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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 

EnergiCenter Voldparken,  

Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj,  

Lokale 204 på 2. sal 

 

 

KONTINGENT 2020 

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
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Om EnergiCenter Voldparken 

 

EnergiCenter Voldparken skriver således 

om sig selv: ”EnergiCenter Voldparken er 

for alle – unge såvel som ældre – der vil 

deltage i aktiviteter indenfor idræt, natur 

og kultur. Mere end 70 frivillige forenin-

ger og projekter benytter vores tilbud”, 

og i den beskrivelse falder vi jo godt ind. 

 

Vi fik også en meget imødekommende 

og ligefrem modtagelse, da vi i oktober 

mødte op for at forhøre os om mulighe-

derne for at kunne være dér. I løbet af få 

minutter var alle aftaler på plads!  

 

Vores møder vil som hovedregel blive 

holdt i lokale 204 på 2. sal. Da der fore-

går rigtigt mange aktiviteter i huset, er 

det muligt, at vi ikke kan få dette lokale  

 

hver gang, og at vi måske også må finde 

en anden dag end 2. torsdag i måneden 

enkelte gange, som her til julemødet, så 

kig ekstra efter i Turcyklisten eller på 

hjemmesiden.  

 

Energicentret ligger i de bygninger, som i 

sin tid husede Voldparkens Skole, og er 

opført i årene 1952-1956. Det er tegnet 

af arkitekten Kay Fisker, som også har 

tegnet en del af selve Voldparken med 

sine oprindelige 1400 lejligheder.  
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MOTIONS- OG TRÆNINGS- 

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

Vestskoven for de arbejdsfri 

og ferieramte 

Tirsdage formiddag 

 

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 30 km 

Tempo Tilpasses efter de frem-

mødte 

Turleder Knud Hansen 23437051 

Aksel Koplev    

 

Ligesom de senere år fortsætter vi tirs-

dagsformiddagsturene her i vintertiden. 

Vi kører rundt på Vestskovens stier, og 

slutter ofte med en tur op på Hersted 

Høje. Der er absolut ikke tale om MTB-

terræn, men en sådan vil være et godt 

valg af cykel; en almindelig robust cykel 

med gear vil også være brugbar. Vi kører 

i knap 2 timer og slutter hvor vi startede. 

 

Vinterkørsel i Hareskoven 

Hver søndag formiddag til og med søn-

dag d. 22. marts 

 

Mødested Klokkedybet på hjørnet af 

Frederikssundsvej i Herlev 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 30-35 km 

Tempo Afpasses efter deltagerne 

og mulighed for at dele os 

i 2 hold med forskellige ru-

ter. 

Turleder Knud Hansen 23437051 

Bert Due Jensen 26676335 

+ 38746841 

 

Det er muligt, at både du og cyklen kan 

blive snavset og trænger til grundig ren-

gøring efter brug. Vi håber på igen i år at 

blive rigtig mange, der med god samvit-

tighed kan sætte os hjem til frokostbor-

det. 

 

Hold A kører med Bert i front ad bredere 

grusstier i godt tempo; men uden tekni-

ske udfordringer. Turen kan, uden udfor-

dringer, køres på en almindelig cykel, 

evt. uden gear. 

 

Kontingent 2020: 

 

Det er snart tid betaling 

af kontingent for det 

kommende år. 

 

Kontingentet er uændret: 

Almindeligt:  350 kr. 

Husstand:      600 kr. 

Blad:             100 kr. 

 

Betales senest  

1. februar 2020 

 

Indbetaling kan ske på giro 

5713846, vælg korttype 01.  

Eller via netbank, brug reg. 

nr. 1551 konto 5713846. 
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Hold B kører med Knud i front ad de 

mere snørklede stier med en afstikker til 

MTB-ruten på steder hvor den er let kørt. 

En MTB eller en cykel med gear og rime-

ligt brede dæk anbefales. 

