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TURCYKLISTEN
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 2018
Almindeligt kontingent 275,- kr.
Husstands kontingent 450,- kr.
Blad abonnement
100,- kr.
Indbetaling kan ske på
giro 5 713 846, vælg korttype 01.
Eller via netbank, brug
reg. 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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En Fødselsdag
90 år det er da noget, og det er hvad
Verner fylder sidst i juli.

Det er ikke sensationelt i dagens Danmark, men her i klubben har vi dog ikke
haft en 90 års turcyklist endnu, så det
må være på sin plads at hylde Verner i
dette blad.
Dette ikke mindst fordi Verner har været med igennem alle årene fra klubbens
start i 1975, hvor vi var mange der stod
af fra dansk cyklistforbunds mere stilfærdige ture, og fordi han har været et
fyrtårn og en ledestjerne for mange turcyklister igennem alle årene.
Verner har deltaget i alt hvad der rørte
sig på 2 hjul. Vintertræning, onsdagsturene, weekendture, AIT.rallies, de franske Semaine Federale, og stort set alle
klubbens busture i Danmark og Sverige.
Naturligvis har Verner også deltaget, og
ofte som midtpunkt, i klubbens talrige
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jubilæums og fødselsdags arrangementer, og altid været god for en sang eller
en monolog fra en svunden tid.
Det særegne ved fødselaren, har været
en ukuelighed og en viljestyrke, du kan
hvad du vil, båret frem af et altid godt
humør og et optimistisk livssyn. Netop
denne ukuelighed og den styrke Verner
altid har vist på cyklen gør ham til rollemodel for alle os andre, der godt
kunne få lidt ondt af os selv på de lange
og ofte hårde ture. Når Verner kan - kan
du sku også.
Det er klart at årene sætter sine spor og
gør at Verner ikke er helt så synlig mere,
men, der køres da stadig med returcyklisterne en gang og ugen, hvor turen
ofte kommer op på 50-70 km.
Stort Tillykke med de 90 år og på snarligt gensyn på cyklen.
Jan Bai.

MOTIONS OG TRÆNINGS
TURE PÅ FASTE UGEDAGE
Sommermotion
Hver onsdag eftermiddag til 19. september
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

Ved Espelunden - for enden af Rødovre Parkvej
17:00
35 – 40 km
22 – 24 km/t
Merete Jørgensen
2982 5183
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Igen i år er der mulighed for at motionere onsdag. Turen går gennem Herstedøster, Risby, Ledøje, Nybølle til Sengeløse, hvor der holdes en pause ved
gadekæret. Derefter går det hjemefter
over Vridsløsemagle, Galgebakken og
Supercykelstien til vi igen rammer
Espelunden

Halvhurtig racertur for de
arbejdsfri og ferieramte

Hver tirsdag formiddag til 23. oktober
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

Ved Espelunden - for enden af Rødovre Parkvej
10:00
45 – 50 km
Tilpasses efter de fremmødte
Knud Hansen 2343 7051
Aksel Koplev 2280 2522

Denne træningstur har nu bestået prøven og går ind i sit tredje år. Der er højt
humør og god stemning, så ingen grund
til at holde sig tilbage.
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/bar/frugt kan indtages.
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Lidt længere halvhurtig
racer ture.
Torsdags formiddags ture i længde af
60 – 100 km. første gang 12. april.
Mødested

Espelunden - for enden
af Rødovre Parkvej
Mødetid
10:00
Turlængde
60 – 110 km
Hastighed
25+ (tilpasses deltagerne). Husk, vi kører
samlet og alle skal med
hjem.
Turleder
Alf Lejon T: 2060 0017
alflejon@hotmail.com
NB:
Det er muligt at både
ugedag, startsted og
tidspunkt ændres undervejs, så hold jer opdateret ved henvendelse til
Alf
Der bliver 1 stop undervejs ved bager
eller benzintank. (Køb af kaffe og
kage)
Turene køres torsdag, lørdag eller søndag efter aftale og vejrudsigt.
Tur eksempel: Rundt om Esrum sø.
Området syd for Roskilde. Nordsjælland.
De der er interesserede bedes kontakte
mig og bliver adviseret vedr. turene.
Alf

Turcyklisten 2/2018

TURE I WEEKENDEN
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Arkitektur tur
Søndag d. 24. juni
Det er Skt. Hansdag! Mød venligst ædru!

