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TURCYKLISTEN 

Turcyklisten er medlemsblad for forenin-

gen 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 glæ-

den ved at cykle. Så har vi vakt din inte-

resse er du velkommen til at kikke forbi 

på en klubaften eller møde op til en af de 

annoncerede ture for at se hvad vi egent-

lig 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 2019 

Almindeligt kontingent   350 kr. 

Husstandskontingent      600 kr. 

Bladabonnement            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 ak-

tuel. Send ændringer i adresse,  

telefonnummer eller e-mail til kassere-

ren. 

 

  

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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MOTIONS- OG TRÆNINGS 

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

 

Halvhurtig racertur for de  

arbejdsfri og ferieramte. 

Tirsdage 

9. april – 29. oktober 

 

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid 10:00 

Turlængde 45 – 50 km 

Tempo Tilpasses efter de frem-

mødte 

Turleder Knud Hansen 23437051 

Aksel Koplev 

 

Der er ingen grund til at der ikke skulle 

være højt humør og god stemning, så 

hold dig ikke tilbage. 

Hvorvidt du vil køre denne tur på din ra-

cer, 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 hol-

des en pause undervejs, hvor udsigten 

over Øresund eller hvad der måtte vise 

sig kan nydes og medbragt drikke og 

kiks/bar/frugt kan indtages. 

Sommermotion 

Onsdage 

10. april - 18. september 

 
Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid 17:00 

Turlængde 35 - 40 km 

Tempo 22-24 km/t 

Turleder Merete Jørgensen – 

29825183 

 

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. Der-

efter går det hjemefter over Vridsløse-

magle, Galgebakken og Supercykelstien 

til vi igen rammer Espelunden 

 

  

   

TURE OG ARRANGEMENTER 

I WEEKENDEN 

 

Aboretet (tidl. iskagetur) 

Lørdag den 15. juni 

 

Mødested Birkerød station 

Mødetid 10:00 

Turlængde Ca. 40 Km 

Tempo Afpasses efter delta-

gerne 

Turleder Anne Marie Andersen 

tlf. 21914827 

Medbring Mad og drikke 

 

Vi kører til Sjælsø og kører på grusstien 

langs søen. Videre til Høsterkøb og til Ar-

boretet i Hørsholm. Her spiser vi vores 

mad og går på opdagelse i Arboretet 

(ca.1.5 time).  
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Derefter kører vi igennem Grønnegade 

og videre til Ninna’s Natur cafe på Kir-

keltevej. Nu er det tid til kaffe og kage i 

det grønne. Kaffe og kage: 68 kr eller ka-

gebuffet:149 kr.  

Herefter kører vi videre til Hillerød sta-

tion. 

Anne Marie. 

 

Bananiløbet 

Lørdag d. 22. juni 

Kontakt Jens Spelmann for yderligere in-

formation. 

 

 

Maglesø – Tadre Mølle 

Søndag d. 23. juni 

 

Mødested Den store parkerings-

plads på toppen af bak-

ken ved Boserup skov 

Mødetid 10:00 

Turlængde Ca. 75 Km 

Tempo 24 - 26 km/h alt efter 

de fremmødte. 

Turleder Knud Hansen; 

23437051 

Tilmelding Senest den 20. juni 

Tilmelding senest torsdag er nødvendig, 

da turen ikke køres i regnvejr. 

Turen går gennem nogle af de mest na-

turskønne områder på Midtsjælland, 

hvilket også inkluderer en del bakker un-

dervejs.   

Turen starter ved Boserup skov. Så er vi 

fri for gadekørsel, og der er gode parke-

ringsmulighed for bilister. 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, Ma-

rup, 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.  

Knud 

 

Helsingør-Frederikssund 

Lørdag d. 29. juni 

 

Mødested Helsingør banegård v. 

perron for Gillelejeba-

nen. 

Mødetid 10:00 

Turlængde 52-54 km, altså ikke 

vildt lang.  

Tempo Så turleder kommer le-

vende hjem, men dog 

hurtigere end åbningstu-

ren 

Turleder Johan Knudsen, 

24463766. 

Turslut Café i Frederikssund. 

 

Dårligt vejr: Aflysning og evt. flytning til 

søndagen efter.  

