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BLADET 

 

 

Redaktør 

Lone Belhage 

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 TUR-

CYKLISTERNE, der har til formål at ud-

brede og formidle viden om og glæde 

ved turcykling på ethvert plan. Ud-

kommer 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, te-

lefonnummer eller e-mail til kassere-

ren. 

 

FRA REDAKTIONEN: 

Dette blad er undtagelsesvis redi-

geret af Aksel Koplev, til hvem 

evt. kritik skal rettes.  

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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TURE 

 

Vintertræning.  

Søndage indtil 13. marts 

 

Mødested Herlev posthus 

Mødetid Kl. 10.00 

Turlængde Ca. 30 km 

Tempo Afpasses efter deltagerne 

og vi kører så vidt muligt 

i 2 hold 

Turledere Merete Jørgensen, 

29825183 

Knud Hansen, 23437051 

 

Det er muligt, 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 

samvittighed kan sætte os hjem til fro-

kostbordet. 

 

HVERDAGS TURE 

 

Vandretur rundt om Farum Sø 

Torsdag d. 7. januar 

 

Mødested Farum Station 

Mødetid Kl. 10 

Turlængde ca. 15 km 

Turleder Lis Jacobsen 2847 6622 

 

Om turen: Vi går langs sydsiden af Fa-

rum Sø gennem Ryget Skov og Ganløse 

Orned.  

Der fortsættes langs nord siden 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 land-

skab med smalle og stejle stier, som 

kun med besvær kan befærdes på cy-

kel. 

 

 

Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm. 

Onsdag d. 3. februar 

 

Mødested Rungsted Kyst Station 

Mødetid Kl. 10:10 

Turleder Berthel 2243 6996 

 

Fra stationen går vi til Folehaven, som 

er en lille frodig løvskov fuld af for-

tidsminder. 

Vi fortsætter til Arboretet i Hørsholm. 

Det er en unik samling af 2000 forskel-

lige træer og buske, der fremstår som 

en smuk park. Danmarks største sam-

ling, www.ign.ku.dk  

 

Vi når efterhånden til området om-

kring Hørsholm Kirke ved det tidligere 

Hirschholm Slot. Slottet blev nedrevet 

efter affæren mellem Struense og 

Kontingent 2016: 

 

Det er snart tid til beta-

ling af kontingent for det 

kommende år. 

Kontingentet bedes be-

talt senest 1. februar 

2016. 

 

Se side 2 for beløb og gi-

ro nummer m.v. 
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Dronning Caroline Mathilde, idet det 

var en af elskovsrederne. 

Så er vi kommet frem til Jagt- og Skov-

brugsmuseet, som er et interessant sted 

med spændende formidling og scenari-

er om bl.a. jagt/dyr og skovbrug. Der 

er pt en særudstilling om de danske 

kongers parforcejagts revirer i Grib-

skov, Store Dyrehave og Jægersborg 

Dyrehave, som i år er kommet på Une-

sco´s Verdensarvsliste,   

www.jagtskov.dk 

  

Efter 2016 skal museet desværre flyttes 

til Djursland og sammenlægges med 

det derværende Landbrugsmuseum. En 

regeringsbeslutning om at flytte ar-

bejdspladser (13) fra hovedstadsom-

rådet til yderområderne. 

 

Vi tager selv frokost med. Den kan spi-

ses på museet. Også gerne lidt kaffe til 

undervejs. 

Der er gratis adgang til museet hver 

onsdag. 

Den obligatoriske kaffe og kage nydes 

et passende sted i løbet af eftermid-

dagen  

 

 

Amager skibakke m.v. 

Torsdag d. 3. marts 

 

Mødested Vor Frelsers Kirke, Sankt 

Annæ Gade 

Mødetid 10:15 

Turlængde Maks. 15 km 

Turleder Johan Knudsen 

 

Vi cykler ud til skibakken ved den gam-

le Amager Forbrænding og beser det 

usædvanlige byggeri så tæt på som mu-

ligt. 

Vi fortsætter til de tidligere B&W haller 

for at spise den medbragte frokost, in-

den der sluttes med kaffe/kage på Pa-

pirøen. 

Jeg satser på at sige nogle få vise ord 

undervejs. 

Følg også med på hjemmesiden for 

evt. ændringer/tilføjelser. 

I ønskes et godt forår fra Johan. 

 

Cykeltur til Kabyssen i Ishøj 

Havn 

Torsdag d. 7. april 

 

Mødested Ringvejskrydset i Glostrup 

Mødetid Kl. 10:30 

Turleder Tur leder Knud Hofgart 

hofgart@live.dk  

28406542 

Medbring Penge til frokost 

 

Vi kører via Vestskoven og Vejle å til 

Ishøj havn og køber vores frokost i ka-

byssen til rimelige priser. 

 

Hjemturen går via Taastrup til et kaffe 

sted. Turen slutter der. 

 

 

TURE I WEEKENDEN 

 

Åbnings tur 

Søndag 20. marts 

Mødested Københavns Rådhus, ved 

trappen 

Mødetid 10:00 

Turlængde max. 40 km 

Turleder Finn K - 22162730 

Medbring Godt humør og en mad-

klemme. 