Maglesø
Lørdag d. 16. juni

Mødested

Mødested

Mødetid
Hastighed
Turleder

Mødetid
Turlængde
Hastighed
Turleder
NB:

Den store parkeringsplads på toppen af bakken ved Boserup skov
Kl. 10:00
Ca. 75 km
24 - 26 km/h alt efter
de fremmødte
Knud Hansen 23437051
Tilmelding senest torsdag er nødvendig, da
turen ikke køres i regnvejr.

Turen går gennem nogle af de mest naturskønne områder på Midtsjælland,
hvilket også inkluderer en del bakker
undervejs.
Turen starter ved Boserup skov. Så er vi
fri for gadekørsel, og der er gode parkeringsmulighed for bilister. (Bonusinfo
fra Redaktionen: der er ca. 5 Km på cykel fra Roskilde st.)
Derfra kører vi over Kattinge, Kornerup, Lejre, Kisserup, Hvalsø, Sonnerup,
Tølløse til Maglesø, hvor der holdes frokost. Efter frokost fortsætter vi ad Gl.
Skovvej til Nyby, Marup, Astrup, (Tølløse) og Tadre mølle, hvor eftermiddagskaffen indtages.
Derefter hjemad over Vester Såby, Kirke
Såby, Abbetved, Gevninge, Herslev og
Kattinge til vi igen er tilbage ved Boserup Skov.

Dexter Gordonsvej,
langs Teglværksløbet *)
10:00
Langsomt
Finn Ørsleff, tlf:
60769338

Det bliver en tur fra Sydhavnskvarteret
til og med Nordhavnskvarteret. Vi vil se
på, hvad der arkitektonisk og mht. byplanlægning er sket siden de to foregående arkitektture.
Jeg skal tale med Dansk Arkitektur Center, køre nogle prøveture og finde nogle
interessante steder og historier. Detaljer
kan findes på klubbens website nogle
uger før turdato.
*) Nej, det bliver ikke en jazz-tur, medmindre en deltager bidrager med et
kvalificeret foredrag om Modern Jazz.
Mvh. Finn Ø

Hallandsåsen
Lørdag d. 7. juli
Mødested
Mødetid
Turlængde
Hastighed

Hos Knud og Merete
7:30
95 – 100 km
1. halvdel til Båstad lidt
hurtigt (23 km/h eller
mere). Dernæst lidt
langsommere (nok 20
km/h efter vurdering
25/5-18). Gennemsnitshastighederne sættes
ofte ret optimistisk.
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Turleder
Tilmelding
NB:

Knud Hansen og Johan
(- 20 km.).
Knud senest torsdag 5.
juli 2343 7051
Husk frokost pakke

Vi kører i egne biler til Ängelholm og
parkerer dem der. Skal koordineres
godt. Så deler vi os, så Johan og evt. en
mere straks tager den kortere rute op på
åsen via Margrethetorp og ned igen til
Båstad i Johans tempo. Resten kører
først mod nordøst og så 2 gange op
over åsen. Frokost spises på åsen i Lya
med udsigt. Fra T-krydset Nygatan/
Köpmannsgatan i Båstad følges vi alle
igen i Johans tempo via Kattvik halvvejs
op på åsen til kaffe/kage i Birgit Nilsson
museet (se hjemmeside). Derpå helt op
på højderyggen før vi via afvekslende
kørsel når kysten, som følges tilbage til
bilerne.
Chaufførerne bestemmer afregning.
Første gang ås op 100->196 højdemetre. Anden gang ås op 21->207 højdemetre. Tredje gang op 15->134 plus
134->181 højdemetre.
Vel mødt: Knud og Johan.
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Karlstrup Kalkgrav
Søndag d. 15. juli
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder

Jyllingevej/Tårnvej
10.00
75 km
Flemming Nielsen
Tlf.: 43 64 49 03

Om turen: Vi følger Vestvolden frem til
S-banen mod Køge. Vi finder en række
småveje og cykelstier på begge sider af
S-banen frem til Wilhelms Plantage,
hvor vi krydser motorvejen og når frem
til Karlstrup Kalkgrav. Vi kører ned til
vandet og spiser frokost. Før hjemturen
starter, går vi en tur rundt i bunden af
Kalkgraven.
Vi følger en del af den oprindelige cykelrute imellem Køge og København på
tilbagevejen (Ruten er ændre meget siden). Vi stopper ved Mosehuset i Albertslund og får kaffe og kage.
Tempoet bliver så alle kan følge med.

