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Side 2

TURCYKLISTEN
er medlemsblad for foreningen TURCYKLISTERNE, der har til formål at udbrede
og formidle viden om og glæde ved turcykling på ethvert plan. Udkommer 4
gange årligt.
Klubben er åben for alle som deler glæden ved at cykle. Så har vi vakt din interesse er du velkommen til at kikke forbi
på en klubaften, eller at møde op til en
af de annoncerede ture for at se hvad vi
egentlig er for nogle. Se i øvrigt også:
www.turcyklisterne.dk

KLUBLOKALE

Sankt Annæ Gymnasium
Sjælør Boulevard 135, Valby
Lokale B210, 2. sal

KONTINGENT 2017

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 kassereren.
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LEDER
Dette nummer af Turcyklisten er det
første med ny redaktion bestående af
Birte Søltoft og Aksel Koplev.
Aksel har redigeret nogle enkelte numre
i den seneste tid, og Birte kommer cyklende ind på bedste turcyklist vis, som
man kan se på forsiden.
Vi vil fortsætte den gode stil som de
forgangne redaktører har lagt; men der
kan hen ad vejen komme fornyelser.
Forslag til sådanne modtages gerne,
skriv til
Redaktionen@Turcyklisterne.dk.

MOTIONS OG TRÆNINGS
TURE PÅ FASTE UGEDAGE
Vintertræning / Motion
Søndage formiddage indtil 19. marts
2017.
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turledere

Foran Herlev Posthus
(det nu nedlagte)
10:00
30 – 40 km
Tilpasses efter de fremmødte
Knud Hansen 23437051
/ Merete Jørgensen /
Bert Due Jensen

Der køres som de tidligere år i 2 hold.
Begge starter samme sted og slutter på
samme sted.
Hold A kører med Bert i front og Merete som bagstopper ud til Hareskoven

Kontingent 2017:
Det er snart tid til betaling af kontingent for
det kommende år.
Kontingentet, der er
uændret fra sidste år bedes betalt senest
1. februar 2017
Se side 2 for beløb og
giro nummer m.v.

og derude ad de bredere grusstier uden
tekniske udfordringer. Turen slutter ved
parkeringspladsen på Skovvej i Ballerup
lidt før 12.
Hold B kører med Knud i front også ud
til Hareskoven; men vælger her de mere
listige stier, som kræver lidt mere cykel
teknik og som også går lidt mere op og
ned. Turen slutter også her ved parkeringspladsen på Skovvej i Ballerup lidt
før 12.
Erfaringsmæssigt er det sikkert at hold A
kører; mens kørslen på hold B er lidt
tvivlsomt, i så fald følges vi med hold A.
For begge hold gælder at tempoet tilpasses efter deltagerne, især de som møder op de første gange.
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 frokostbordet.
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Halvhurtig racertur for de arbejdsfri og ferieramte

Tempo

Tirsdag formiddag,

Turledere

4. april – 7. november
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

Espelunden – for enden
af Rødovre Parkvej
10:00
40 – 45 km
Tilpasses efter de fremmødte
Knud 23437051 og
Aksel 22802522

Roligt tempo, ca. 22-24
km/t, afpasset efter deltagerne
Merete Jørgensen
29825183
Knud Hansen 23437051

Vi kører ad den sædvanlige rute i Københavns vestegn mod Risby, Ledøje og
til Sengeløse, hvor der holdes et kort
hvil. Hjemturen går gennem Albertslund tilbage til Rødovre.

Denne træningstur går nu ind i sit andet
år, som efter en tøvende start fik en
glimrende eftersæson.
Hvorvidt du vil køre denne tur på din
racer er frit, men det anbefales, da det
er tanken at der skal køres i raskt tempo.
Dog således at tempoet tilpasses efter de
fremmødte. Så hold dig ikke tilbage.
Tanken er også, at det ikke skal være en
fast rute, som køres hver gang, men at
den tilpasses efter vejr og vind og de
fremmødtes humør.
Det er også tanken, at der godt må holdes en pause undervejs, hvor udsigten
over Øresund eller hvad der måtte vise
sig kan nydes og medbragt drikke og
kiks/frugt kan indtages.

