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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
Klubmøderne starter almindeligvis
kl. 18:30

KONTINGENT 2017
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

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

Side 3
hvis dette kan ske uden fare eller unødig
ulempe. Gives der signal til overhaling,
må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene
tillader eller nødvendiggør dette”
På Mallorca fandt vi dette skilt, som tydeligt angiver at bilisterne skal holde en
passende afstand til cyklisterne. Alene af
pædagogiske grunde burde et sådant
skilt måske indføres i Danmark også.

MOTIONS OG TRÆNINGS
TURE PÅ FASTE UGEDAGE
Halvhurtig racertur for de arbejdsfri og ferieramte
Tirsdag formiddag,
4. april – 7. november
Mødested

Hold afstand – giv plads.
Når vi cykler på landevejen, er det ofte
et problem at bilerne kører alt for tæt
på. Nogen gange er man ligefrem bange
for at man kan blive ramt af bilens sidespejl.
Bortset fra at opfordre bilisterne til at
vise hensyn, som de har pligt til ifølge
færdselsloven, er der desværre ikke
nogle konkrete regler, som regulerer
den afstand bilerne skal holde til cyklisterne. Vi skal dog huske på at det kun
er tilladt cyklister at køre to og to hvis
det kan ske uden gene.
I Færdselsloven står der: ”... Hvor der
er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden,

Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

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

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.
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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
Tempo
Turledere

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

TURE I WEEKENDEN
Furesøen
Søndag 11. juni
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turledere

Klokkedybet (hjørnet af
Frederikssundsvej)
10:00
50 – 70 km afhængig af
vind og vejr og deltagernes kræfter
Afpasses efter deltagerne
Merete Jørgensen
29825183 og
Knud Hansen
23437051

Se beskrivelse i Turcyklisten 2017-1 eller
på hjemmesiden

Mosehuset v. Borup
Søndag 18. juni
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder

Ringvejskrydset Glostrup
kl.10.00
Ca. 90 km
Aksel Koplev
2280 2522

Se beskrivelse i Turcyklisten 2017-1 eller
på hjemmesiden
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Lynæs
Lørdag 1. juli
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder
Bemærk

Frederikssund Station
Kl. 10:00
Ca. 60 km
Peder Andersen Tlf.:
2897 6208
Husk mad og drikke +
penge til færge og evt.
entre til Sandskulpturer
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Kulsviertur – Mårum –
Gribskov
Lørdag den 8. juli
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turledere

Bemærk
Vi kører gennem Nordskoven til Kulhuse, og tager færgen til Sølager, fortsætter til Lynæs hvor vi spiser vores
medbragte.
Husk mad og drikke + penge til færge
og evt. entre til Sandskulpturer i Hundested (hvis der er stemning for det) her
kan kaffen også nydes.
Eller vi tager kaffen som sædvanlig i Frederiksværk.
Rute 40 retur til Frederikssund Station
hvor turen slutter.

Fra Lynæsturen 2015, kaffepause i Frederiksværk

Hillerød Station
11:00
Ca. 50 km
Jytte Bieber Nielsen og
Berthel Semma
2243 6996 (Berthel)
eller 2253 4009 (Jytte)
Tilmelding:
berthel2012@gmail.com

(eller tlf.) senest 6. juli
kl. 18

Vi skal cykle en dejlig sommertur i et almindeligt tempo. Programmet er varieret med vægt på det sociale.
Der køres ad snørklede småveje til Mårum. Undervejs pauser vi og fylder depoterne op.
Kl. 15 skal vi sammen med andre overvære det højtidelige øjeblik, når Mårum
Kulsvierlaug (leverandør til hoffet) åbner årets trækulsmile i Gribskov i nærheden af Duemose trinbræt. (Se mere
på www.maarumkulsvierlaug.dk)
Derefter kan man vandre i hold med
skovens folk, der fortæller om skovens
liv.
Når vi kommer tilbage til kulsvierne,
har de tændt op i en kæmpe grill med
plads til alskens grøntsager, kød, brød,
pølser mv. Vi spiser akkompagneret af
levende spillemandsmusik. Senere er
der lidt fællessang i god stemning, inden
vi kører retur til Hillerød station ca. kl.
18.
Du skal selv medtage, hvad du vil grille
og drikke (der kan dog købes drikkevarer ved milen). Tag også paptallerkener
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med. Husk en lille madpakke til cykelturen. En sammenklappelig taburet kan
være god at have med.
Du og dit tøj bliver godt tilrøget, så tag
tøj på, der kan gå i vaskemaskinen bagefter.
Turen køres ikke i regnvejr. Ring hvis du
er i tvivl.