 

   

TURE OG ARRANGEMENTER 

I WEEKENDEN 

 

Åbningsturen 

Søndag d. 29. marts 

 

Mødested Hellerup Station, indgang 

øst 

Mødetid Kl. 10.00 præcis 

Turlængde Under 30 km 

Turleder Johan 24463766 

Bemærk Husk sommertid og husk 

madpakken.  

 

Vi færdes en del i Gentofte Kommune og 

slutter nær S-tog. Frokost- og kaffested vil 

fremgå af hjemmesiden senere.  

Johan. 

 

PS! Regn med at vejret kan være kom-

plet upålideligt. 

 

 

HVERDAGSTURE 

 

Vandretur 

Rundt om Farum Sø 

Torsdag d. 2. januar 

 

Mødested Farum Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 15 km 

Turleder Flemming Nielsen  

43644903 

 

Om turen: Vi går langs sydsiden af Farum 

Sø gennem Ryget Skov og Ganløse Or-

ned. 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 be-

færdes på cykel 

 

 

Den grønne sti gennem  

København 

Torsdag d. 6. februar 

 

Mødested Klokkedybet på hjørnet 

af Frederikssundsvej i 

Herlev 

Mødetid Kl. 10:30 

Turlængde Ca. 25 km. 

Tempo Tilpasses efter de frem-

mødte  

Turleder Jens Spelmann 

21176003  

 

Vi følger den grønne sti gennem Køben-

havn (ingen grusveje). Vi spiser frokost 

og drikker kaffe på en cafe undervejs. 

 

Fra Herlev til Herstedhøje 

Torsdag d. 5. marts 

 

Mødested Klokkedybet på hjørnet 

af Frederikssundsvej i 

Herlev 

Mødetid Kl. 10:30 

Turlængde Ca. 25 km. 

Tempo Tilpasses efter de frem-

mødte  

Turleder Jens Spelmann 

21176003  

Husk Medbring madpakke 

 



Turcyklisten 4/2019  Side 6 

 

 

Vi cykler på stierne fra Herlev til Hersted-

høje, lidt grusveje. Vi spiser frokost og 

drikker kaffe på cafeen ved Herstedhøje. 

 

Langs Ringstedbanen 

Torsdag d. 2. april 

 

Mødested Hvidovre kirke 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Omkring 30 km 

Turleder Johan 24463766  

Husk Madpakken 

 

Efter bl.a. at have besteget Røgle bakke-

drag, ender vi i Ishøj Golfklub. Frokost 

indtages i den lukkede udestue. Efterføl-

gende kaffe/lagkage i de indre gemakker 

til 10-15 kr. ud over klubtilskud. Køkken-

chef Tim Albertin Rosenvinge har selv 

kreeret lagkagen efter mit oplæg.  

 

Turen slutter officielt her, men man må 

hjertens gerne følges med mig til Tåstrup 

Station. 

Johan. 

 

 

FLERDAGSTURE OG  

-ARRANGEMENTER 

 

 Jubilæumsturen 

Fredag-søndag d. 15.-17. maj 

 

Overblik 

Årets jubilæumstur med tilhørende jubi-

læumsfest løber af stablen fredag 15. maj, 

hvor vi kører fra Helsingborg og til Rös-

tunga for foden af Söderåsen. Her har vi 

lejet Villa Söderåsen, hvor der er kaffe og 

kage. Det er også her, der er overnatning.  

 

Villa Söderåsen er et fint gammelt træhus 

med malede trægulve, så indendørs skal 

man gå på strømpesokker eller sutsko. 

Det er selvfølgelig forbudt overalt at ryge 

og i det hele taget bruge åben ild. 

 

Om lørdagen arrangeres guidede ture i 

omegnen. Lørdag eftermiddag finder vi 

et par gode kaffesteder. Lørdag aften er 

der festbuffet og i øvrigt fest. Om sønda-

gen kører vi tilbage til Helsingborg, kaffe 

på vejen. Prisen for det hele er 1.110 kr. 

ved overnatning i delt dobbelt værelse.  