Sommermotion
Onsdag eftermiddag
19. april til 20. september
Mødested
Mødetid
Turlængde

Espelunden – for enden
af Rødovre Parkvej
17:00
Ca. 40 km

TURE I WEEKENDEN
Åbningstur
Søndag 26. marts
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

Roskildevej v. Damhus
kroen / Damhus søen
10:00
Ca. 30-35 km
15 – 20 km/t
Bert Due Jensen
38746841 / 26676335

Åbningsturen vil blive en revideret udgave af "Københavns Parker og Grønne
Områder", som jeg kørte for nogle år siden.
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Turen vil blive kørt i den vestlige og
nordlige del af Københavns Kommune.
Husk at medbringe madpakke!
Eventuelle ændringer og tilføjelser vil
blive bragt på hjemmesiden. Så husk at
tjekke når tiden nærmer sig.
Vi ses, hilsen Bert.

Side 5
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.

Optimistturen
Søndag 9. april.
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turledere

Bemærk

Ringvejskrydset i Glostrup
10:00
ca. 120 km på lang tur
samt en kortere på 70 –
80 km.
Lang tur 26 – 28 km/t
Kort tur 21 -23 km/t
Knud Hansen 23437051
og forhåbentlig Finn K,
22162730 men på nuværende tidspunkt uafklaret. Se i Turcyklisten
1/17 eller på hjemmesiden
Tilmelding senest den 8.
april.

På denne dejlige forårsdag kører begge
ture ud over Risby og Ledøje. Her skilles
turene.
Den lange tur kører over Smørum, Måløv, Ganløse, Slagslunde, Buresø, Jørlunde, Sundbylille, Frederikssund, Gerlev & Skuldelev.
Frokosten indtages i meget smukke omgivelser ved Selsø Kirke.
Den korte tur kører ad de små landeveje nord for Roskildevej imod Fløng

HVERDAGS TURE
Vandretur rundt om Farum Sø
Torsdag 5. januar
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder

Farum Station
10:00
Ca. 15 km
Lis Jakobsen
28476622

Vi går langs sydsiden af Farum Sø gennem Ryget Skov og Ganløse Orned. Der
fortsættes langs nordsiden af søen tilbage til Farum Station. Undervejs indtages medbragt mad, og vi finder et sted
med kaffe og kage.
Turen fører os igennem et flot landskab
med smalle og stejle stier, som kun med
besvær kan befærdes på cykel.
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Eventuelle hverdags ture i februar og marts, se hjemmesiden.

Side 6
Afgang Herlev station fredag den 3/2 kl.
20.00.
Ankomst Gjendesheim 4/2 kl. 11.00.
Afgang Gjendesheim 11/2 kl. 15.30.
Ankomst Herlev station 12/2 kl. 7.00.
Turen er fælles med ”USG”(Universitetets Studenter Gymnastik), som skriver:

Cykeltur til Kabyssen i Ishøj
Havn
Torsdag 6. april
Mødested
Mødetid
Turleder
Medbring

Ringvejskrydset i Glostrup
10:30
Knud Hofgart
28406542
hofgart@live.dk
Penge til frokosten

Vi kører via Vestskoven og Vejle å (hvis
muligt pga. Ringstedbanen) til Ishøj
havn og køber vores frokost i kabyssen
til rimelige priser.
Hjemturen går via Taastrup til et kaffested. Turen slutter der.

”I uge 6 tager vi op til Jotunheimen,
hvor vi bor på den store, berømte turisthytte Gjendesheim i Jotunheimen
Nationalpark. Kurset omfatter otte
dage på ski med fokus på ture og topture, hver dag både for begynderne og
de mere øvede. Turene indeholder
workshops hver dag med instruktører
med emner som langrendsteknik, ski
orientering (kort, kompas, GPS m.v.),
bygning af snehule, 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 aften
/morgenmadstjans. Deltagergebyret inkluderer: Instruktion, transport, logi og
fuld pension.”
Vi kan frit deltage i USG arrangementer.
Prisen er 4298,- kr. (Samme pris som
sidste år). Tilmelding direkte til Ruby på
tlf.: 86 15 35 99.
Ved tilmelding husk at sige, at I er turcyklister, så får vi værelser sammen.
Flemming Nielsen