Nordkysten
Søndag 5. august
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder

Hillerød. St.
10:00
70 Km
Børge tlf. 93 99 54 80

Medbring hvad i har behov for.
Vi kører nordpå mod Tisvildeleje hvor
den medbragte indtages. Undervejs passerer vi små hyggelige landsbyer.
Vi kommer tæt på Arresø, som vi Følger
et stykke af vejen. Der vil være mulighed for at bade, hvis vejret tillader det.
Derefter finder vi et kaffested.
Børge
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Køge og omegn
Lørdag d. 25. august
(NB! oprindeligt programsat til 11
august)
Mødested
Mødetid
Turlængde
Hastighed
Turleder

Køge station
10:15
55 – 65 km
22 – 24 km/t
Lone 24804687

Ad små landsby veje afdækker vi området, vi gør, også holdt ved Vallø slot.
Kaffe og kage skal nydes i min kolonihave 3 km fra Køge station. Her slutter
turen og man kan frit vælge at tage tog
fra Køge eller cykle hjem.
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ren går over Værløse, nord om Søndersø, videre gennem Jonstrup Vang til
Ballerup Nord. Ad Sct. Jacob ruten tilbage til Rødovre Parkvej.

Helsingborg
Lørdag d. 8. september
(OBS! Ændret fra 6. september)
Mødested
Mødetid
Turlængde
Hastighed
Turleder
NB:

berthel2012@gmail.com

Buresø

eller 2243 6996

Søndag d. 26. august
Mødested
Mødetid
Turlængde
Hastighed
Turleder

Helsingør foran stationsbygningen
10:00
60 km
ca. 20 km/time
Berthel og Jytte
Tilmelding senest den 6.
sep. kl. 18 til Berthel

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

Efter færgeoverfarten cykler vi langs
Øresundskysten og rundt i/om Helsingborg og Råå-området, hvor vi måske
kan få tid til en vandretur.
Turen er endnu i planlægningsfasen.
Husk pas eller kørekort, badetøj, madpakke og svenske kroner

Roskilde Fjord vestsiden
Søndag d. 9. september

Vi kører ad Sct. Jacobs ruten til Ballerup
Station videre ad Kilderuten, forbi
Grantoftegård og under S-banen til Måløv. 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. Hjemtu-

Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder
NB:

Frederikssund station
10:00
Ca. 65 km
Jørgen 26578449
Turcykel anbefales
Husk mad og drikkevarer
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Side 8
Åbningsturen 2018
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Havtornetur
Søndag 16. september
Mødested
Mødetid
Turlængde
Hastighed
Turleder

Åmarken station
10.00
60- - 70 km
20 – 24 km/t
Lone 24804687

Så går turen atter mod Hedeland, først
langs vandet og derefter ind over land.
Hvis vejret tillader det, skal vi have en
dukkert omkring Arken, husk en god
lille havesaks og poser til havtornegrenene.
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rup, Kirke Hvalsø og Smidstrup til Valsølille Sø, hvor vi spiser vor medbragte
mad med udsigt over søen.
Efter frokost kører vi over Ny Tolstrup
til Lejre hvor kaffen indtages i bagerens
gårdhave.
Hjemturen over Øm og Gøderup til
Roskilde.

HVERDAGS TURE

Rundt om Skjoldenæsholm
skovene
Søndag 23. september.
Mødested
Mødetid
Turlængde
Hastighed

Turleder

Roskilde Station,
sydsiden
10:00
Ca. 65 km
Roligt tempo ca. 22-24
km/t, afpasset deltagerne; men der er
mange bakker
Aksel 2280 2522

Turen er en gentagelse af den tilsvarende tur sidste år; men nu som en eftersommertur.
Turen byder på flot natur og strejfer det
højeste punkt på Sjælland. Det betyder
også at det er en tur i et ret kuperet terræn. Vi kommer fra havniveau op til op
til godt 100 m i alt omkring 600 højdemeter.
Ruten: Fra Roskilde køres over Boserup
og Herslev til Lejre. Herfra over Kisse-

Refshaleøen og Amager
Strand
Torsdag d. 14. juni
Mødested
Mødetid
Turlængde
Hastighed
Turleder
NB:

Åmarken Station
10:00
ca. 45 km
Op til 20 km/t
Birgit Rudolph
2627 4419
Vi slutter ved Ellebjerg
Station