 

Turbeskrivelse - gid jeg vidste det ? 
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Optimistturen 

Søndag 10. april 

 

Mødested Ringvejskrydset i Glostrup 

Mødetid Kl. 10 

Turlængde ca. 120 km på lang tur 

samt en kortere på 70 – 

80 km. 

Hastighed Lang tur 26 – 26 km/t 

Kort tur 21 -23 km/t 

Turledere Knud Hansen 23437051 

Finn Kristensen 22162730 

Tilmelding Senest den 8. april 

Medbring Vådt og tørt 

 

På denne dejlige forårsdag kører begge 

ture ud over Risby og Ledøje. Her skil-

les turene.  

 

Den lange tur kører over Smørum, Må-

løv, Ganløse, Slagslunde, Burre Sø, Jør-

lunde, Sundbylille, Frederikssund, Ger-

lev & Skuldelev. Frokosten indtages i 

meget smukke omgivelser ved Selsø 

Kirke.  

 

Den korte tur kører ad de små lande-

veje 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 indtages i Lejre.  

 

Begge ture har kaffe/kagested på 

Munksøgård ved Marbjerg.  

Derefter går turen ind ad Roskildevej 

til Ringvejskrydset i Glostrup 

 

 

FLERDAGS TURE OG AR-

RANGEMENTER 

 

Uge 6: Vinterfjelduge Jotun-

heimen, Norge 5/2 til 14/2 -

2016. 

 

 

Afgang: Herlev station fredag den 5/2. 

først på aftenen 

Ankomst Gjendesheim 6/2.  

Afgang Gjendesheim 13/2.  Ankomst 

Herlev station 14/2.  

 

Turen er fælles med USG; (Universite-

tets Studenter Gymnastik), som skriver: 

 

I uge 6 tager vi op til Jotunheimen, 

hvor vi bor på den store, berømte tu-

risthytte Gjendesheim i Jotunheimen 

Nationalpark. Kurset omfatter otte da-

ge på ski med fokus på ture og toptu-

re, hver dag både for begynderne og 

de mere øvede.  

 

Turene indeholder workshops hver dag 

med instruktører med emner som lang-

rendsteknik, ski orientering (kort, 

kompas, GPS m.v.), bygning af snehu-

le, sneskovandring, skredfarevurdering, 

isfiskeri, skismøring og filtning.  

Du kommer til at lære en masse nyt på 

sjove måder. Turen er en social fælles 

rejse, hvor alle har en af-

tens/morgenmadstjans. Deltagergeby-

ret inkluderer: Instruktion, transport, 

logi og fuld pension.; 

  

Vi kan frit deltage i USG arrangemen-

ter. Prisen er 4298,- kr. (Eneværelse fås 

for 700,- kr. ekstra). Tilmelding direkte 

til Ruby på tlf.: 86 15 35 99.  
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Ved tilmelding husk at sige, at I er tur-

cyklister, så får vi værelser sammen. 

 

Flemming Nielsen 

 

Mallorca maj 2016 

Igen i 2016 kan man komme med Tur-

cyklistene til Mallorca og cykle første 

uge i maj. 

 

 

Turen går denne gang til nordøst ky-

sten af Mallorca med Alcudia og Can 

Picafort. Stedet er valgt dels fordi vi på 

det seneste har været næsten hele øen 

rundt, dels fordi man her har gode mu-

ligheder for meget forskellige ture: Kø-

rer man ind i landet vestpå er der fladt 

og man kan besøge en række hyggelige 

småbyer uden at skulle klatre.  

 

Kører man i stedet mod  nordvest 

kommer man til bjergkæden langs 

nordkysten, hvor Lluc kan besøges i 

480 meters højde og man kan køre vi-

dere mod Mallorcas højeste punkt Puig 

Major; pas vejen ligger i 880 meters 

højde. Turen ud til spidsen af Cap de 

Formentor er særdeles flot; men kræ-

ver lidt. Byerne Pollenca og Alcudia 

tæt på er et besøg værd.  

 

I skrivende stund har vi ikke endelig 

fastlagt datoen, det skyldes at vi ikke 

kan lide de høje flypriser, som lige nu 

er gældende. Mest sandsynligt er det at 

det bliver med afgang tirsdag 3. maj og 

hjemrejse tirsdag 10. maj. Vi følger her 

i november måned nøje udviklingen, 

vi flytter dog ikke tidspunktet mere 

end plus minus et par dage. Hotellet 

vælger vi når vi kender afgangstids-

punkterne.  

 

Resten af arrangementet bliver som de 

andre år: Individuel bookning af fly og 

hotel, fælles transfer og leje af gode 

cykler hos Max Hürzeler; halvpension 

på hotellet, så vi kan spise aftensmad 

sammen. 

 

Følg med på hjemmesiden, eller skriv 

til mig på aksel@koplev.eu så vil du få 

direkte besked i form af et "nyheds-

mail". Dette sender jeg under alle om-

stændigheder til jer som var med i 

2015. 