FLERDAGS TURE OG
ARRANGEMENTER
Vinterfjelduge Jotunheimen.
Fredag 3. til søndag 12. februar

Mallorca 2017
Søndag 30. april til mandag 8. maj
Vi er allerede 14 tilmeldte til denne efterhånden traditionsrige tur.
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Turen i 2017 går til samme område som
i år: Playa del Muro på østkysten af
Mallorca. Vi bor også samme sted som
sidste år på Grupotel Alcudia suite.
Udrejse søndag morgen og hjemrejse
mandag morgen, med SAS fra Kastrup.
For at komme med skal man selv bestille både fly og Hotel. Leje af cykler
sørger jeg normalt for sammen med
transfer til og fra hotellet.
Læs alle detaljer på hjemmesiden eller
kontakt mig.

Side 7
Lørdag: Cykeltur Nordbornholm, nærmere senere.
Søndag: Samlet cykeltur til Melsted,
cyklerne parkeres der og vi vandre ad
klippestien til Gudhjem.
I Gudhjem tilbydes gåtur i byen til Bokul
og Holkadalen. Hvis der er interesse
kan nogle tage båden Thor til Helligdomsklippen og retur. Frokost tænkes
på røgeriet el. hvor man lyster.
Vi går tilbage ad klippestien til Melsted
og henter vores cykler og retur til vandrehjemmet.

Hilsen Aksel.

Danmarks turen 2017
Torsdag 1. juni til søndag 4. juni.
Går til Svaneke vandrehjem, Bornholm
Danhostel Svaneke Reberbanevej 9.
3740 Svaneke.
Ankomst torsdag 1-6-2017 fra kl. 16.
Pris pr. pers. i dobbelt værelse 1.100 kr.
pris pr. pers. i 4-6 rums v. fuld belægning 790 kr.
Prisen er incl. linnedpakke m. håndklæde, morgenmad 3 dage, aftensmad
3 dage og madpakke 2 dage (ikke søndag) samt cykelopbevaring og bagageopbevaring søndag.
Program:
Torsdag: Ankomst, aftensmad. Aften
byrundtur i Svaneke.
Fredag: Cykeltur Sydbornholm, nærmere senere.

Der er flere transportmuligheder til
Bornholm. Bus 700 samler op forskellige steder i København og kører til flere
byer på Bornholm. Bussen har cykelmedtagning.
Toget kører til Ystad derfra færge til
Rønne.
Fra Køge går aftenfærgen til Rønne
Jeg har forudbestilt 6 dobbelt vær. og
2, 4-6 sengs vær. Først til mølleprincippet.
Tilmelding og betaling til Knud Hofgart
senest 15 april 2017 konto. nr. 54790007386866
Hilsen Knud Hofgart tlf. 2840 6542
hofgart@live.dk.
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REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2016
Referat af ordinær generalforsamling torsdag
den 10. november 2016
Pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Valgt til dirigent blev Johan Knudsen. Valgt
til referent blev Lise F. Kristoffersen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt iflg. vedtægterne.
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v. formand
Knud Hansen
Vi er 102, heraf 8 passive, medlemmer (106
sidste år). 7 har meldt sig ud, 3 nye er kommet til. Så har vi haft et nyligt dødsfald. Leif
som meldte sig ind i foråret, døde den 10.
oktober.

Efter et fantastisk Jubilæumsår med tilhørende arrangementer har dette år budt på
en del forandringer. Klubben fik en ”ny
Knud” som formand, og traditionen tro har
det også betydet tilkomst af nye ideer og
aktiviteter.
Som et resultat af klubbens demografi har
der været svigtende tilslutning til racertræningen onsdag aften fra Risby. Der var derfor brug for at nytænke hele træningskonceptet. Således blev træningstilbuddet til de
hurtigst kørende ændret fra ét til to tilbud:
En mulighed for at køre onsdag kl. 17 fra
Espelunden samtidig med motionstræningen samt en mulighed samme steds fra tirsdag kl. 10.00. Onsdagstilbuddet har de
facto elimineret sig selv, da der ikke har været tilslutning, og ingen af dem som stadig

