høje Tåstrup    
 ved pladsen syd   
 for stationen    
 “Thors tårnet” 
Mødetid: kl 10
Turlængde: ca. 65 km
Turleder:  Tom Kristiansen tlf   
 22927238
En tur gennem nye og gamle skove, 
frokost ved Herslev bryggeri og 
kaffe hos fru Hansen. Turen slutter 
ved Høje Tåstrup,
medbring madpakke. Der vil fore-
komme grusveje. ca 20 km i timen.

Amager rundt
Søndag d. 31. maj 

Mødested:  ved Espelunden / for
 enden af Rødovre   
 Parkvej
Mødetid: kl. 10.00
Turlængde:  Ca. 60 km, 25 % på   
 grus og sand.
Turleder:  Hans Bruun
 Mob.30692610.

Vi kører sydpå langs Vestvolden, 
passerer Gl. Køge Landevej, gen-
nem Avedøre, over broen ved 
Kalveboderne. Langs / på den 
nyistandsatte ydermole på Amager, 

forsættes s. 8
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del af holdet , der giver klubben det 
flødeskum , vi nyder godt af ,ved 
vores div. aktiviteter.
til Jens Spelmann eller 
Finn A Kristensen

Arkitekturtur nr. 2
Torsdag 11. juni

Mødested:  Metrostationen på   
 Christianshavns Torv.
Mødetid:  Kl. 10:00.
Turlængde:  P.t. ukendt, men kor-
 tere end tur nr. 1.
Turleder:  Finn Ø. 
Tlf: mobil. 60769338
Medbring:  Madpakke etc.
Obs.: Turen køres ikke i regnvejr.
 
Vi vil se på helt/ret ny arkitektur og 
byplaner i den nordlige del af byen.
Turen omfatter det vi ikke nåede på 
tur. nr. 1 i sept. 2014,
nemlig Christianshavn, Langelinie-
området og Københavns Universi-
tets Campus Nørrebro.
Dertil kommer Århusgade kvarte-
ret, Nordhavnen og Rigshospitalet.
Vi vil også se på byudvikling og 
relationerne arbedsplads/bolig og 
individuel/offentlig transport.
Lyder det nørdet? – Det bliver det 
ikke!

Furesøen rundt
Lørdag den 13. Juni

Mødested:  Klokkedybet  (hjørnet 
af Frederikssundsvej)
Mødetid: kl. 10
Turlængde:  50–70 km afhængig af 

vind og vejr og deltagernes kræfter
Hastighed:   Afpasses efter   
 deltagerne
Turledere:    Merete Jørgensen
                     Knud Hansen
Tlf:        29825183
                   23437051
Turen går gennem Herlev, Bag-
sværd, hvor vi rammer Furesøen, 
videre til Holte og Vaserne. Så er 
det nok tid til frokost med udsigt 
over søen. Vi holder os tæt ved 
søen og kører over Bistrup til Fa-
rum. Derfra mod Bastrup sø. Hvis 
kræfterne er til det fortsætter vi 
til Burre sø og Ganløse. Vi finder et 
passende kaffested og så er det tid 
at vende snuden hjemefter.

Banani løbet
Lørdag d. 20 juni 

Mødested: Tisvilde højskole
Deltag i den traditionsrige stålcy-
keltur d. 20 juni  kl 14 -  21.
pris 300 kr incl spisning efter løbet
Se yderligere på Banani.dk

Mallorca 2015
Vi er i skrivende  stund, midt i 
marts, 18 turcyklister som tager af 
sted til Mallorca fra 2. maj til 9.  maj 
og kører foråret i møde. Der stadig 
plads til flere også dig.
Se mere på hjemmesiden eller ring 
til Aksel på 2280 2522.



Turcyklisten    2015 / 1   9Turcyklisten    2015/ 1  

Jubilæumsturen 
2015

Her er det endelige program for 
jubilæumsturen.

Torsdag 14-5   
Sejltur på Odense å kl 15, her ser-
veres et glas vin og snack.(gratis)
Mødested: bådfarten, Munke mose, 
v. filosofgangen

Fredag 15-5    
3 guidede ture: 
1. ca. 80 km. til Bogense v. Bert 
start. kl. 9:30

2. ca. 45 km. til Kerteminde v. 
Birgith Rudolph. start. kl. 10

3. ca. 25 km. v. Finn K. Start kl. 10
                    
Byvandring. Guidet tur fra turist-
kontoret, Vestergade 2,Odense C. 
kl. 17-19
Slutter i midtbyen, tæt på spise-
steder.