Nordkysten
Lørdag 5. august
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder
Bemærk

Hillerød Station
10:00
65 km
Børge
Medbring det nødvendige

Vi kører mod Tisvildeleje hvor vi undervejs passerer små landsbyer og kommer
tæt på Arresø.
Efter frokost og kaffe, kører vi tilbage til
Hillerød.

Buresø
Søndag 13. august
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turledere

Ved Espelunden for enden af Rødovre Parkvej
10:00
60-70 km
Afpasses efter deltagerne
Lis Jacobsen 28476622
Søren Chr. Jensen
21296077

Vi kører ad Sct. Jacobs ruten til Ballerup
St. Videre ad Kilderuten, forbi Grantoftegård og under S-banen til Måløv.
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Næste mål er Ganløsebageren med et
kort ophold. Derefter videre til Buresøbadet, hvor vi spiser frokost og måske
tager en dukkert.
Efter frokosten kører vi nord om Bastrup Sø til Farum St., hvor kaffe og kage
indtages hos stationsbageren.
Hjemturen går over Værløse, nord om
Søndersø, videre gennem Jonstrup
Vang til Ballerup Nord. Ad Sct. Jacobs
ruten tilbage til Rødovre Parkvej.

Sjælland mod sydvest
Lørdag 26. august
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turledere

Roskilde Station, sydsiden
Kl. 10:00
Ca. 65 Km
Roligt tempo ca. 22-24
km/t, afpasset deltagerne
Aksel 2280 2522

Fra Roskilde køres til Vor Frue, Darup
til Lejre, hvor der er pitstop ved bageren. Herfra over Mortenstrup og Skjoldenæsholm til Gyldenløves Høj. Medbring gerne en lås, da der kan være 600
m spadseretur fra landevejen og til
højen (Gyldenløves Høj er med sine
godt 120 meter Sjællands næsthøjeste
punkt). Frokosten indtages enten her eller ved Valsølille sø.
Derfra via Hvalsø og Kisserup tilbage til
Lejre, så ad Ledreborg Allé, retur til Roskilde. Kaffe-Kage ved Lejre eller i Roskilde.
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Dragør
Søndag den 3. september
(bemærk ændret dato i forhold til turkalenderen)
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turledere

Jyllingevej/Tårnvej
Kl. 10:00
Ca. 60 Km
Flemming Nielsen
Tlf: 43 64 49 03

Vi starter med at cykle langs Vestvolden
til Avedøre Holme. Over Skrædderholmen til Kalvebod Fælled. Der fortsættes
igennem Kongelunden, Møllevangstien
ud til vandet ved Søvang, hvor der er
en flot udsigt til Øresundsbroen.
Afhængig af vindretning og vindhastighed findes et passende frokoststed
enten på Vestamager, i Kongelunden eller ved Søvang.
Der fortsættes på digestien langs vandet
mod Dragør. Vi finder en restaurant,
hvor vi kan få kaffe og kage. Der bliver
også tid til en is ved havnen før hjemturen.
Dragør forlades ad Stationsvej og der
køres øst om Lufthavnen. Vi fortsætter
på stisystemet langs motorvejen. Frem
til Fields over Jernbanebroen, ind i Valbyparken. Herefter fortsættes igennem
Vigerslevparken tilbage til Jyllingevej.

Frederikssund--> Arresø
Lørdag d. 9. september
Mødested

Mødetid

A: Frederikssund Station
kl. 10:00
B: Roskildevej 31,2 tv,
Frederikssund kl. 08:00
til morgenmad med tilmelding senest 8/9
Se ovenfor

Side 7
Turlængde
Tempo
Turledere
Bemærk

67 Km
20-22 Km/t
Mariann 2883 5730
Kører slet ikke i regnvejr.

Fra Frederikssund over St. Havelse til St.
Lyngby. Videre til Alsønderup og Gadevang, hvor vi gør holdt ved café 'Jordnær' (efter 33 km) hvor vi spiser madpakke og bestiller kaffe + kage. Herfra
forbi Frederiksborg Slot, via Ll. Sverige
til Nr. Herlev, Gørløse og over Strøbakken retur til Frederikssund.
Jeg inviterer til morgenmad fra kl.
08:00 (spis evt. korn hjemmefra, hvis
du har brug for det, men ikke nødvendigvis. Jeg serverer rundstykker med tilbehør og croissanter fra bageren) og håber I har lyst til denne start på turen
hjemme hos mig (B) = 3 min fra toget.