Side 8
frekventerer arbejdsmarkedet og som har
kørt race, er dukket op. Der er således nu 2
træningsture: Tirsdagsholdet på racercykler, hvor tempoet bestemmes af de fremmødte, og motionsholdet om onsdagen for
alle som kan og vil motionere i modereret
tempo.
Efter en start med forhindringer er tirsdagsholdet kommet ind i en god gænge – hjulpet af godt vejr i eftersommeren – og der
har været 6 faste deltagere med enkelte
gæster i ny og næ. Der er måske brug for et
lille reklamefremstød for denne tur, som
både byder på sved på panden og rekreative og naturskønne oplevelser. Der køres
forskellige ture fra gang til gang, og det giver derved mulighed for at opleve hovedstadens omegn både i nord, vest og syd. Ligeledes skal det understreges at langt flere
end de 6 kernedeltagere har kapacitet til at
deltage. Det er ikke racertræning som i
gamle dage. Jeg kunne derfor straks
komme i tanke om en halv snes stykker
som godt kunne være med. Onsdagstræningen har fundet et stabilt leje med god
tilslutning – i gennemsnit 8, men indimellem helt op til 12 deltagere.
Der er selvfølgelig også grund til at nævne
vintertræningen i Hareskoven. Det ser ud
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til at vi har fundet et godt funktionelt koncept, som kan tilfredsstille flere behov. Det
har således været muligt at køre i 2 hold
mange gange: Et hold, som godt kan lide
de små krøllede stier og udforske nye dele
af terrænet, og fortrinsvis kører på MTB.
Dette hold tiltrækker 4-6 deltagere og ledes
af undertegnede. Det andet hold ledes af
Bert Due med Merete som bagstopper.
Dette hold kan nemt blive 8-10 stykker.
Men der er på begge hold plads til flere.
Tænk på hvor herligt det er at sætte sig til
frokostbordet med varme i kroppen og
renvasket.

en lokal ildsjæl, Klara Søndergård, med
hjælp fra organisationen Herning Cykler.
Arrangementet havde fine forhold med
vandrerhjemmet som samlingspunkt, hvor
alle som havde lyst, kunne bo. Hver dag
bød på mulighed for både en kort, lang og
mellemlang tur. Den mellemlange tur var
nok den bedste, for dér havde man Klara
som kompetent og vidende turleder. Herning i sig selv er en spændende by med en
interessant historie om ”nybyggere” på heden og nogle fine museer. Ude omkring
byen er der en flot natur med bl.a. rester af
det oprindelig hede landskab.

Forårsturen til Mallorca har nu for alvor
bidt sig fast som en klubtur, og forestået af
Aksel var der i år 19 deltagere. I år boede
vi i Playa del Muro på østkysten af øen.
Her er både muligheder for at køre korte
ture uden for megen anstrengelse samt
komme op i bjergkæden på nordkysten af
øen. Desværre bar stemningen præg af at
Johan styrtede og kom slemt til skade på
hjemturen fra Lluc, og Johan har desværre
stadig men efter ulykken. Turens højdepunkt var at vi alle kom ud på Cap Formentor om end i hvert sit tempo. Vejret
var fint sommervejr; men på turens næstsidste dag var der dagsregn og ironman, så
vi kompenserede med en god lørdagsfrokost.

Et nyt initiativ så dagens
lys:
Deltagelse i Skjoldenæsholmløbet søndag
den 29. maj.
Vi var 8 tilmeldte, men
som I ved,
fandt Johan
beklageligvis
en undskyldning for at melde pas. Det var
en strålende majdag og en stor succes for
os som deltog. Kan være vi kan gentage
succesen. Arrangementet er skrevet på turkalenderen – vil nogen stå for den næste år
(21. maj 2017)?