Vi kører gennem Kystagerparken, Sydhavnen, Christianshavn til Refshaleøen.
Vi fortsætter til Amager Strand. Undervejs finder vi et sted at sidde og spise
frokost og senere et kaffested.
Husk madpakke og drikkelse samt
penge til kaffe/kage
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Bådfarten
Torsdag 5. juli
Mødested
Mødetid
Turleder
NB: Pris

Sjælsø rundt
Torsdag d. 2. august

Mødetid
Turledere
Turlængde
Hastighed

FLERDAGS TURE OG
ARRANGEMENTER

Sorgenfrivej 23 Kgs.
Lyngby
10:45
Peder Andersen
tlf: 28976208
80,- pensionister: 64,-

Vi sejler til Frederiksdal ank. 11:30 og
går til Den Gamle Have hvor vi spiser
vores medbragte mad. Drikkevarer skal
købes på stedet.
Efter vejr og stemning kan vi sejle eller
gå ca. 4 km af Prinsessestien tilbage til
Lyngby, hvor turen slutter med kaffe.

Mødested
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Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby
10:00
Aase og Jens Spelmann
21176003
50 km
Så alle kan følge med

Vi cykler den klassiske Sjælsø rute med
små historier undervejs.
Vi spiser vores madpakke i det fri. Som
sædvanlig finder vi et kaffested undervejs

Torsdag d. 6. september
Ingen tur, den planlagte tur køres lørdag 8 september, se side 7.

Gammel eg i Jægerspris skovene

Cykelturistugen 2018
Frederiksværk 22. – 28 juli

Årets cykelturist uge finder sted i dagene
22. – 29. juli i og omkring Frederiksværk.
Det særlige i år er at Turcyklisterne er
medarrangør.
Mere information og tilmelding via
Cyklistforbundets hjemmeside.
Jens Spelmann

3 dages tur til Skåne:
Ulltorps stugor ved Höör

17.–19. august.
Mødested og tid endnu ikke fastlagt.
Deltagerne får direkte besked
Turlængde ca. 50 – 70 km per dag.
Grusveje vil forekomme.
Den populære sverigestur går i år atter
til det flotte område i midten af Skåne.
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Turledere: Tom Kristensen og Susanne
Sindberg, 4091 7701
19 forventningsfulde turcyklister har ønsket at deltage, hvilket vil sige fuldt hus.
Turen koster anslået 800 kr. plus transport. Depositum 600 kr.
Der vil være mulighed for at bade. Og
husk pas eller kørekort samt svenske
kroner til mad, kaffe/kage med videre,
samt en madpakke til fredag.
Turen er endnu ikke planlagt i detaljer.
Vi stopper ved flere seværdigheder.
Deltagerne får direkte besked med alle
væsentlige detaljer.
Ønsker du at komme på venteliste, så
send en mail til Susanne sas@tystofte.dk
eller ring til 4091 7701

BERETNINGER FRA TURE
OG ARRANGEMENTER.

Optimistturen, før kaffen

Side 11
Optimisttur – lørdag d. 7. april 2018.
16 personer var mødt frem på mødestedet i Glostrup. Herfra delte gruppen sig
i 2: Den lange som dog havde muteret
til en hurtig tur, da flere af de potentielle lang-kørere, fandt det lovligt optimistisk at køre over 100 km så tidligt på
sæsonen, så Knud havde lavet et alternativ.
Den korte, som vanen tro kørte mod
Lejre, denne gang syd for Roskildevej/Københavnsvej.
Optimismen blev dog vel belønnet på
vejr siden, og begge grupper kunne begive sig ud på deres respektive ruter.
Detaljerne i den hurtige tur kender jeg
ikke, men da den korte tur nåede frem
til Vindinge, stod jeg parat til at koble
mig på turen. Turen førte deltagerne igennem en række af de midtsjæl-
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landske landsbyer med de for ikke-stedkendte så sære navne som Stærkende,
Vor Frue, Gøderup, Øm og Trællerup.
Der var som sædvanlig frokostpause
ved bageren i Lejre. Bageren har, som
nogle vil vide, for nogle år siden etableret en flot terrasse med udsigt over åen,
og dér indtog vi frokosten.
Efter frokosten fortsatte vi med kurs
mod Boserup Skov og videre gennem
Roskilde og Himmelev til Munksøgård i
Trekroner, hvor Poul havde forberedt
kaffen.
Det hurtige hold var kommet os lidt i
forkøbet og sad og nød solen på bænken da vi ankom med kagerne. Efter
kaffen blev jeg på Munksøgård, mens
de fleste uforfærdede kastede sig ud i
modvinden mod hovedstaden. Jeg har