 

 



Turcyklisten 4/2019  Side 7 

 

 

Fredagens program 

Som nævnt mødested i Helsingborg kl. 

12:30, vi forventer at man har spist fro-

kost inden turstart. Turen til Röstunga 

bliver på ca. 50 km og følger i det væ-

sentlige Sverigesleden og går syd om 

selve Åsen. Når vi når frem til Villa Sö-

deråsen, serveres der kaffe og hjemme-

bagt kage. Kl. 19 er der aftensmad i form 

af en nærende ret husmandskost. 

 

Lørdagens program 

To cykelture: En let tur hvor alle kan 

følge med. Kaffe undervejs og hjem-

komst midt på eftermiddagen. En mere 

krævende hvor vi også kommer op på 

Åsen. Kaffe undervejs og hjemkomst 

midt på eftermiddagen. Skulle der være 

nogen, som slet ikke vil cykle, så ligger 

Röstunga midt på Skåneleden, hvor der 

er fine vandremuligheder. 

Lørdag aften: Den store festbuffet fra 

Skäralids Restaurang samt dessert og 

kaffe (medbring selv drikkevarer). Om 

aftenen underholdning og hvad vi ellers 

kan finde på. Da vi har hele huset uden 

betjening, må alle regne med at få en lille 

opgave i løbet af weekenden. 

 

Søndagens program 

Tjek-ud kl. 11 og afgang mod Helsing-

borg. Ca. 55 km. Kaffe og kage under-

vejs. 

 

Vigtige bemærkninger 

Villa Söderåsen har 14 værelser, mange 

med plads til 3 personer. Vi vil tildele væ-

relserne efter først til mølle-princippet, 

dog under hensyntagen til at få plads til 

flest mulige.  

For jer, som eventuelt ikke kommer til at 

bo på Villa Söderåsen, er der 2 be-

kvemme alternative overnatningsmulig-

heder: Röstånga Gästgivaregård  

(rostangagastgivaregard.se) som både er 

hotel og vandrerhjem, samt på camping-

pladsen i Röstånga  

(firstcamp.se/destination/rostanga-soderasen) 

som kan tilbyde hytter med plads til 4-8 

personer. Bestilling og betaling disse ste-

der skal man selv stå for.  

For en god ordens skyld: Der er maksi-

malt plads til godt 40 personer i Villa Sö-

deråsen; det er flere, end der normalt 

kommer til disse arrangementer. Også 

her først til mølle. 

 

Rejse dertil uden at cykle med gruppen: 

Man kan tage toget fra København H til 

Stehags Station, som er den nærmeste. 
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Herfra er der ca. 15 km til Röstunga. Tog-

turen tager ca. 1 time og 20 min. med et 

togskift. Er man i bil, er der 40 km fra 

Helsingborg. 

 

Priser (for medlemmer) 

To overnatninger i delt dobbeltværelse 

med morgenmad, frokost (smør-selv 

madpakke), aftensmad fredag, 3 x kaffe 

på tur og jubilæumsfest (uden drikkeva-

rer): 1.110 kr. 

Samme som ovenfor med 3 personer i 

samme værelse: 880 kr. 

 

Hvis du bor på gæstgivergården eller på 

campingpladsen, koster det 200 kr. for 

aftensmad fredag, 3 x kaffe samt jubilæ-

umsfesten. Hvis du derudover ønsker at 

få 2 x morgenmad og frokost (smør-selv 

madpakke) på Villa Söderåsen, koster 

det yderligere 250 kr. 

 

Tilmelding 

Der er åbent for tilmelding nu og indtil 

15. marts, som er sidste frist og hvorefter 

værelsesreservationen er bindene. Beta-

ling skal ske senest 15. marts til klubbens 

konto (reg.nr.: 1551 konto 5713846 - 

husk at skrive navn på deltagerne i med-

delelsesfelt). Ved afbestilling inden d. 30. 

april godtgøres værdien af morgen-

mad/frokost og festmiddagen. 