 

1. etape på ca. 28 km ad Gurrevej til Ti-

køb. Så ad Fredensborgvej til Fredens-

borg og Hillerødvej til Hillerød. Her er 

frokost, medbragt eller købt. 2. etape er 

lidt kortere, ca. 25 km først på Banestien 

fra Hillerød, så mod Borup, Skævinge og 

Strø Bjerge (bakkespurt) til kaffe/kage i 

Fr.sund.  

 

På gensyn fra Johan.  
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Bøllemosen 

Søndag d. 7. juli 

 

Mødested Jyllingevej/Tårnvej  

Mødetid 10:00 

Turlængde Ca. 50 Km.  

Turleder Flemming Nielsen  

Tlf: 43 64 49 03 

 

Vi kører via Smørmosen til Frederiksdal i 

et moderat tempo, så alle kan følge med. 

Vi følger Mølleåen fra Sorgenfri til Råd-

vad. Der er grusvej langs Mølleåen. Fro-

kosten spises oppe ved Bøllemosen. Husk 

at tage madpakke og drikkevarer med. 

Kaffe drikkes på Bakken. Hjemturen via 

Dyrehaven og forbi Gentofte.  

 

Herslev Bryghus - Frokosttur 

Lørdag d. 13. juli 

 

Mødested Roskilde Station, sydsi-

den 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 35 Km + 10 Km 

Turleder Jørgen Harborg; 

26578449 

 

 

Vi kører over landet i omegnen af Ros-

kilde til Herslev. Vi regner med at spise 

ved Herslev Bryghus omkring kl. 12.30-

13.00.  

 

Mad bestilles hos mig 

på tlf. 26578449 senest 

d. 1/7-2019.  

Menukort: se rammen 

  

Vel mødt JH.  

  

Herslev Bryghus, menukort 

 

Rugbrødsmadder smurt med hjemmelavet may-

onnaise og krydderurter:  

Oksespegepølse, salat, portersky og rå løg: 45  

Hjemmelavet leverpostej med timian&rosmarin, 

salat og hjemmesyltede rødbeder: 45  

Æg, salat, kryddermayo, ristede solsikkekerner: 

45  

3 Stk: 125  

 

Sandwiches:  

Skinke, salat, senneps mayo, kimchi og krydder-

urter: 65  

Vesterhavsost m. Salat, maltmayo, æble/løg-

chutney og krydderurter: 65   

Chorizo/chilispegepølse med salat, krydderolie, 

løg, brøndkarse: 65  

 

Charcuteribræt:  

Krydderpostej, spegeskinke, 2 slags pølse, brød, 

hjemmelavet surt: 125  

Årstidens salat:   

Salat med sæsonens råvarer og brød: 65  

Salat med sæsonens råvarer, skinke eller steg og 

brød: 125  
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Cykelturistugen 2019 

Randers 21 – 27 juli 

Der er stadig mulighed for at komme 

med til årets cykelturistuge. Mere infor-

mation og tilmelding på Cyklistforbun-

dets hjemmeside 

 

Dragør 

Søndag d. 4. august 

 

Mødested Åmarken station. Foran 

stationen.  

Mødetid Kl. 10:00 

Medbring Frokost og drikkelse samt 

evt. kikkert.  

Turleder Birgit Rudolph  

Tlf. 26 27 44 19 

 

Vi kører syd over kalvebodbroen og syd 

om fælleden langs vandet til Fasanstien 

til Søvang og Dragør, hvor vi spiser fro-

kost. Efter en tur rundt i Dragør drikker 

vi kaffe og kører hjem over Fælleden. Tu-

ren slutter ved Friheden station.  

Venlig hilsen Birgit  

 

Hornsherred 

Lørdag d. 10. august 

Mødested Frederikssund Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 60 Km 
Turleder Børge.  93 99 54 80. 
Bemærk-

ning 

Medbring hvad I har 

behov for 

 

Vi kører mod Jægerspris, videre til 

Kyndby måske ud til værket. Herfra via 

Skibby til Selsø. Så finder vi et kaffested. 

Vi slutter i Frederikssund.  

Børge 

 

Holbæk-Orø-Roskilde 

Søndag d. 25. august 

 

Mødested Holbæk Station, nordsi-

den 

Mødetid Kl. 9:30 

Turlængde Ca. 55 Km 

Tempo Jævnt tempo, men vi 

racer ikke. 

Tilmelding 22.august. Der er aflys-

ning ved dagsregn. 

Turleder Poul Larsen 40417248 

og Birte Søltoft 

20740164 

 

Mødetiden kan nås med Holbæktoget 

8:21, eller Kalundborgtoget 8:41 fra Kø-

benhavn H. 