 

Hilsen  

Aksel 

 

 

4-dagestur til Sønderborg.  

Torsdag 2. til søndag 5. juni 

 

Mødested Danhostel Sønderborg Ci-

ty. Kærvej 70.  6400 Søn-

derborg  

Mødetid torsdag 2 juni fra kl. 16 

Turlængde 4 dage 

Turleder Knud Hofgart 28406542  

 

Vi skal bo på Danhostel Sønderborg Ci-

ty. Kærvej 70.  6400 Sønderborg  

 

Ankomst torsdag 2 juni fra kl. 16  

Opholdet inkluderer: 3 x overnatning,  

3x morgenmad, 3x madpakke 3x af-

tensmad (1 ret) kl. 18, 1x linned m. 

Håndklæde 

Pris pr. prs. db. vær. 1.145,50;  pris i 4-

sengs (ved fuld belægning) 1.035 

 

Tilmelding på mail og betaling senest 

15 april på konto 5479-0007386866 
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Holdfordeling efter deltager antal og 

sammensætning. Der tænkes at køre 

Als rundt fredag evt. i 2 hold. Lørdag 

køres til Flensborg (husk pas).  Søndag, 

kortere tur til Dybbøl/Gråsten evt. kan 

der arrangeres vandretur på tram-

pestien. Efter aftensmad torsdag går vi 

ud og ser på byens seværdigheder og 

evt. pub. 

 Der er cykelopbevaring. Værelserne 

skal forlades senest kl 10. søndag, ba-

gagen kan opbevares. Tog til Sønder-

borg. 

 

Der er forudbestilt 3 db. vær. og 2  4-

sengs værelser så meld dig nu, først til 

mølle. 

 

Mere info om turene, deltagerliste 

m.m. efter 15.4 

 

Cykel hilsen Knud Hofgart  

  

 

Flensborgs gamle byport 

 

 

Referat af ordinær generalfor-

samling torsdag den 8. okto-

ber 2015 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent 

Valgt til dirigent blev Knud Hansen, og 

valgt til referent blev Lise F. Kristoffer-

sen. Dirigenten konstaterede, at gene-

ralforsamlingen var korrekt indkaldt 

iflg. vedtægterne. 

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v. formand 

Knud Hofgart 

Vi er p.t. 106 medlemmer (103 sidste 

år). 

 

Jubilæumsåret har været en succes, 

startende med en udvidet nytårsfrokost 

med 54 deltagere. Først på året udkom 

jubilæumstidsskriftet med gennemgang 

af de forgangne 40 år, en ny klubtrøje 

blev lanceret efter retrodesign og med 

klubtilskud. Det hele kulminerede med 

vores jubilæumstur og fest i Odense. 

54 medlemmer deltog i arrangementet, 

der startede med sejltur på Odense Å, 

efterfulgt af en meget grundig byvan-

dring på 2 timer, og gode cykelture i 

flere hold blev gjort i det fynske. Lør-

dag aften blev gækken slået løs med 

underholdning, taler, sange og musik, 

alt mens vi nød en tre retters menu. 

Arrangementet sluttede søndag med 

fællestur til Carlslund Kro med den 

traditionelle æggekage. Trods den sto-

re tilslutning har jubilæumsturen balan-

ceret økonomisk, således at hver delta-

ger har fået valuta for ca. 700 kr. 

 

Vintertræningen i skoven blev kørt af 

Knud Hansen med gennemsnitligt 8 

deltagere. Igen i år var der forårstur til 

Mallorca forestået af Aksel med 17 del-

tagere. Og også i år deltog mere end 
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30 tur-cyklister i årets cykelturistuge, 

som blev holdt i Vissenbjerg på Fyn. 

Det var meget veltilrettelagt med go-

de, smukke og hårde cykelture i det 

bakkede terræn. Der var ligeledes un-

derholdning/foredrag hver aften. Tak 

til vores fynske medlem, Jørgen Bjer-

ring, der var initiativtager. Som vanligt 

har der været cykeltur hver weekend i 

sommer, hertil kommer hverdagsture 

året rundt og onsdagstræning i 2 hold 

onsdag aften i sommerhalvåret. Su-

sanne og Tom havde en weekendtur til 

Sverige med 12 deltagere. 

 

 

 

Klubaftener har god tilslutning, specielt 

når egne og eksterne viser billeder fra 

diverse ture. Nicolai Bangsgaard trak 

mere end fulde huse. Grillaftener i 

Vestskoven har haft 15-20 deltagere i 

snit. Vi var også i år post på Sjælsø 

rundt, hvilket indbragte os 15.500 kr. 

Tak til alle vejvisere – mere om Sjælsø 

under punktet i dagsordenen. 

 

Tak til alle der arbejder frivilligt for vo-

res klub: Alle udvalg, turarrangører, 

webmaster og redaktør. 