Tilmelding sker ved at skrive til 

Jubi45@turcyklisterne.dk, eller hvis du 

ikke vil bruge mail, ved at ringe til Knud 

på telefon 23437051. Ved tilmelding skal 

oplyses hvilke af de ovennævnte mulig-

heder, du ønsker at bruge, og hvem du 

ønsker at dele værelse med, samt om du 

regner med at cykle med til og fra Hel-

singborg. Vi vil så melde tilbage, om dine 

værelsesønsker kan opfyldes. 

 

Ønsker du yderligere information, så ring 

eller skriv til Knud: 23437051   

canongodt@live.dk. Vi regner med at 

sende et nyhedsbrev ud med eventuelle 

ændringer og ekstra information midt i 

marts. 

 

Hilsen Tage, Erik, Knud og Aksel 

 

 

 

Stege 

12-14. juni 

 

Vi skal bo på bed and breakfast nord for 

Stege. Turene vil være i og omkring 

Stege, hvor vi bl.a. besøger samlermu-

seet. Lørdag går turen formodentlig til 

Enø. Du vil blive opkrævet for opholdet 

i starten af april, estimeret: 500 kr. for 2 

overnatninger med morgenmad i fire-

mandsværelser. 

  

I næste blad vil der komme oplysninger 

om mødested og tid. 

Lone og Jørgen 

mailto:Jubi45@turcyklisterne.dk
mailto:canongodt@live.dk
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://www.colourbox.dk/preview/5543428-byskilt-stege.jpg&imgrefurl=https://www.colourbox.dk/vektor/byskilt-stege-vektor-5543428&docid=5PrhGYi3SIbE0M&tbnid=Kun5SerOWYJh7M:&vet=10ahUKEwjlkpaImIrmAhWqk4sKHUiSDYoQMwhCKAAwAA..i&w=800&h=402&itg=1&bih=663&biw=1303&q=byskilt%20stege&ved=0ahUKEwjlkpaImIrmAhWqk4sKHUiSDYoQMwhCKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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BERETNINGER FRA TURE 

OG ARRANGEMENTER 

 

 

Holbækturen 

23.- 24. august 

På en skøn sommerdag mødtes 7 cykli-

ster på Camp-One uden for Holbæk. Ef-

ter en cykelreparation var vi klar til at ud-

forske omegnen.  

Der blev også tid til at se "Holbæk Art", 

samtidskunst i byrummet i form af gavl-

malerier. Samtidig kunne vi nyde de 

smukke gamle huse.  

Tilbage på Campingpladsen var der mu-

lighed for afslapning i Spabadet.  

Middag på campingpladsen som be-

stod af: Lasagne, 3 slags salat og is. 

Det lykkedes at tømme Flemmings 3 

l. vin, så der var god stemning.  

Lørdag tur til Tuse Næs, hvor der var 

tid til at bade, og et besøg på "Kunst-

værkstedet". Her fik vi kaffe og ste-

dets berømte kage. Om aftenen spi-

ste vi på "Jensens Bøfhus", hvor vi 

havde flot udsigt til luftballoner og 

en smuk solnedgang.  

Søndag mødtes vi på havnen med Birte 

og Poul for at deltage i deres tur til Orø.  

Stor tak til Anne Marie og Lone for en 

veltilrettelagt tur i et dejligt dansk land-

skab.  

Inge  

 

Sverigesturen 

30.-31. august 

 

Fredag tur til Skåne Tranås  

Vi mødtes 13 glade turcyklister ved Jern-

banecafeen i Skurup i Skåne. Humøret 

var højt, og det var sensommervejret 

også med sol og skyer. Tom og Peder 

bød os velkommen til en forlænget cy-

kelweekend i den skånske natur. Susanne 

havde desværre været for tæt på en kat, 

så hun ville støde til os på vandrerhjem-

met.  

Turen gik nu gennem det smukke åbne 

landskab ”beklædt” med bakker og vind-

møller. Efter en del km gjorde vi stop ved 

en gammel borgruin som havde en spæn-

dende historie. Vi cyklede videre, og 

snart meldte frokostsulten sig – Tom 

havde udset sig et udmærket sted med 

bænksæt og udsigt over Krageholmsøen.  