Som vanligt har der været cykeltur næsten
hver weekend i sommer, hertil kommer
hverdagsture året rundt, som er blevet en
stor succes i klubben. Susanne og Tom
havde en weekendtur til Sverige med 14
deltagere.
Hofgarts tur til Sønderborg samlede 20 turcyklister, der gennemførte turen i godt vejr.
Også dem uden pas kunne få fuldt udbytte
af turen.
Også i år deltog 33 turcyklister i årets cykelturistuge, som blev afholdt i og omkring
Herning. Cykelturistugen var organiseret af

Ved formandsvalget sidste år gav jeg udtryk for, at jeg gerne så en sænkning af gennemsnitsalderen i klubben. Da vi jo ikke
kan gøre os selv yngre, kræver det nyt
blod. Det har vi i bestyrelsen diskuteret på
2 bestyrelsesmøder. Vi har luftet forskellige
ideer, men uden rigtigt at finde gennembruddet til hvervning på anden måde end
vi plejer: nemlig den personlige kontakt og
Rødovre afdeling af Cyklistforbundet.
Dette vel også bundet op på tidligere forsøg og erfaringer.
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Vi aftalte at formulere en profil for klubben, så vi kan fortælle hvem vi er og hvad
vi tilbyder. Et sådan forsøg kan I se som leder i Turcyklisten 3/2016. Lederen er i øvrigt en anden nyskabelse – har I bemærket
det?
Klubaftener har god tilslutning, specielt når
egne og eksterne viser billeder fra diverse
ture, hvorimod vi må konstatere at der ikke
er stor opbakning til auktioner. Grillaftener
i Vestskoven har haft 15-20 deltagere i snit.
Tak til Flemming.
Generalforsamlingen besluttede sidste år, at
vi ikke længere skulle deltage på poster i
Sjælsø Rundt, og derfor går vi nu glip at
denne indtægt, som i al væsentlighed har
bidraget til at vi har kunnet holde nogle
fine jubilæumsarrangementer med pænt
klubtilskud. Det skal vi selvfølgelig fremadrettet finde en løsning på, såfremt vi fortsat
vil fejre os. Foreløbig er der 3 år til denne
beslutning endelig skal tages. Bestyrelsen
har naturligvis haft en drøftelse af dette og
har ikke for nærværende fundet anledning
til at foretage sig noget.
Vi har ligeledes være udfordret på udgivelse af bladet, da redaktøren har haft både
tekniske og personlige udfordringer. Heldigvis har Aksel forladt arbejdsmarkedet og
fundet tid til midlertidigt at agere redaktør.
Tak til Aksel. Dette er dog ikke en holdbar
løsning i længden. Derfor søges ny engageret redaktør.
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Tak til alle der arbejder frivilligt for vores
klub: Alle udvalg, turarrangører, webmaster og redaktør.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Pkt. 3: Regnskab for det forløbne år
2015/2016 v. kasserer Flemming Nielsen
Kassereren gennemgik regnskabets poster.
Indtægter fra kontingent er stabile. Også
udgiftsposter ligger i gængs og stabilt leje,
dog med et efterslæb fra jubilæet, hvor der
har måttet rykkes for regning fra Odenseguider. Årets underskud beløber sig til
6.500 kr. Klubbens formue er herefter på
55.000 kr.
Kassererens regnskab blev taget til efterretning.
Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Jens Spelmann: Før vi havde

vedtægter, havde vi nogle regler vedr. passive medlemmer. Der står ikke noget i vores vedtægter om dette. På vores hjemmeside står der at man kan tegne passivt
kontingent. Var det ikke en ide at få vores
vedtægter rettet til? Desuden har Dansk
Cyklistforbund ændret navn til Cyklistforbundet. Ved lejlighed bør vi rette vedtægterne.
Det konkrete forslag lyder som følger:
§ 3. (Medlemmer) tilføjes følgende: Opta-

ges man som passivt medlem, modtager
man bladet Turcyklisten op til 4 gange om
året. Passive medlemmer kan ikke deltage i
arrangementer. Undtagen generalforsamlingen, dog uden stemmeret.
§ 8 (Stemmeret og afstemning) tilføjes efter
afsnit 1: Passive medlemmer har ikke stemmeret.
§ 11 (Opløsning/ændring af formålsparagraf), afsnit 3: Da Dansk Cyklistforbund har
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ændret navn til Cyklistforbundet, ændres
Dansk Cyklistforbund til Cyklistforbundet.

Uændret kontingent og uændret kaffetilskud blev vedtaget med majoritet.