Hillerød t/r

Lørdag d. 23 september
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turledere

Damhuskroen
10:00
70 km
Børge 9399 5480.

Vi kører mod Sjælsø, hvor vi spiser frokost, med udsigt over søen. Herfra kører vi via Karlebo mod Hillerød, hvor vi
finder et kaffested.
Nu er det op til hver især, om man vil
køre med hele vejen hjem, eller tage toget fra Hillerød/Farum.
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Havtornetur

Søndag d. 17 september
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turledere
Bemærk

Åmarken station
Kl. 10:00
Ca. 60 Km
22-24 Km/t
Lone Belhage
Husk en rosensaks og
poser.

Traditionen tro skal vi på havtornetur
til Hedeland.
Turen går langs vandet, måske skal
nogle af vandnymferne have en dukkert
(hvis vejret tillader det).

HVERDAGS TURE
Cykeltur ved og i Valbyparken.
Torsdag d. 6. juli
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turledere
Bemærk

Åmarken St.
10:30
I den korte ende
Johan, 24463766
Medbring frokost til
spisning i det fri

Hyggetur til bl.a. Musikbyen og Rosenhaven med ophold i café Rosenhaven
for kaffe/te og kage.

Mallorca holdet
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Bådfarten
Torsdag d, 3. august.
Mødested
Mødetid
Turledere
Bemærk

Sorgenfrivej 23
10:50 (afgang 11:00)
Peder Andersen
2897 6208
Medbring madpakke og
kontanter
Pris for sejlads 80 kr.
(Pensionister 40 kr.)

Vi ankommer 11:30 i Frederiksdal og går
en lille tur i området, inden vi spiser
vores mad i Den Gamle Have, hvor
drikkevarer SKAL købes (modtager Dankort)
Efter frokost, går vi tilbage ad Prinsessestien forbi Klopstocks Eg.

Dyrehaven
Torsdag d. 7. september
Mødested
Mødetid
Turledere

Klampenborg Station
11:00
Peder Andersen
2897 6208

Vi går igennem Dyrehaven, lidt af Mølleåen og Sorgenfri til vores kaffested i
Lyngby Hovedgade, hvor turen slutter.
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FLERDAGS TURE OG
ARRANGEMENTER
Cykelturistugen 2017
23 juli – 28 (29) juli

OBS

til jer som vil med toget til Holstebro:
Der kører ikke tog mellem Roskilde station og Slagelse station i dagene 22. til
26. juli. Derfor kører der togbus, som
ikke medbringer cykler i denne periode
mellem de 2 stationer.
Hvis cyklen skal med hele vejen kan
man køre omvejen over Tølløse til Slagelse. Brug ”Rejseplanen”, som også foreslår denne rute.

Smygehuk i Sverige 3 dages tur
Fredag d. 18. august til søndag d.
20. august.
Mødested

Mødetid
Turlængde
Turledere
Bemærk

Malmø Hylle station,
måske Dragør hvis den
nye cykelfærges sejltider
passer.
10:00
fredag 55 km, lørdag
60 km, søndag 60 km
Tom Kristiansen, Susanne Sindberg
Medbring svenske penge
til aftensmad mv, madpakke til fredag og foto
legimitation. Begrænset
deltagerantal.

Tilmelding: til Susanne Sindberg via
mail SAS@tystofte.dk eller sms tlf. 40 91
77 01. Indbetal a conto 500 kr. til overnatning inden d. 15.7.2017 på min
konto.
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Vi starter fra Hylle togstation eller vi tager cykelfærgen Dragør – Limhamn.
Derfra cykles sydover langs kysten til
Månstorp, Trelleborg og Smygehuk,
hvor vi overnatter på vandrehjemmet
ved fyrtårnet.
Lørdag cykler vi rundtur fra Smygehuk
til Marsvinsholms slot og skulpturparken og laver fælles aftensmad.
Søndag cykler vi nordover til Børringe
kloster, Torup Statarmuseum og til
Hylle station, hvor vi tager toget hjem.
Pris for overnatning på vandrehjem 295
sv.kr. pr nat, sengetøj 95 sv.kr og morgenmad 75 sv.kr. Pris for færge kendes
ikke endnu.