 

Bemærkninger til beretningen: Knud H. 

oplyste, at racer-onsdagstræningen 

desværre kun har haft i gennemsnit 3 

deltagere, hvorfor han overvejer at 

ændre startsted med henblik på et for-

håbentligt større fremmøde. Hertil 

kommenterede Bert Due, at også tids-

punktet kunne revurderes set i forhold 

til medlemmernes al-

der/pensioniststatus, hvor mange fore-

trækker at træne i dagtimerne. 

 

Bestyrelsens beretning blev taget til ef-

terretning. 

 

Pkt. 3: Regnskab for det forløbne år  

2014/2015 v. kasserer Flemming Ni-

elsen 

Regnskabet er forlænget med 11 dage 

pga. sen indbetaling fra Sjælsø Rundt. 

Indtægter fra kontin-gent og Sjælsø er 

stigende. Samtidig ses rekordstore ud-

gifter med underskud på 37.000 kr. 

grundet forplejning ifm. Sjælsø Rundt, 

kaffetilskud til udvalgsmøder, afholdel-

se af selve jubilæet samt ny klubtrøje. I 

alt er der brugt 47.871 kr. til jubilæum 

og det ekstra fine foredrag med Nicolai 

Bangs-gaard. Formuen er nu på 61.500 

kr. 

 

Kassererens regnskab blev taget til ef-

terretning. 

  

Pkt. 4: Indkomne forslag 

Forslag fra Knud Hansen: Forslag til 

ændring af §6 Generalforsamling. Nu-

værende formulering: ”Generalforsam-

lingen, der er foreningens højeste 

myndighed, afholdes hvert år i oktober 

måned”. Ændres til: ”Generalforsam-

lingen, der er foreningens højeste 

myndighed, afholdes hvert år i no-

vember måned”. Begrundelse: Jeg sy-

nes det er et mere passende tidspunkt 

at gøre status over årets arbejde. 

 

Forslaget blev vedtaget med majoritet. 

Generalforsamlingen finder frem over 
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sted den 2. torsdag i november må-

ned. 

 

Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontin-

gent: Almindeligt 275 kr., husstands 

450 kr., passivt 100 kr.  

Uændret kontingent blev vedtaget. 

 

Pkt. 6: Valg til bestyrelse samt af be-

styrelsessuppleanter 

Valg af formand: På valg var Knud 

Hofgart (genopstillede ikke): Bestyrel-

sen pegede på Knud Hansen som ny 

formand hvilket han takkede ja til. 

Han udtrykte at det var en ære at blive 

peget på som formand for denne sær-

lige klub, og ville gøre en stor indsats 

for klubbens fortsatte positive virke, 

inkl. arbejde for at tiltrække yngre 

kræfter. Han takkede samtidig for 

Knud Hofgarts virke og indsats. 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Aksel 

Koplev og Erik Carlsen blev genvalgt. 

Derudover blev Birgit Rudolph (1. sup-

pleant) valgt, da Lone Belhage ikke 

modtog genvalg.  

Valg af 2 suppleanter: Som 1. og 2. 

suppleant blev hhv. Bert Due Jensen 

og Lise F. Kristoffersen valgt.  

 

Pkt. 7: Valg af revisor og revisor-

suppleant 

Jens Spellmann blev genvalgt som revi-

sor, og Lis Jakobsen valgt som revisor-

suppleant. 

 

Pkt. 8: Sjælsø Rundt 

Jens Spellmann ønsker ikke at være 

koordinator til Sjælsø Rundt mere. I de 

senere år har det været sværere og 

sværere at skaffe folk til poster, og for 

nogle er det et problem at stå alene 

ved en post.  

Flere supplerede med bemærkning om 

at det ikke mere er besværet og pen-

gene værd, bl.a. ingen hygge som tidli-

gere med fælles morgenkaffe og be-

sværlig logistik omkring forplejning og 

udstyr til poster. Klubben kan leve med 

underskuddet på ca. 5.000 kr. som 

Sjælsø ellers indbringer, og kan finde 

andre måder at spare på, fx ved kon-

tingentforhøjelse eller reduktion i kaf-

fetilskud. Kontingent kommer dog ikke 

til at stige de første år, da vi stadig har 

en betragtelig formue. 

 

Der var bred enighed om at indstille 

deltagelse i Sjælland Rundt, og Jens og 

Finn blev takket for deres engagement 

og indsats i de 34 år, vi har været med. 

 

Pkt. 9: Nedsættelse af udvalg 

Redaktør af bladet: Lone Belhage blev 

genvalgt. 

Udsendelse af klubbladet: Finn Kristen-

sen og Flemming Nielsen blev gen-

valgt. 

Hjemmesiden/webmaster: Aksel 

Koplev blev genvalgt. 

Klubaftensudvalg: Birgit Rudolph, Me-

rete Jørgensen og Børge Nielsen blev 

genvalgt.  

Klubaftenkoordinator: Jens Spelmann 

og Johan Knudsen blev genvalgt. 