Fra Furesøturen
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sidenhen hørt at det blev en ret krævende hjemtur.
Tak til Knud og Finn for optimismen og
de fine ture.
Birte
Furesø tur 21. april
15 cyklister var mødt op ved Klokkedybet til Merete og Knuds tur.
Vejret var sommerligt - dog med kraftig
vind. Jeg mødte op med korte ærmer
og ingen vindjakke. Dumt. Jeg frøs med
anstand hele dagen.
Turen gik ad små veje gennem Bagsværd til Frederiksdal Hotel, hvor vi stod
i læ for vinden og smagte noget af
Knuds hjemmelavede bitter. Turen gik
da igennem Virum, hvor en mand i stor
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Ole vendte sig tilfældigvis om og
dér kom bussen, så da fik vi
travlt og lavede en u-vending.
Ankommet til byen skulle vi op
og gå på bymuren, herfra er der
en fantastisk udsigt over byen og
landskabet. Det begyndte at
regne og vi besluttede at finde et
sted at spise.

bil prøvede at klemme os. Det gik heldigvis godt. Kørte da langs med søen til
vi fandt et fint spisested.
Der var mange i skoven bla. et hold
mountainbikere, der kørte som død og
helvede. Vi fortsatte langs Furesøen til
konditoriet i Farum, der som sædvanligt
serverede nogle gode kager. Turen
hjem gik via Bastrup ruin, hvor Tom
konstateret at der var blevet ryddet op.
Turen gik da igennem Ganløse til Måløv, hvor vores veje skiltes.
Tak til Knud og Merete for end god tur
Hilsen Jens

MALLORCA I MAJ
Til Alcúdia
Vi vågnede op til en kedelig regnvejrsdag. Anne Marie og jeg besluttede os til at tage til Alcúdia,
tilfældigvis møder Vi Jonna og
Ole i elevatoren, de vil med og
sammen går vi hen mod bussen.
Der stod mange mennesker og
ventede og da vores tålmodighed
slap op, valgte vi at finde en taxa.

Vi havde allerede spottet en restaurant ud, men inden da, blev
jeg lokket ind en lille 'butik',
hvor der sad en kunstner der
portrætterede folk. Jeg blev sat i en stor
lænestol, hvorefter han tegnede mig og
snakken gik, jeg endte selvfølgelig med
at købe det. De andre havde i mellemtiden fundet restauranten og bestilt
nogle store øl, hertil fik vi paella og tapas.
Pga. det dårlige vejr tog vi taxa hjem.
Om aftenen var der en fremragende
guitarist der underholdt, han overraskede os ved at synge, Så længe jeg lever, på dansk.
Lone
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Til Lluc
Onsdag d. 2. maj gik turen til Lluc –klosteret. Klosteret ligger i en grøn dalsænkning i øde bjerge i Tramuntanakæden på det nordlige Mallorca.
Mange valfarter dertil pga. den sorte
madonna. Klosteret bliver brugt som
hotel, så der er mulighed for overnatning, hvis man er på tur.
Jeg havde hørt meget om denne tur,
både hvor flot der var oppe på bjerget,
men også at det var en udfordrende tur
med mange højdemeter. Knud og Aksel
var turledere, alle var velkommen, så
jeg så lige chancen for at komme med
op på bjerget.
Vi skulle mødes ude foran hotellet kl.10.
12 cyklister var mødt op. Vejret var fint,
sol, let vind og ca. 20 grader. Knud
førte an og Aksel var bagtroppen, som
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sørgede for at ingen blev tabt undervejs.
Første etape gik fra Grupotel Amapola
og til Pollença (16 km). Det første stykke
ud af byen var meget trafikeret, men da
vi drejede fra ad en mindre vej, var det
mere afslappende at cykle, og vi kunne
bedre nyde naturen. Vi så citron- og oliventræer, opdyrkede marker og får der
var på græs. Meget idyllisk. Det gik fint
med at følges ad og snart nåede vi til
Pollença. Her var der var tid til kaffe på
en cafe inden vi skulle op ad bjerget.
Rigtig hyggeligt at sidde på cafe og se på
de lokale beboere.
Efter en fortjent pause gik turen nu videre op ad bjerget mod Lluc-klosteret.
Da holdet var en blanding af meget erfarne og mindre erfarne cyklister, aftalte
vi at køre i eget tempo op af bjerget og
så mødes på toppen. Det gik stille og
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roligt opad og udsigten blev flottere og
flottere. Jeg må dog indrømme at det
var begrænset hvad jeg så, jeg havde rigeligt med at koncentrer mig om at
cykle og holde øje med trafikken. Der
var andre, som havde fået samme god
ide både cyklister og bilister. Generelt
var bilisterne søde til at vente til der var
plads til at komme forbi. Det gik fint
med at komme godt op og på et tidspunkt støtte jeg på nogle fra holdet som
holdt pause. Det var godt lige at
komme af cyklen og nyde udsigten. Jeg
fik en ”hi-five” af Knud, det føltes godt,
det gav ny energi til resten af turen.
Det sidst stykke gik det både op og ned,
så endelig nåede vi op på toppen hvor
klosteret lå. Vi havde kørt 36 km og
bjerget var 515 m højt.