Forslaget blev vedtaget med majoritet efter
sletning af ”op til 4 gange om året”.

Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
Kassereren vælges for 2 år og er på valg i
lige år, de menige bestyrelsesmedlemmer er
på valg hvert år:
Valg af kasserer: Flemming Nielsen blev
genvalgt.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Aksel
Koplev, Birgit Rudolph og Erik Carlsen blev
genvalgt.
Valg af 2 suppleanter: Som 1. og 2. suppleant blev hhv. Bert Due Jensen og Lise F.
Kristoffersen genvalgt.

Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
Almindeligt 275 kr., husstands 450 kr., passivt 100 kr.
Flemming Nielsen foreslår forhøjet kontingent (almindeligt 300 kr., husstands 500
kr., passivt 150 kr.), hvilket vil give en ekstra indtægt på 2.700 kr. Derudover foreslår
han kaffetilskuddet nedsat fra 50 kr. til 40
kr. Hermed kan underskuddet i regnskabet
reduceres væsentligt.
Indvendinger fra forsamlingen lød på at
nogle, fx ikke så aktive, medlemmer måske
ikke vil betale det forhøjede kontingent; at
klubben har rigeligt med penge; samt ikke
er en spare forening.
Én foreslog at kaffetilskuddet kunne sløjfes
på hverdagsture som foregår om formiddagen og dermed ikke er aktuelle for alle
klubbens medlemmer.
Det blev også diskuteret om der fortsat skal
gives klubtilskud på ferieture, hvor der sniger sig et enkelt passivt medlem med. Der
var dog i forsamlingen bred enighed om
ikke at ændre på hverken kaffetilskuddets
størrelse eller anvendelse.

Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Spelmann blev genvalgt som revisor,
og Poul Christensen blev valgt som revisorsuppleant.
Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg
Redaktør af bladet: Aksel forklarede at det
er uhensigtsmæssigt at samme person laver
både hjemmeside og blad, som han gør
p.t., og at det vil skabe mere dynamik med
to forskellige personer til de to opgaver.
Birte Søltoft foreslog om det var en ide at
være to om at lave bladet og således have
en at sparre med. Hun meldte sig til at give
en hånd med til bladet.
Udsendelse af klubbladet: Finn Kristensen,
som forhåbentlig snart bliver rask, og Flemming Nielsen blev genvalgt. Blade i kuvert
og med labels vil fremadrettet forsøges uddelt på klubmøder.
Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev
blev genvalgt.
Klubaftensudvalg: Birgit Rudolph, Merete
Jørgensen og Børge Nielsen blev genvalgt.
Klubaftenkoordinator: Jens Spelmann og
Johan Knudsen blev genvalgt.
Nyt udvalg ifm. turplanlægningsmødet:
Målet er at det forplejningsmæssigt skal

Turcyklisten 4/2016

Side 12

Regnskab
Turcyklisterne 15/16
Kontingent
Sjælsø poster
Auktion
Indtægter i alt

være tillokkende at komme med en tur til
turplanlægningsmødet samt trække flere
aktive til. Johan Knudsen, Connie Jensen
og Birgit Rudolph meldte sig til udvalget.
Nytårsfrokost: Connie og Søren Jensen,
Birgit Rudolph, Aksel Koplev, Lis Jakobsen,
Vibeke Lund og Børge Nielsen meldte sig til
udvalget. Yderligere har Gitta Damgaard
efterfølgende meldt sig. Lone Belhage sørger for hjælp til opvask. Dato bliver lørdag
den 21. januar 2017 i festsalen over Netto
på Gl. Køge Landevej.

Sjælsø poster
Blad Fremstilling
Porto
Gebyr
Kontor
Klubmøder
Foredrag
Hverdagsture
Øvrige Ture
Hjemmeside
Klubtrøjer
Jubilæum
Bustur
Udgifter i alt

Pkt. 10: Evt.

Overskud

Jens Spelmann gjorde reklame for følgende
tre aktiviteter som han er aktiv inden for:

Kasse start
Kasse slut



Computerservice og -reparation mandage kl. 16-18 i Ældresagen BrønshøjVanløse, Ved Bellahøj 12B. Det koster
kun 10 kr. til kaffekassen.