Nytårsfrokost: Lone Belhage, Søren 

Chr. Jensen, Connie Jensen, Birgit Ru-

dolph, Aksel Koplev og Tage W. Lar-

sen meldte sig til udvalget. Lone påtog 

sig at finde 1-2 personer mere. Børge 

vil gerne hjælpe til på selve dagen med 

opstilling mv., bare ikke med mad. Da-

to bliver lørdag den 16. januar 2016 

over Netto på Gl. Køge Landevej. 
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Pkt. 10: Evt. 

Mallorca 1. uge i maj 2016 ved Alcudia 

eller Pollenca på nordøstkysten, ved 

Aksel Koplev. Præcise datoer kommer 

på hjemmesiden/i blad.  

Sønderborg - forlænget weekendtur 

den 2.-5. juni 2016 ved Knud Hofgart.  

Sommer tur? Flere har udtrykt ”vi 

trænger til en sommertur”. Initiativta-

gere søges, 

Cykelturistuge uge 30, atter i Vissen-

bjerg (med start den 24. juli). (?? red.) 

Udsendelse af blad: Bladet søges frem-

over uddelt ifm. klubmøde pga. for-

dobling af porto fra 2016. Det viste sig 

dog at B-post kun stiger 1 kr. 

Årets lukketur bliver søndag den 25. 

oktober m. samme mødested og tur 

som annonceret, v. Johan. 

Værksted i Rødovre: Opfordring til at 

benytte sig af cykelhjælp hver mandag 

fra kl. 19 i Rødovre.  

Kode til Skt. Annæ Gymnasium: Kode 

vil komme i bladet. Døren længere 

henne er altid åben. 

Næste blad: Indslag som er sendt til 

Lone, men ikke kommet med i sidste 

blad, bedes sendt til Lone på ny. 

 

Dirigenten takkede for god ro og or-

den og lukkede generalforsamlingen. 

 

 

Referent Lise F. Kristoffersen  

Dirigent  Knud Hansen

Regnskabet 2014  - 2015 
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TUR BERETNINGER 

 

Furesøen rundt juni 

En dejlig tur, der 4-5 dage forud, hav-

de set ud til at drukne i regn, men som 

i virkeligheden blev cyklet i ideelt vejr, 

ikke for varmt, ikke for koldt og næ-

sten ingen vind. 

 

Berthel og jeg havde cyklet fra Nøde-

bo til Hillerød for at tage toget til 

Lyngby, hvorfra der kun var 8 km til 

mødestedet, hvor i alt 10 cyklister var 

mødt op ved Klokkedybet i Herlev.  

 

Ad stier og mindre veje gik turen via 

Bagsværd til Furesøen, hvor vi ved 

Frederiksdal Fribad havde det første 

stop. Vore gode turledere, Merete og 

Knud, havde indset, at de aldrig ville 

får os over turens værste stigning uden 

stimulanser. Denne udgjordes af en for-

træffelig hjemmelavet valnøddesnaps. 

Herefter var det ingen sag at forcere 

stigningen. 

 

Senere havde vi et mindre uheld ved 

turens næst værste stigning. Den var på 

en skovsti, og da referenten fejlbedøm-

te stigningen, gik hun i stå og satte fo-

den ned. Pauli, der kom lige bagefter, 

kunne ikke komme forbi og gik derfor 

også i stå, var klikket fast og væltede. 

Han kom ikke til skade, men kæden 

røg af. Det viste sig at være en alvorlig 

sag på det pågældende sted, idet myg-

gene nu fik en chance for at kaste sig 

over de stillestående cyklister. Det vil 

blive husket den næste uges tid. Efter 

at have været myggemad alt for lang 

tid, blev vi genforenet med fortrop-

pen, der intet havde bemærket, men 

måtte hidkaldes per telefon. 

 

Det blev nu krævet af turlederne, at 

frokoststedet skulle være myggefrit 

område, så den blev indtaget på en 

badebro ved siden af Furesøens kajak-

klub, efter vi i Holte havde kørt forbi 

de dyreste grunde i hovedstadsområ-

det (ifølge turlederne). Måltidet blev 

afsluttet med nok et glas valnødde-

snaps.  

 

Så gik turen videre langs søen og vide-

re til Farum, hvor kaffe-kagen kunne 

indtages udendørs ved den kendte go-

de bager ved stationen. 

 

Herefter skiltes vore veje, idet Berthel 

og jeg cyklede mod Nødebo, mens re-

sten af flokken drog videre mod 

hjemmene med en lille omvej til Ba-

strup, Buresø og Ganløse. 

 

For at gentage mig selv: En dejlig tur, 

der trods mange grusstier, hovedsagelig 

af god kvalitet, oven i købet var helt 

uden punkteringer! 

 

Referent  

Jytte 

 

En helt fantastisk arkitekt tur med Finn 

Ø kort fortalt. 

(Den skal ses to gange, for at man kan 

rumme det hele). 

 

Vi var 14 cyklister der mødtes på Chri-

stianshavns torv den 11/6 15. Det var 

en temmelig kølig dag og mange hav-

de fået for lidt tøj på. 