Lørdag 16-5      
3 guidede ture; 
1.ca. 80 km. til Magtenbølle v. Knud 
Hansen. start kl. 9;30

2. ca. 40-50 km. til Magtenbølle v. 
Johan Knudsen start kl. 10

3. ca. 25 km. v. Jan Bai start kl. 10

festaften Kl. 18.  
2 retters menu (gratis) (drikkevarer  
for egen regning)
Er du vegetar, giv besked til Finn K.
Toostmaster Johan Knudsen
kl. 18 - 24:30 musik v. No name
kl. 24:30 Godnat el. hyggestue

Søndag 17-5    
Samlet tur til Carlslund restaurant i 
Fruens bøge. Start kl. 11
Udtjek fra vandre hjemmet kl. 10 
(bagageopbevaring)
Der kan bestilles den berømte æg-
gekage kr. 135.(egen betaling) Til 
Birgit Rudolph senest torsdag på 
bådturen.
 Vi forventer at være tilbage på 
vandrehjemmet senest kl. 15:30
Bussen afgår kl. 16 mod Sjælør.

Jubilæums udvalget ønsker alle en 
god jubilæumstur.
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En vintergæk en sommernar en 
fugl foruden vinger - 
en lilleven som har dig kær en 
kærlig hilsen bringer

En vintergæk en sommernar,
en fugl foruden vinger.
En lille ven som har dig kær,
en kærlig hilsen bringer.
Mit navn, det står med prikker,
pas på det ikke stikker.

Gæk du søde lille,
ih, du store milde.
Jeg nu venner gække må,
skrive mange prikker små.
Kan du disse prikker tyde,
vil jeg et påskeæg dig yde.

Bag busken jeg fandt en gæk så sød,
jeg troed’ den var af kulden død.
Nu sender jeg den til dig min ven.
Tæl prikkerne små og gæt fra hvem.

Fra en herlig gammel ven
kommer gækken til dig hen 
om et æg den vil dig bede
hvis du ikke svar har rede.

Thi det er en gammel skik
glem det intet øjeblik:
At man påskeæg skal give
når man vintergæk må blive.

Hvis du et påskeæg vil ha,
så gæt hvem brevet sendte.
Mit navn med prikker skrevet står,
og hvis du gåden gættet får,
et æg du kan forvente.
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Fakta om gækkebreve
Gækkebrevstraditionen er enestående for Danmark. At gække 
betyder at drille eller narre, og traditionen går ud på, at 
modtageren af brevet skal gætte, hvem der har sendt brevet. 
Hvis modtageren ikke gætter det, skal vedkommende give et 
påskeæg til afsenderen, og bliver til nar til næste februar. Hvis modtage-
ren derimod gætter afsenderen, er det sidstnævnte, der skylder et æg og 
bliver til nar.

Traditionen stammer helt tilbage til 1600-tallet, hvor det var udbredt i 
adelen og det højere borgerskab, at sende såkaldte bindebreve på folks 
navnedag. Dengang blev de fleste opkaldt efter en helgen, og helgenens 
dag blev ens navnedag.

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.

Husk
sjælsø d.7 juni

tilmelding 
hos Jens og Finn K

Bananiløbet d. 20 juni
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 ar-
rangements gruppen

Husk
Betaling af bus til Odense.

Vi siger velkommen til vores 
nye medlemmer : Anne Ebdahl, 
Erik Gymoese, Hanna Nielsen, 
Karin Lorenzen, Kjeld Østergren, 
Margit Jepsen, Niels Ove Rasmus-
sen, Susanne Fogh og Vibeke Lund. 
Pt er vi oppe på 105 medlemmer.

Cykelturisugen.
18 JULI - 24 JULI 

Info kan findes på 
www.CTU2015.dk
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KALENDER marts - juni 2015:
Klubaftener :	 9.4
	 	 21.5
	 	 12.6	gri l l 	a ften

Hverdagsture:		 	
	 4.6	 Sporene	fra	vikingetiden.
	 16.4	 Post	og	Telemuseet	
	 11.6	 Arkitekttur	2

Sommermotion	 :	 star t	ons	d.	25	marts
Sommerrace	 :		 	 star t	ons	d.	22	apri l

Ture:	
	 22.3	 Åbningstur
	 28.3	 Optimisttur
	 19.4	 Uvelse	og	omegn
	 26.4	 Høje	Tåstrup	-	marathonring
	 23.5	 Stevns	rundt
	 30.5	 Skovturen
	 31.5	 Amager	rundt
	 13.6	 Furesøen	rundt

	 14.5	-	17.5		 Jubi læumtur
	
	 	7.6	 Sjælsø	rundt
	 20.6	 Banani løb	

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 .  

Deadline for Turcyklisten 2/2015 er 24 maj