Vi fortsatte til byen Tommelilla, her blev 

der givet en times ”fri leg” af turlederen 

Tom. Gruppen delte sig, og nogle gik op 

på torvecafeen og drak eftermiddagskaf-

fen, andre var interesseret i kulturen om-

kring et lille rødt murstenshus som viste 
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sig at indeholde ”världens minsta film-

museum och världens största Hasse och 

Tage-museum". Filmmuseet var spækket 

med små rekvisitter og 8 monitors hvor 

vi kunne opleve små sekvenser fra Hasse 

og Tages filmproduktion. Bl.a. skal næv-

nes de 2 måske mest kendte for os dan-

skere – ”Æblemostregelmentet” og ikke 

mindst ”Den enfoldige morder”. Nogle 

svenske filmklassikere som de fleste af os 

vil kunne huske fra vores ungdom i 

1980’erne.  

 

 

Nu nærmede vi os vores by Skåne Tranås 

hvor vi skulle indlogeres på byens van-

drerhjem, som turleder Peder havde 

overnattet på flere gange og derfor 

havde stået for kontakten til. Men vores 

”vejstifinder” Tom havde lige et sødt sted 

vi kunne nå inden lukketid kl. 16 – byens 

chokoladefabrik startet af nogle unge 

iværksættere i 2014. Vi var helt med på 

ideen – vi måtte da aflægge dette søde 

sted et besøg. Selvom produktionen var 

stoppet for i dag, nåede vi at gøre vores 

chokoladeindkøb i den lille café. Vi fik li-

geledes et fint kig gennem glasvæggene 

ind til ”maskinrummet for produktio-

nen”. Chokolade-røremaskinen var des-

værre slukket.  

Efter dette søde stop cyklede vi de få 

hundrede meter over til vandrerhjem-

met, og her fik vi en hjertelig velkomst. 

Snart var alle vel indlogeret, og vi gik til 

en veldækket buffet med en dejlig varm 

middag. Dagen sluttede med solned-

gangstur med Peder.  

 

Lørdag tur til æblebyen Kivik  

Efter en god nats søvn og en velbesøgt 

morgen- og madpakkebuffet, var alle 14 

turcyklister klar til dagens udfordringer. 

Susanne var klar med en hævet hånd ef-

ter et kattebid – selvfølgelig skulle hun da 

med på turen til Kivik. Kl. 10 var vi sam-

let, og Tom fortalte noget om turen, bl.a. 

at vi skulle køre en del på grusveje. Det 

første stykke gik da også udmærket, indtil 

vi skulle forbi en hundekennel. Her var vi 

tæt på et træf med en hundefar der luf-

tede 10-14 hunde fra sin motoriserede 

ATV – vi undgik heldigvis et sammen-

stød.  

Snart kunne vi mærke den friske havluft i 

vores næser. Vi cyklede gennem Vi-

tamöllan som ligger ud til Hanöbukten – 

Østersøen – videre langs kysten til Kivik 

Havn hvor vi spiste frokost i det fine sol-

skinsvejr. Næste stop ikke langt derfra 

var Kungagraven, en kæmpe stor sten-

røse fra Bronzealderen – den er Sveriges 

største, 75 meter i diameter. Der er hel-

leristninger på gravkammerets indersider 

– vi kom desværre ikke ind, da cafeen der 

står for opsynet med stedet, var stängt 

pga. vandledningsarbejde.  