 

Finn Ø var som sædvanlig godt forbe-

redt. Vi så og hørte om alt det, der bli-

ver færdigt inden for de næste år:  

FN byen på Marmormolen, Rigshospi-

talet som skal stå færdigt 2018, Videns 

bydel Nørre Campus, 
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  Kollage fra besøg hos Frellesen i november, fotos: Margit Møller 
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Fra Furesø tur,  

fotos Jytte Bieber Nielsen 

og Aksel Koplev 
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5 nye broer, som forbinder havneom-

rådet Inderhavnsbroen, Proviantbroen,  

Trangravsbroen, og Cirkelbroen som 

nu står færdig og blev indviet den 22 

august. 

 

Dagen blev afsluttet med kaffe og ka-

ge.  

Lis Madsen. 

 

 

Bade tur august 

Vi var 9 cyklister på Tages badetur. 

Der cykles i raskt tempo gennem Grib-

skov, på 5 racer og 4 turcykler. 

Ude af skoven, iagttages en Musvåge, 

inden vi når Slots ruinen til en kort 

pause med historie læsning. 

I Gilleleje havn, får vi hurtigt et lang-

bord for os selv, hvor de gode lune 

fiskedeller kan nydes i dejlig sol, skarpt 

overvåget af de store Sølvmåger. 

 

Efter kage indkøb, videre af Nord sti-

en, med udsigt til Kullen. 

Da vi nåede Udsholt strand, tog nogle 

af os en dukkert i det friske vand. 

 

 

 

Derefter, var der ganske kort, til frisk 

plukket Moreller, mens Tage brygger 

kaffe. Der var rigeligt med brød og en 

Brandy på den hyggelige terrasse. 

Peder 

 

Bådfarten torsdag d. 6. august 

På en af sommerens bedste dage mød-

tes et miks af ferieramte og helt ar-

bejdsfrie turcyklister, ialt 12, ved Båd-

farten ved Lyngby Sø. Efter lidt 

forvirring om hvor turbåden egentlig 

lagde til kaj, lykkedes det til sidst at 

komme planmæssigt af sted kl.10:15 - 

og alle kom med. 

 

Sejlturen gik til Regattaen ved Bag-

sværd Sø og varede ca. 45 min. Omgi-

velserne tog sig fantastisk ud set fra 

den solbeskinnede sø, og turen i den 

fyldte båd blev nydt i fulde drag. Og 

helt vindstille var der også.  

 

Efter igen at have fået fast grund under 

fødderne bød turlederen på en for-

friskning i form af en Nielsen bitter. Ef-

ter denne behagelige pause ved tilsku-

erpladserne ved kapsejladsen vandrede 

flokken videre i de naturskønne omgi-

velser ad naturstien hen mod Sophien-

holm. 

 

Frokosten blev indtaget på plænen ved 

Sophienholm, hvorefter nogle af os 

valgte at se udstillingen om Danmarks 

mangeartede og vidtstrakte kyster af 

fotografen Janne Klerk. Billederne var 

meget store, og man kunne næsten få 

fornemmelsen af at kunne træde ind i 

dem. Hendes samlede billedværk med 

tekstdel er samlet i et flot 2 binds bog-

værk - "Danmarks Kyster". 

 

På tilbageturen mod Lyngby endnu en 

pause og en forfriskning. Pausen holdt 

ved en skulptur, som angiveligt skulle 

være lavet af komponisten Carl Niel-

sens kone.  
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Afslutning i Lyngby med kaffe og kage 

på Cafe Amalie. Nogle lod sig dog lok-

ke ud i Lyngbys pulserende restaurati-

ons liv, hvilket for blandt andre under-

tegnede betød, at aftenen røg med. 

Men særdeles hyggeligt.  

Tage   

 

Lynæs august 

Vejret så en anelse skummelt ud, men 

det holdt. Fem små tapre cyklister 

mødte op på Frederikssund station– 

Peder, Hans A., Janne, Aksel og Finn 

Ø.  

 

Ud af byen, over broen og til højre 

nordpå mod Jægerspris. Så til højre ind 

i Nordskoven, hvor vi besøgte de me-

get gamle ege. Snoegen, hvis stamme 

drejer sig rundt, døde i 1991. Storkee-

gen, som har navn efter hedengangne 

storkereder, døde i 1980, over 800 år 

gammel.  

Kongeegen, som måske spirede omkrig 

år nul, er still going strong med masser 

af blade på grenene (Europas ældste 

levende væsen). Den er således mere 

end dobbelt så gammel som de to an-

dre. "Godt gået"! Der var mange myg i 

skoven så vi fes hurtigt videre. 

 

Pludseligt skulle vi til højre over en 

grøft – jeg lagde mig ned på mit dårli-

ge knæ – det blødte som besat, så vi 

måtte ind i et sommerhus for at få sa-

mariterhjælp. Tak til den ukendte da-

me. Videre ad stenede, grusede stier til 

Kulhuse, hvor færgen netop var sejlet.  

Vi nød ventetiden – det var stort set 

vindstille. Efter en kort sejltur med ud-

sigt mod Frederiksværk ankom vi til 

Sølager. Derefter op over bakkerne og 

ned til Lynæs og frokost i det grønne.  