 

Fra Holbæk station kører vi til Orøfær-

gen hvor vi skal nå færgen kl 10:05. Den 

koster 20 kr. hvis der er tilskud til billet-

priserne.  

Vi cykler en lille runde på øen, og ser om 

vi evt. kan holde en lille kaffepause på 

Galleri ArtDoor. Hvis du bliver tidligt fro-

kostsulten, så hav en mellemmad klar, vi 

spiser først frokost ved et-tiden.  

Efter denne lille runde tager vi trækfær-

gen (pris: 14 kr.) til Hammer Bakke, hvor-

fra vi kører tværs over Hornsherred til 

Gershøj havn, hvor vi spiser frokost. Her-

fra fortsætter vi sydover til Munkholmvej 

og drejer mod Gevninge, Herslev og Kat-

tinge Vig til vi finder et kaffe/Kagested på 

vej tilbage til Roskilde. Herfra kan man 

enten tage toget fra Roskilde station eller 

cykle hjem. De der ønsker det vil blive 

ført til stationen.  

Birte og Poul  
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Æbletur til Køge 

Søndag d. 8. september 

 

Mødested Åmarken Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 60 Km 

Tempo 18-24 Km/t 

Turleder Lone Belhage 

 

Vi mødes ved Åmarken station kl 10:00  

og kører langs vandet 

Fra Køge kører vi til Strøby Egede hvor 

vandhundene kan få en dukkert.  

Herfra kører vi mod Køge og får kaffe og 

kage i mit kolonihavehus, hvor æble-

træet forhåbentligt bugner. 

Fra Køge kan man tage tog hjem.  

Lone 

 

 

Skjoldnæsholm 

Søndag d. 15. september 

 

Mødested Roskilde Station, sydsi-

den. 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde ca. 65 km 

Tempo Roligt; ca. 22-24 km/t, 

afpasset deltagerne; 

men der er mange bak-

ker 

Turleder Aksel 2280 2522 

Så prøver vi igen: Turen er som det blev 

planlagt sidste år; men nu forhåbentlig 

med mindre regn.  

Turen byder på flot natur og strejfer det 

højeste punkt på Sjælland. Det betyder 

også at det er en tur i et ret kuperet ter-

ræn. Vi kommer fra havniveau op til 

godt 100 m, i alt omkring 600 højdeme-

ter.  

Ruten: Fra Roskilde køres over Boserup 

og Herslev til Lejre. Herfra over Kisserup, 

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. 

Aksel  

 

HVERDAGSTURE 

 

Hverdagstur til Dalby 

Tur til Helmers fantastiske samlermu-

seum i Dalby ved Køge.  

Torsdag d. 4. juli 

 

Mødested Køge Station 

Mødetid 10:00 

Turlængde 2 x ca. 30 km 

Tempo Stille og roligt 

Tilmelding Senest d. 2. juli til Jens 

21176003 eller jensspel-

mann@gmail.com 

Turleder Jens Spelmann 

 

Vi cykler til Dalby og besøger Helmer. 

Han har igennem et helt liv samlet på 

cykler - legetøj - cigarkasser - cykelemble-

mer og tusindevis andre ting. En kæmpe 

oplevelse.  

Frokost og kaffe nydes det samme sted   

Turen slutter i Køge.   

Jens 

Frokoststedet ved Valsølille Sø 

mailto:jensspelmann@gmail.com
mailto:jensspelmann@gmail.com
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Bådfart 

Torsdag d. 1 august 

 

Mødested Sorgenfrivej 23, 

Kgs. Lyngby 

Mødetid 11:45 

Priser Kr. 80,- 

Pensionister Kr. 64,- 

Turleder Peder Andersen 

2897 6208 

 

Vi sejler til Frederiksdal ank. 12:30 og går 

til den ’Den Gamle Have’ hvor vi spiser 

vores medbragte. 

Drikkevarer skal købes på stedet. 

Efter vejr og stemning kan vi sejle eller gå 

ca. 4 km ad Prinsessestien tilbage til Kgs. 

Lyngby hvor turen slutter med kaffe på 

Cafe Amalie. 

Peder 

 

Furesøen rundt 

Torsdag d. 5. september 

Mødested Klokkedybet - hjørnet 

af Frederikssundsvej 

Mødetid 10:00 

Turlængde 50- 70 km afhængig af 

vind og vejr og delta-

gernes kræfter 

Tempo Afpasses efter delta-

gerne 

Turleder Merete Jørgensen 

29825183 og Knud 

Hansen 23437051  

 

I april måned blev vores “Furesøtur” af-

lyst pga dårligt vejr, så vi prøver igen.  