Cykelreparation mandage kl. 19 i Cyklistforbundet i Rødovre, Tinderhøj
Skole.



Cykelturistugen 2018 vil blive forestået
af Tom Kristiansen og Jens Spelmann.
Arrangementet får base i Frederiksværk
hvor der er booket vandrerhjem.

Dirigenten takkede for god ro og orden og
lukkede generalforsamlingen.
Referent Lise F. Kristoffersen

Budget
16/17

24.900,00

25350

1.220,00
26.120,00

25350

1.878,12
3.070,00
300,00
314,65
6.963,65

2500
3300
300
400
7000

5.551,50
11.923,97
330,00

6000
12500
330

2.340,00
32.671,89

32330

6.551,89

6980

61.562,31
55.010,42

55010
48030

BERETNINGER FRA TURE
OG ARRANGEMENTER.
Bådfarten 11. august

Vi var 12 personer der mødte op på Sorgenfrivej 23 Bådfarten i Lyngby, Vi var
alle klædt noget vinterligt, men senere
måtte vi tage lag på lag af, solen tog heldigvis over. Det var en drømmetur gennem smukke træer og enkelte fugle så vi
undervejs. Ved Frederiksdal stod vi af
slentrede til Spisestedet ved den Gamle
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Have, hvor vi spiste vores medbragte
klemmer.
Turen fortsatte til fods hvor vi nåede
frem til den stolte gamle Klopstock eg.
Undervejs holdt vi et par ENKELTE pauser 2 Enkelte til hver. Ved egen holdt vi
en pause hvor vi klappede og gav egen
en velfortjent krammer. Vi fortsatte ad
Prinsessestien videre til Lyngby, hvor vi
fik velfortjent kaffe og kage. Herfra gik
vi hver til sit En stor tak til Peder for en
dejlig tur i det skønne område. Gitta

Sverigestur, 19-21 august

Tom og Susannes tur til Höor i Sverige
Vi mødtes ved Helsingør station og fik
samling på alle ”mand” 13 stk. i alt.
Tom ledte os fint igennem Helsingborg
selvom der var vejarbejde, afspærring
og andre finurligheder.

Vejret var dejligt og det var en go men
også anstrengende tur op om Åsen, men
så var det skønt med en kaffepause med
lune vafler og multebær syltetøj hos
Lotte på Åsen.
Vi nåede først frem til vores stugar i Ullstorp nord for Höor ved sekstiden, men
værten på stedet var så flink at køre et
par stykker ned og handle, så vi kunne
få mad inden det blev sengetid. Lone
kom med toget til Höor og nåede frem
lige til spisetid. Vi blev placeret i fire

Side 13
stugar i et fantastisk område med flere
små søer, hvor værtsfolkene selv fangede krebs. Der blev to pigehytter, en
drengehytte og en med de ægteviede.
Der var en meget fin sekskantet pavillon, hvor vi kunne indtage vores måltider.
Lørdag skulle vi cykle til Finjasøen, men
desværre var vi ikke helt enige om vejen, så vi havde lidt start vanskeligheder
med at få hele truppen samlet, men det
lykkedes til sidst. Tom havde fundet en
fin sø på vejen, hvor de badelystne
kunne få dyppet kroppen. Vi spiste frokost ved Finjasøen og nød udsigten og
da vi havde flere fugleinteresserede med
fik vi forklaring om de forskellige fugle
vi så på hele turen.
Kaffen skulle have været indtaget på
Hovdala slot men der var et stort arrangement, så der var stuvende fyldt. Vi
fandt så en lille cafe, for kaffen kan jo
ikke undværes. Turen hjem til Ullstorp
var gennem nogle meget smukke og
meget varierende landskaber.
Aftensmaden blev kreeret i alle fire hytter, så det var sjovt at se folk komme
bærende med gryder, skåle og diverse
rundt fra hytterne.