Side 15
stykke var temmelig dårlig med grus og
sten på vejen. Et sted skulle vi også over
et vandløb. Vi så også får og heste, som
gik og græssede fredeligt på markerne.
En fin tur. Det sidste stykke hjem, kørte
vi i rask tempo ad hovedvejen. Vi var
tilbage på hotellet ca. Kl.18. Lidt trætte
men glade og veltilpasse.
Der var dog tid til en velfortjent øl. Vi
havde kørt i 8 timer, 78 km og 1100 højdemeter.
Tak til Knud og Aksel for en god tur. I
sørgede for at alle kom op og ned af
bjerget i god behold.
På hele turen følte jeg mig tryg ved at
køre sammen med jer.
Anne Marie

Her kom belønningen. Vi var kommet
til et meget fredfyldt sted med kloster
og kirke og ikke så mange turister. Den
tur var nu heller ikke for hvem som
helst. Nu var der tid til at nyde den
medbragte madpakke i solen. Den var
fortjent. Bagefter gik vi en tur op ad de
fine terrasser og sikken udsigt ud over
bjergene, meget flot - det var anstrengelserne værd.
Kl.14.30 gik turen hjemad. Inden vi
kørte af sted, var der tid til at fylde
vanddunkene ved kilden. Vi kørte mod
Caimari. Cykelturen ned ad bjerget var
helt fantastisk. Jeg er ellers ikke så modig, men man bliver altså helt høj af farten nedad og nedad igennem hårnålesvingene. (Godt mine børn ikke så mig).
Efter nedkørslen blev der tid til endnu
et cafebesøg i Campanet.
Derfra kørte vi mod nordøst. Resten af
turen gik ad nogle små veje som Knud
fandt. Det gav udfordringer, da vejen et

Tak til Annette, Anne Marie, Gitte
og Ole for billeder.
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KOMMENDE KLUBMØDER

Efterlysninger

Fredag 15. juni

Trøje
Vil du sælge din
Turcyklist-trøje?
Jeg ønsker at
købe den sidste
nye røde
Turcyklisttrøje
og/eller Turcyklist vest
mrk. ”Protech”
inkl. logo. Jeg
bruger hvad der
svarer til str.
36/38 eller str.
Medium. Ønsker du at sælge denne
trøje/vest? Så kontakt: Gitte Kofoed.
Mobil: 21 64 22 09.

Grillklubmøde
Mødested
Mødetid
Turleder

Bålpladsen ved Kridtbjerget i Vestskoven
Fra kl. 18:00
Flemming Nielsen
4364 4903

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.
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.

Refleks vest
Fotoet viser reflekterende "jakke" fra
Cykelturistugen
i
Vejen 2014. Har I
stadig en sådan, vil
jeg meget gerne
overtage den.
Vh. Johan.

Fredag 13. juli

Grillklubmøde
Samme program som i juni

Fredag 10. august

Resten af 2018 udkommer
Turcyklisten som følger:

Torsdag 13. september

Nummer
3-2018
4-2018

Grillklubmøde
Samme program som i juni

Klubmøde på Sankt Annæ

Deadline
20. august
19. november

Udgivelsesdag
10. september
10. december