  

Turen går gennem Herlev, Bagsværd, 

hvor vi rammer Furesøen, videre til 

Holte og Vaserne.  

Så er det tid til frokost med udsigt over 

søen. Vi holder os tæt til søen og kører 

over Bidstrup til Farum, derfra mod Ba-

strup sø. Hvis kræfterne tillader det fort-

sætter vi til Burre sø og Ganløse.  

Vi finder et passende kaffested under-

vejs.  

Vh Knud og Merete  

 

FLERDAGSTURE OG  

ARRANGEMENTER 

 

Sverige  

16. – 18. august.  

Turen er fuldtegnet 

Ved spørgsmål kontakt Susanne Sindberg 

tlf; 40917701 

Oplysninger om turen findes i blad num-

mer 1 samt på Turcyklisternes hjemme-

side. 

 

Holbækturen 

23 - 25 august 

Vi skal bo i hytter, prisen for overnat-

ning er 450 kr pr snude.  Pengene skal 

indbetales nu, så vi kan nå at få hytter.   

På konto nummer: 4400 0003890821 

danske bank  

Husk at notere dit navn.   

På afrejsedagen skal du have en mad-

pakke med.   

Fra Furesøturen 2018 
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I får nærmere besked om mødested og 

tidspunkt, start august.   

Hjemturen køres af Poul og Birte, over 

Orø til Roskilde. Se turbeskrivelse for 

hjemturen på side 6. 

Vel mødt.   

Lone, 24804687  

  

Jubilæumsturen 

15-17. maj 2020 

Klubben fejrer 45 års jubilæum til næste 

år. I den anledning arrangerer vi week-

endtur til Röstunga i Skåne, hvor vi har 

booket Villa Söderåsen til ophold og fest 

om lørdagen. Mere information i turcyk-

listen nr. 4 2019 til december.   

Hilsen Knud og Aksel.  

PS! Vi søger medarrangører til ture og 

fest, henvendelse til Knud Hansen  

Tlf: 2343 7051  

 

Mallorca 2020 

Mallorcaturen 2020 finder sted i septem-

ber måned. Mere information i foråret 

2020.  

Hilsen Aksel og Knud.  

 

BERETNINGER FRA TURE 

OG ARRANGEMENTER 

 

Åbningsturen 31. marts 

En blæsende fornøjelse.  

Vi mødtes ved Trangravsbroen ca. 30 

cyklister. Efter lidt snik-snak var vi klar til 

turen. Første stop var Amagerværket for 

at bese det der skal blive til en skiløjpe. 

Derefter kørte vi videre ad veje og stier. 

Johan lovede os steder vi ikke havde væ-

ret før - og han holdt ord! Efter en tid 

kom vi til en kondibane som også kan 

køres på cykel.   

Vi spiste ved en kiosk ved havnen. Vi 

kørte videre ad den nedlagte Amager-

bane og kom efter nogen tid til en golf-

klub hvor vi fik kaffe og lagkage. Derude 

stødte Merete til da hun holder cykel-

pause pga. En brækket arm.  

Man kan sige at turen gik i både zig og 

zag men det betyder også at Johan og Vi-

beke fik det hele med. En blanding af cyk-

ling og gode historier.   

 

Stor tak til Johan og Vibeke for en god 

åbningstur. Jørgen Harborg 

 

Optimistturen 13. april 

Kølig blæst fra NØ, men ellers tørvejr, fik 

kun 9 fremmødte i Glostrupkrydset, 

heraf 2 til hurtigruten, hvor vores vært 

Poul sluttede sig til undervejs.  

Vi andre 7 nød medvinden og fik følge-

skab af vor anden vært Birte ved golfba-

nen vest for Reerslev.  

 

I Vindinge præcis på koordinaterne 

55⁰37’32,27”N og 12⁰08’14.40”Ø forlod 

min gruppes turleder Finn K. os, og sty-

ringen overgik til Birte resten af vejen, 

som gik over Gøderup, Øm og Kornerup 

m.v.  