BERETNINGER FRA TURE
OG ARRANGEMENTER.
De 6 kæmper i april

En morgen i april mødtes en flok turcyklister ved Batteritogsmagasinet ved
Vestvolden i Rødovre. Det vil sige vi var
en lille flok, som ventede og ventede på
turlederen og de fleste deltagere. Det
viste sig så, at vi ventede ved artillerimagasinet i nærheden. Heldigvis fandt
vi hovedgruppen ved rigtige magasin
efter en smule søgen, og dér var turlederen Flemming også.
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Kæmperne skyldes kunstneren Thomas
Dambo, De er udført i anledning af
vestegns kommunernes kulturuge i
2016. Skulpturerne er fremstillet af genbrugstræ med hjælp af frivillig arbejdskraft og folk fra lokale produktionsskoler.
Den første kæmpe ”Sovende Luis” lå
lige i nærheden og sov. Sovende Luis ligger bogstaveligt talt med åben mund,
parat til at sluge de, som kommer ham
for nær.
Turen gik nu ned langs Vestvolden, gennem Brøndby skoven til ”Bakke top
Trine”. Trine halvt ligger, halvt sidder
på en skråning i Avedøre og skuer ud
over landskabet med vildt og uredt hår.
Hun smiler venligt og indbyder til nærkontakt.
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Turen gik nu nordpå mod Vallensbæk
mose, hvor ”Lille Tilde” stod og ventede på os ved bredden af Tueholmsøen. Hun kikker fredeligt ud over søen,
gemmende på en hemmelighed: I hendes krop skjuler hun 28 fuglehuse.
Nu nærmede vi os frokosttid; men blæsten var kold og det trak op. Heldigvis
kendte Flemming et sted nord for søen
med læ og et madpakkehus. De forsigtige satte sig inde i huset, og optimisterne lejrede sig i græsset udenfor. Så
kom bygen med hagl og blæst. Alle
krøb indendørs undtagen Anette, som
resolut tog regnslag på og blev ude, og
viste at hun er et rigtigt fri lufts menneske. Det klarede dog hurtigt op igen, og
turen gik nu til ”Thomas på Bjerget”,
han ligger på en bakke og skuer ud over
vestegnen ved Albertslund.
For et besøge sidste kæmpe bevægede
vi os nordvestpå til Taastrup, hvor vi
fandt ”Teddy Venlig”, den 6. og sidste
kæmpe. Teddy står, med skallepande
og langt skæg ved Hakkemosen, og er
så venlig at række hånden ud, så der bliver en gangbro over en lille bæk.

Vejen til den næste kæmpe gik i blæsten
langs Strandparken fra Brøndby over
Vallensbæk til Ishøj. Her gemte Oscar
sig under en bro fra Strandparken og
indtil fastlandet. Oscar bor som en anden trold under broen og venter på de
tre Bukke Bruse og os. Han stikker en
næve op på broen til de besøgende,
men gemmer sig ellers under den. Oscar
er dog fredeligt: han sidder tavs og rør
sig ikke ud ad stedet.

Turens sidste etape gik til Grennessminde på Snubbekorsvej. Det er et økologisk gartneri, bageri og cafe, drevet
med henblik på at skaffe meningsfuldt
arbejde til mennesker, som ikke passer
ind i en almindelig arbejdsplads. Cafeen
er indrettet i et stort drivhus med en
kombination af havemøbler og hyggelige klunkemøbler. Her fik vi store stykker brød og rigelig kaffe. Efter kaffen gik
turen tilbage mod Rødovre og turens
afslutning, jeg sagde dog farvel til de andre ved Herstedøster.
Aksel
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Tur til Mallorca maj 2017
Veloplagte mødte vi op i lufthavnen og
efter at diverse indtjekninger var overstået, kunne vi mageligt sætte os og
vente til der var boarding.
Ankommet til Mallorca blev vi hentet af
en minibus der kørte os og vores bagage
til Alcudia. Endnu et tjek ind, så vi
kunne få vores værelser, for herefter at
begive os hen til cykeludlejningen. Inden aftensmaden kørte vi en lille tur, for
at afprøve cyklerne. Næste morgen var
alle klar kl. 10, og nu vel ankommet på
dansk jord, vil jeg huske tilbage på en
skøn uge.