Søndag morgen pakkede vi sammen og
drog hjemad syd om Søderåsen. Solen

Turcyklisten 4/2016

Side 14

skinnede og Tom havde fundet en meget smuk vej ned til Helsingborg. Vi landede på en stor gård med forskellige udvalg af diverse sløjd/strik/mad/biler og
mange andre ting. Vi fik kaffe og kage
der, mens det tordnede i det fjerne,
men vi var heldige at det blev i det
fjerne.
Vi fik et par punkteringer undervejs, et
gearkabel skift (det tog lidt tid selv om
der var 5 mand om det) og en slange
der måtte have luft hele tiden til sidst,
men ellers gik turen fint.
Tak til Tom og Susanne for en meget
velforberedt tur.
Connie

Lukketur

Rekorddeltagelse til lukketur den 30.
oktober
Åmarken station var udgangspunktet
for årets lukketur. Finn K. som var annonceret turleder, havde desværre ikke
mulighed for at deltage, undskyldningen var helt gyldig. Heldigvis trådte Peder og Jan til som turledere.
Vejret var rigtig flot efterårsvejr, høj
klar blå himmel og solen skinnede faktisk hele tiden, så efterårsfarverne tog
sig rigtig godt ud.
Men tilslutningen må siges at være flot,
36 deltagere, hvilket var rekord. Dejligt
at så mange have lyst til at deltage.
Men det betød så også en del stop og
venten ved lyskurve, men så er der tid
til hyggelig snak. Vi kørte mod Sluseholmen, over den nye lille cykelbro ved
Teglholmen. Kørte på ”slangen” cykelbroen ved Fisketorvet. Vi var over

samtlige cykelbroer og kørte langs diverse kajer ved Københavns Havnefront - en rigtig flot tur.
Dagens mål var en sejlklub i Sydhavnen,
hvor der ventede en god frokost med
sild og smørrebrød efter eget ønske og
ikke at forglemme øl og snaps (fars eller
morsplatte).
Her stødte Finn K. og Johan til, dejligt
at se dem igen.
Lagkagen og kaffen blev også indtaget
her, så Turcyklisterne fyldte godt op i
sejlklubben
Tak for en dejlig cykeltur og ikke mindst
det sociale samvær.
Referent: Merete Jørgensen

Hilsen fra Johan Knudsen
Jeg vil gerne rette en meget stor tak
til de turcyklister, der har kontaktet
og besøgt mig samt hjulpet med
praktiske tiltag siden min ulykke tidligere på året.
Det varmer meget.
Johan.

Turcyklisten 4/2016

Fra Børges tur Nordpå i august

Side 15

Tilmelding

KOMMENDE KLUBMØDER
Turledere

Torsdag 12. januar
Lørdag 21. januar
Nytårsfrokost.
Mødested

Mødetid

Selskabslokalerne, Gl.
Køge Landevej 196, 1.
sal, 2500 Valby.
Vandre turen starter på
adressen ved Netto. Varighed ca. 1,5 time.
Kl. 11.00, vandretur.
Kl. 13.00, frokost.

Senest 31. december
2016 til Søren Chr. Jensen. Tlf. 21 29 60 77
eller cjsport@gmail.com
Connie, Søren, Birgit,
Aksel, Lis, Vibeke og
Børge

Pris: 150,- kr. Egenbetaling 100,- kr.,
klubtilskud 50,-kr.
Beløbet dækker hjemmelavet nytårsbuffet, velkomst drik, 2 snapse og
kaffe/the.
Medbring egne drikkevarer.
Vi glæder os til at byde jer velkommen.
På nytårsfrokost-udvalgets vegne
Søren Chr. Jensen

Torsdag 9. februar
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UDGIVELSESPLAN FOR
TURCYKLISTEN ÅRGANG
2017
Blad
1
2
3
4

Knud & Merete viser billeder og fortæller om deres rejse i Nepal i efteråret
2016.

Torsdag 20.april

Frist for indlæg
10. marts
15. maj
20. august
20. november

Udkommer
Ca. 1. april
9. juni
14. september
14. december

Turcyklisten nr. 1 2017 har
deadline 10. marts og rummer ture og arrangementer
indtil slutningen af juni.
Tak til alle som har bidraget med billeder: Gitte Kofod, Hans Albæk, Merete
Jørgensen, Lise Kristoffersen og Lone
Belhage med vignetter.