 

I Lejre skulle jeg besigtige den gamle sta-

tionsbygning, som just er istandsat til bib-

liotek, ubetjent om lørdagen. V.hj.a. sy-

gesikringsbevis med mange afprøvninger 

af både magnetstribe og stregkode og tål-

modighed samt en kode for biblioteket 

kom jeg ind i en helt tom bygning. De 

andre ventede ved/i Lejrebageren, som 

gratis fyldte vand på alles cykelflasker 

(skilt i vinduet) og derfor fremover be-

nævnes Cykelbageren.   

 

Så gik vi i gang med modvinden til 

Munksøgård, hvor et syn af to slaskede 
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kroppe fra Knud H. og Aksel henslængt i 

vandret position på nogle møbler mødte 

os. Med langsomme bevægelser kom 

kroppene på højkant, så vi alle kunne 

nyde to forskellige kageanretninger med 

masser af flødeskum creeret af 

Poul+Birte. TAK. 

 

I ganske let spredt formation skiltes vi, de 

fleste til endnu lidt modvind.  

Johan. 

 

Torsdagsturen 2. maj 

I forholdsvis kraftig blæst fra vest-nord-

vest mødtes 10 cyklister på Stenløse sta-

tion og guidedes af Hofgart til Annes 

hjem og udsøgte morgenbord. Med 

Anne som bagstopper var vi 11, der i star-

ten lukrerede på en del medvind til Gan-

løse uden bagerbesøg, men så blev det 

alvor på Skolestien til Slagslunde, hvor en 

af deltagerne pga. problemer med det 

ene ben stod fra og tog hjem. Videre til 

Buresø. Så i delvist læ til Metalskolen og 

Jørlunde inden de åbne vidder ved Sund-

bylille. Ad Haldor Topsøe Park mod 

Vinge, Snostrup, Store Rørbæk og Lille 

Rørbæk og lumsk markvej, som hedder 

Lille Rørbækvej eller Fjordstien. 

 

Her var der mærkbar sidevind, som ka-

stede en af deltagerne i det friske grønne 

danske græs inden Jyllinge Nordmark. I 

Jyllinge droppede vi frokost både på et 

smukt udsigtspunkt og ved havnen pga. 

blæst. I stedet drog vi til Annes hus og 

supplerede frokosten med hendes fine 

krymmelkage baseret på hindbær og 

skovbær med dejlig sprød overflade og 

18% crème fraiche fra 2 halvliters karto-

ner. Nogen snak ved bordet omhandlede 

følgerne af slagregn på indad-, henh. ud-

adgående døre. De fleste udnyttede 

medvinden på cykel hjem mod Køben-

havn efter at have takket for Knuds og 

Annes gæstfrihed og ønsket den god rejse 

til Riga. 

Johan. 

 

Mallorca i maj 

Den årlige tur til Mallorca fandt i år sted 

fra torsdag 2. maj og en uge frem. Vi bo-

ede, som de seneste 3 år, ved Platja del 

Muro. I år på hotel Amapole, som bety-

der valmue, fik vi at vide af vognman-

den, mens vi ventede på at vores chauf-

før dukkede op. Så afsted til hotellet, 

blive indskrevet og få frokost.  

Efter frokost gik vi så hen til Max Huer-

zeler for at leje cykler.  

Efter lidt småjusteringer kørte vi afsted til 

sa Pobla, en tur som ikke bød på større 

udfordringer men som til gengæld har et 

meget hyggeligt torv med et par små ca-

feer.  

Turen gik gennem agerland med en 

masse kartoffelmarker og andre grønsa-

ger. Vi nåede lige hjem til spisetid. 

 

I år var vi kun 8 cyklister, så det var op-

lagt at vi alle fulgtes ad i et hold (vi var 9 

afsted; men Merete var rekonvalescent 

efter en brækket arm og cyklede så ikke 

med). Fredag blev det igen til en tur ind 

i agerlandet; men nu en lidt længere én 

og med et par bakker. Ruten gik først til 

Muro, som ligger på en bakke med udsigt 
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over agerlandet. Dernæst kørte vi til 

Santa Margalida, som ligger på en noget 

højere bakke. Her kunne vi spise vores 

medbragte mad på pladsen ved kirken, 

efter at have drukket formiddagskaffe på 

byens lille torv. Efter frokost kørte vi ad 

de små veje via sa Pobla og hjem, hvor 

det blev til en øl på Hotellet. Dagens 

etape 50 km og ca. 400 højdemeter. 

 

Lørdag gik turen først mod Campanet, og 

ud til Kysten via Pollença. 