 

Så var det cykelrute 40 til Frederiks-

værk, hvor vi efter lidt køren rundt 

fandt vor stamcafé ved broen over 

"floden". Super stempelkaffe med glim-

rende cheesecake og gulerodskage ser-

veret af en høflig ung tjener som kun-

ne sit fag.  

 

 

Vejret holdt stadig, men opfordrede til 

at komme til Frederikssund snarest. Det 

blev dog til en kringlet besværlig 

Fjordsti/rute 40 med masser af 

sten/grus/bakker, dog begunstiget af 

flotte udsigter. Tilbage i Frederikssund 

valgte nogle af os toget, mens Hans 

var helt overstadig og kørte hjem der-

fra.  

Mange tak til Peder, for stadig at sætte 

denne smukke tur på programmet. 

Finn Ø 
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Middelalder landsbyen – 

Brøndby september 

Klokken var 11, solen skinnede fra en 

næsten skyfri himmel. Vejret var dog 

lidt friskt og med udsigt til nogle byger 

senere på dagen. Det indbød måske ik-

ke lige til korte bukser fra starten, hvil-

ket nogle havde valgt at ignorere, men 

ellers helt fint cykelvejr.  

 

11 Turcyklister af den efterhånden sta-

dig større flok af arbejdsfrie pensioni-

ster (dog én der havde taget fri fra job) 

havde valgt at møde op til denne kor-

te tur til Middelalder landsbyen. Selv 

om den ligger i mit eget nærområde 

havde jeg kun hørt lidt om denne 

landsby og havde heller ikke været 

forbi på de utallige ture jeg har delta-

get i – mærkeligt -? 

 

Det blev som lovet af dagens turleder 

Peder, en rolig tur med god tid til hyg-

gesludder og et kik på områderne langs 

volden og cykelstinettet. Efter en god 

times tid var vi fremme ved den lille 

landsby der havde både kirke, bymur, 

små træhuse og bålsteder.  

 

Her var sandelig også ”beboere” der 

bl.a. sad og skar hø med middelalder-

ligt udstyr og en del bar klæder der 

passede til stedets tidsalder. Det viste 

sig at Produktionshøjskolen i Brøndby 

var i gang med at indøve nogle selv-

skrevne teaterstykker der skulle beskri-

ve nogle hændelser/ sagn fra perioden.  

 

Vi blev så hurtigt udset som publikum 

og indvilgede i at fordele os på de re-

spektive scener, 3 stk. Det endte dog 

med at vi alle så alle tre forestillinger. 

Et meget hyggeligt og rigtig heldigt 

indspark på turen. De unge mennesker 

havde virkelig gjort et godt og grun-

digt forarbejde og gik til opgaven med 

stor indlevelse. Jeg er sikker på at de 

unge mennesker også satte pris på at 

have et rigtigt levende publikum, en 

rigtig win win situation. 

 

 

Nå, men vi fik spist vores mad og be-

gav os af sted på den for Turcyklister 

så vigtige del af cykelturen, næsen  

mod kaffe og kage. Dette blev indtaget 

i Hvidovre havn, der dog kun havde 

én kagemulighed denne dag, æblekage.  

 

Vejret var stadig rimeligt så nogle bor-

de blev rykket sammen udenfor på ter-

rassen hvor vi drak kaffen. Toilettet 

kunne kun åbnes med kode 4236 eller 

var det 4732??? Det lykkedes dog alle 

at slippe ind og ud.  

 

Nu var den blå himmel efterhånden 

forsvundet og det trak op til regn og 

blæst. Nu havde jeg jo også lige skiftet 

til bare ben. Nå pyt, hjemturen blev 

påbegyndt og med vinden i ryggen det 

meste af tiden blev alle bragt hjem til 

deres udgangspunkt. 

En rigtig god og helt rolig tur på 36 

km., det er også skønt engang imellem. 

JAN 

 

Pometet høst-tur på Vesteg-

nen - september 

 

10 veloplagte turcyklister var mødt op 

på Frihedens station i en fantastisk sol-

skinsvejr og næsten vindstille. Finn Ø 

stod for turen og bød velkommen, og 

han fortalte om turens stop. 
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Turen gik ud ad stisystemet til Køge 

Bugt Strandpark – her havde vi første 

stop, hvor vi klippede havtorn og 

plukkede hyben. Det var et super sted 

Finn havde udset med masser af bær 

og kulissen fejlede ikke noget – en blå 

himmel med et stille havblik i bag-

grunden. Det kunne ikke være smukke-

re.  

Cykeltaskerne var nu tungt lastet og tu-

ren fortsatte sydpå mod Hundige. Lige 

før Hundige Havn skulle vi gennem en 

eng ved Lille Vejlesø et smukt stykke 

med sovende kødkvæg, her havde 

bagtroppen et lille uheld med en tabt 

pumpe, og det var der ingen af de 8 

foran kørende turcyklister der registre-

rede. Derfor manglede vi 2 cyklister ef-

ter S-sving ved Hundige Havnevej. 