Kun den første dag havde vi lidt regn,
men resten af ugen var det godt cykelvejr. Alt efter lyst kunne man tage med
på den annoncerede tur, eller vælge at
lave en kortere udgave. Her var tur til
Cala Saint Vincenc, hvor vi kom gennem små stier omgivet af marker og
duftende blomster, de to mere strabadserende ture til bjergtoppen: Lluc og
Cap de Formentor.
Turen til Formentor kortede jeg af sammen med Vibeke, stedet hvor vi gjorde
holdt var en lille vig, her opdagede vi
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to skibe, hvoraf det ene godt kunne
fragte os og vores cykler til Port de Pollença. Det blev en meget underholdende tur med to pirater, der serverede
små brød og spillede og sang godt akkompagneret af gæsterne ombord.

Een af dagene havde Finn lavet en tur
til Binissalem, hvor vi kunne smage et
udvalg af stedets vine.
Den sidste dag var vi flere der cyklede
til Sineu for at opleve markedet, her var
det første der mødte os nogle kæmpe
traktorer, hvorefter vi inde i centrum af
markedet kunne se salg af: geder, fugle,
hunde og marsvin. Sammen med Annette og Tage fandt jeg en hyggelig café,
hvorfra man kunne iagttage handelen.
Selvom det var tidligt på sæsonen, var
vi et hold der badede hver dag, det var
dejligt forfriskende efter en cykeltur
(Berthel var også morgenbader).
Om aftenerne blev der spist på hotellet,
ofte var vi trætte og kom ikke meget
længere end til baren, hvor bartenderen
gavmildt lavede drinks.
Alt i alt en supertur, her til sidst vil jeg
lige fremhæve Vibeke der virkelig gav
den gas på raceren - godt gået.
Lone
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KOMMENDE KLUBMØDER
23. juni Sankthansaften
(ekstra ”møde”)
Mødested

Mødetid
Turledere

Bredden af Rebæk Sø,
hvor Immerkær drejer.
(Det er det sted, hvor
øen er nærmest bredden)
Kl. 18:00
Flemming Nielsen
43 64 49 03

Side 12
Grillen er varm fra kl. 18.00. Alle medbringer selv grillmad og drikkevarer. Arrangementet gennemføres uanset vejret. Der er et stort madpakkehus, hvor
man kan sidde og nyde den lune sommeraften selv om det regner. Ved udsigt
til regn tændes der op i engangsgriller i
kanten af huset.

Ekstra tilbud ved grillklubmødet d. 14. juli

Fredag 14. juli Grillklubmøde

Minikursus for damer ang. hjul, dæk,
slanger, ventiler m.m.
På Mallorca viste det sig at nogle damer
stadig har lidt problemer med ovennævnte.
Derfor aftalte jeg med formand Knud,
at afholde et minikursus.
Det bliver ved grillmødet ved kridtbjerget fredag 14. juli.
Aht. min medbringelse af demomaterialer, tilmeld jer venligst via SMS på
60769338.
Mvh. og god sommer. Finn Ø

Mødested

Fredag 11. aug. Grillklubmøde

Vi mødes og spiser medbragt aftensmad. Det er ikke tilladt at grille, så det
må blive kold mad, men prøv at gøre
lidt festligt. I løbet af aftenen vil der
være bål, taler, sang, musik og mulighed
for at købe yderligere mad og drikke.

Mødetid
Turledere

Bålpladsen ved Kridtbjerget i Vestskoven
Fra kl. 18.00
Flemming Nielsen 43
64 49 03

I juni, juli og august, hvor vi ikke har
adgang til vores sædvanlig klublokale,
vil jeg arrangere grill i Vestskoven.
Grillklubmødet vil ligesom sidste år
være ved Kridtbjerget, som findes 1 km
nordøst for Naturskolen og syd for Harrestrup Mose. Se eventuelt Krak kort
side 135 G6. Der er 1 bålplads, grill samt
6 borde med bænke.

Se omtalen for juli

Torsdag 14. sep.: Bhutan

Jan Mogensen fortæller og viser billeder
fra en rejse til Bhutan.

Udgivelsesplan for
Turcyklisten årgang 2017
Turcyklisten nr. 3 2017 har deadline 20.
august og rummer ture og arrangementer indtil slutningen af året. Indlæg bedes sendt til
redaktionen@turcyklisterne.dk