 

Første søndag i maj måned er der stort 

forårsmarked i byen Sineu med salg og 

udstilling af alskens landbrugsredskaber, 

levende dyr, demonstration af fåreklip-

ning og meget mere. Dertil ville de 5 af 

os. Der er ikke så langt; men markeder 

har det med at lukke ned tidligt, så vi 

kørte også tidligere end normalt (halv ti). 

Vi valgte at køre den mest lige vej; men 

uden om hovedvejene, så vidt det kunne 

lade sig gøre.  

 

Først kørte vi til Llubi via Muro. I Llubi 

stødte vi på et lille lokalt dyrskue hvor 

jeg bla. andet hilste på en vædder med et 

par flotte horn. I Sineu stillede vi vores 

cykler og gik en tur og så på alt halløjet. 

Vi endte på terrassen ved byens hotel, 

hvor vi fik en øl hver. (anført af Anette 

er ølkulturen skiftet til de lokale alkohol-

frie øl, de slukker tørsten og man bliver 

ikke så søvnig). Hjemturen gik uden op-

hold stort set samme vej som udturen. 

Dagens etape 64 km og ca. 500 højde-

meter. 

 

Mandag blev dagen for den ene af turens 

store udfordringer: Klatreturen op til klo-

stret ved Santuari de Lluc med passet Coll 

de Femenia. Vi tog alle 8 cyklister af sted 

mod bjerg og kloster med en kaffepause 

i Pollença, jo der blev drukket en del 

kaffe på sådan en tur.  

 

Turen op til passet var egentlig meget flot 

med skov og glimtvis udsigt over Middel-

havet. I år havde jeg ikke meget overskud 

til at nyde udsigten, jeg sled mig op ad 

bjerget og svedte som et svin. Nå op kom 

jeg da, og oppe ved klostret sad Merete 

og strikkede, hun havde taget bussen 
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derop. Ved klostret vandrede vi lidt 

rundt i spredt fægtning, nogen fik set tu-

ristbutikken, andre nåede til messe i kir-

ken med korsang. Da frokosten var spist 

og alle havde fået set det de ville, kørte 

vi ned igen ad ruten inde i landet: Over 

Caimari til Campanet (med eftermid-

dagskaffe!) og så den lige vej tilbage til 

vores hotel. Dagens etape ca. 60 km og 

940 højdemeter. 

 

Efter den hårde tur mandag og udsigt til 

endnu en udfordring onsdag, var tirsdag 

erklæret slapperdag uden noget egentligt 

program. En god tur blev det dog til. 

 

Onsdag var sidste cykeldag med den tra-

ditionelle tur ud til fyrtårnet på spidsen 

af Cap de Formentor. Turen ud på halv-

øen er stærkt kuperet: Man kører lidt 

over 200 m op til et udsigtspunkt med 

ishus, så ned til stranden ved båd anløbs-

pladsen, så op igen, lidt ned og lidt op, 

til man kommer til fyret. Og så skal man 

samme vej tilbage. Dagens etape 69 km 

og knap 1000 højdemeter. 

 

Hvis alt går, vel laver vi også en Mallorca 

tur næste år; men vi flytter tidspunktet til 

september. 

 

Hilsen Aksel (som helt undtagelsesvis skri-

ver referat af egen tur). 

KOMMENDE MØDER OG 

KLUBMØDER 

 

Fredag d. 14. juni.  

Fredag den 12. juli.  

Fredag den 9. august. 

 

Grillklubmøder  

Mødested Bålpladsen ved Kridtbjer-

get i Vestskoven  

Mødetid Fra Kl.: 18:00 

Tilmelding Flemming Nielsen   

4364 4903  

 

I juni, juli og august, hvor vi ikke har ad-

gang til vores sædvanlig klublokale, vil 

jeg arrangere grill i Vestskoven.   

  

Grillklubmødet vil ligesom de sidste år 

være ved Kridtbjerget, som findes 1 km 

nordøst for Naturskolen og syd for Har-

restrup Mose. Se eventuelt Krak kort side 

135 G6. Der er 1 bålplads, grill samt 4 

borde med bænke.   

  

Grillen er varm fra kl. 18.00. Alle med-

bringer selv grillmad og drikkevarer. Ar-

rangementet 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.  

 

Udgivelseplan for Turcyklisten 

2019 

Nummer Deadline 
Udgivelses 

dag 

3-2019 26. august 12. september 

4-2019 18. november 12. december 

 