Hans prøvede at cykle tilbage og se ef-

ter Verner og Børge – men væk var de.  

 

 

 

Finn opnåede mobilkontakt til de sav-

nede, og der blev aftalt mødested i 

Hundige Strandvej og Centervejs kryd-

set. Her nåede fortroppen først og vi 

spejdede alle efter Verner og Børge – 

ja og pludselig var de der – de havde 

været en tur på Havkatten i Havnen 

eller i hvert fald set på den udefra. Vi 

fortsatte nu alle samlet til Kildebrønde 

– her holdt vi frokostpause ved en 

gårdbutik hos en frugtavler.  

 

Turen gik nu videre mod Hedeland, 

men selvom folket lige havde indtaget 

frokost, kunne 3 til 4 turcyklister ikke 

følge med turlederens tempo. Det be-

tød at de ikke havde kræfter til at se 

Hedeland og Sengeløse, de drejede 

nordpå til Tåstrup og hovedfeltet fort-

satte vest om Hedeland. Vi 6 ”ryttere” 

havde en flot udsigt ned i Hedeland fra 

Vindinge af. Efter en længere tur på 

den flade Vestegn forbi Tostholm og 

gennem Sengeløse, nåede vi vores mål 

Pometet.  

 

Det var nu blevet midt på eftermidda-

gen, og vi var alle meget kaffetørstige 

– vi var heldige og fik cafeens sidste 

kaffedråber, men æblekagen var des-

værre udsolgt. Vi blev genforenet med 

2 af de ”selvkørende cyklister” fra før 

Hedeland. Der var nu lidt tid til at tage 

Pometet i nærmere øjesyn – her var 

mange forskellige æble og pæresorter 

og vindruer og meget andet. Vi kunne 

godt havde brugt lidt mere tid der, 

men det har vi til gode til næste år. 

 

Hjemturen gik over Albertslund, Glo-

strup og Hvidovre. 

 

Tak til Finn Ø for en rigtig dejlig tur 

Anette og Poul 

 

Rettelse: 

Referatet af Nicolai Bangsbergs billede-

foredrag i Turcyklisten nr 3 var skrevet 

af Jan Mogensen (der stod fejlagtigt 

Johan). 
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KLUBMØDER 

 

Julemøde 

Torsdag d. 10. december 

 

Julemøde med Glögg og billeder. 

 

Almindeligt møde 

Torsdag d. 14. januar. 

 

Nytårsfrokost 

Søndag d. 16. januar 

 

Mødested Selskabslokalerne,  

Gl. Køge Landevej 196, 

Valby, over Netto (ind-

gang igennem kælderen 

til højre for butikken)   

Mødetid Kl. 11.00, vandretur. 

Kl. 13.00, frokost. 

Turlængde Varighed ca. 1,5 time. 

Vandreturen starter ved 

Netto.  

Husk Tilmelding og 100 kr. i 

kontanter på dagen 

 

 

Tilmelding:  Senest mandag 04.01.2016 

på  scjsport@gmail.com eller 2129 

6077. 

 

Pris:   DKK  150,- med egenbetaling 

DKK  100,-, som betales på dagen. 

 

Beløbet dækker hjemmelavet nytårs-

buffet, velkomstdrik, 2 snapse, kaf-

fe/the og kage. 

Medbring egne drikkevarer i øvrigt 

 

På vegne af nytårsfrokostudvalget. 

Søren Chr. Jensen 

 

Klubmøder foråret 2016: 

 

Torsdag d. 11. februar. 

Torsdag d. 10. marts. 

Torsdag 14. april. 

Torsdag 12 maj. 

Fredag 10. juni: Grillklubmø-

de 

Eventuelle arrangementer vil blive an-

nonceret på hjemmesiden hvis de ikke 

kan nå at komme i bladet. 

 

Om adgang til Sankt Annæ 

Gymnasium: 

Hvis hoveddøren er låst skal man taste 

7219# for at låse døren op. Dette for-

udsætter at Birgit eller en anden fra 

klubaftens udvalget forinden har frigi-

vet koden med sit nøglekort. 

Alternativt er sideindgangen med ind-

gang fra parkeringspladsen som regel 

ulåst. 
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TURCYKLISTEN 

 

Som en af årets sidste jubilæums aktivi-

teter har jeg samlet samtlige udgaver af 

vores medlemsblad Turcyklisten og lagt 

dem op på hjemmesiden så de kan læ-

ses og er tilgængelige for alle og kan 

bevares for eftertiden. Årgang 1975 til 

2005 er ind scannet, de senere er pro-

duceret elektronisk. Tak til Johan for at 

stille sit arkiv til rådighed. Tak til Bert 

for supplerende eksemplarer.  

 

Turcyklisten logoet som det blev brugt 

fra 1975 til 2009 
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Deadline for Turcyklisten  1/2016 er 1. marts 

 

Tur beskrivelser for ture frem til og med medio juni bedes være redaktionen i 

hænde før deadline. 

 

 