Vi cyklede nu videre gennem ”æbleri-

get”, Kiviks store æbleplantager, til vi 

gjorde holdt ved et mosteriudsalg. Her 
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forsynede vi os med forskellige saft-

drikke. Turen fortsatte til Stenshuvuds 

Nationalpark. Vi skulle dog først op ad et 

par stejle bakker – det var det hele værd, 

da vi blev belønnet med en fantastisk ud-

sigt over kulturlandskabet. Ved parke-

ringspladsen delte vi os i nogle grupper – 

nogle tog vandreturen op til klippeknu-

dens top 97 moh. for at nyde udsigten – 

andre trængte til et hvil på den nærlig-

gende café. Vores hold følte trang til at 

”smage” på Østersøens havvand. Vi gik 

ca. 400 meter derned, og der mødte os 

et smukt syn ud over en sandstrand og en 

frisk bølge med energi i. Vi var 5-6 prs 

der tog os en svømmetur, mens Søren var 

strandvagt. Vi mødtes alle på Annalunda 

Cafeen midt på eftermiddagen til udsøgt 

æblekage og kaffe – ventetiden var det 

hele værd. Tom satte nu kursen vestpå 

mod Skåne Tranås på små biveje med 

skiftevis asfalt og grus og ikke mange bi-

ler. På vandrerhjemmet ventede værten 

os med en dejlig middag. Efter denne tog 

Peder os på en spændende byvandring i 

den hyggelige by Skåne Tranås.  

En stor tak til Peder, Tom og Susanne for 

en rigtig dejlig tur.  

Referent Anette og Poul 

 

 

Rundt om Skjoldenæsholm 

15. september  

 

Vi var 4 mand som lagde ud på turen. 

Vejrudsigten var mådelig: Nogen regn 

i Nordsjælland, ellers ikke noget vi-

dere. Og den troede vi på!! Vi var ikke 

kommet ret langt væk, før det så småt 

begyndte at regne, siden blev det bare 

værre.  

Hjemme kikkede jeg på DMI og fandt 

dette billede. Det blå område viser 

både hvor på Sjælland det regnede 

mest, og hvor vi cyklede! 

Aksel 
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Ekskursion til Nordhavn 

3. oktober 

På Merete og Knuds hverdagstur til 

Nordhavn var mødepunktet Gefion-

springvandet, og her indfandt 15-16 tur-

cyklister sig i det friske og til dels solrige 

vejr - i hvert fald på den første del af tu-

ren. Senere blev jeg glad for mine med-

bragte handsker. Inden afgang gav Flem-

ming en lille én, da han netop havde haft 

fødselsdag. Foruden turcyklisterne var 

der en del turister, der sikkert skulle ned 

og fotografere Den Lille Havfrue.  

 

Første stop på turen var havnebadet ved 

Sandkajen. Der var dog ingen ude at 

bade, mens vi var der, men der var våde 

fodspor på molen. Næste stop var plad-

sen foran Netto og Lüders P-hus. Her 

blev cyklerne efterladt, hvorefter Kondi-

taget højt oppe blev indtaget. Fantastisk 

sted med en fantastisk udsigt, lige noget 

for turcyklisterne, der rigtig boltrede sig 

på trampolin, gynge og klatrestativ.   

 

Der bliver godt nok bygget over det hele, 

og der bygges højt. Højt oppe ligger re-

staurant Silo også – helt præcist på 17. 

etage. Alle vinduer går fra loft til gulv 

uden vinduesrammer, så man skal ikke 

lide for meget af højdeskræk. Ved 

hvert bord står der en kikkert, så 

man kan nyde den formidable ud-

sigt. Vi fik lov til at bese restauran-

ten, da Vibeke kender en, der arbej-

der på stedet. Det var dog ikke her, 

vi skulle spise vores flade med-

bragte.  

Vi skulle videre til Nordhavns Oce-

ankaj, hvor de store krydstogt-

skibe i fremtiden skal husere. Det er 

meningen, at der i 2021 skal være 

etableret et landstrøms-anlæg, der 

skal være første skridt på vejen 

mod bedre luftkvalitet for nabo-

erne til Københavns Havn. På vejene til 

og fra Oceankajen vrimlede det med last-

biler, der havde travlt med at aflevere 

opfyld til det nye område. Vi fandt et ro-

ligt sted ved et lukket ishus, hvor vi 

kunne spiste vores medbragte mad. Det 

var efterhånden blevet koldt, så det ville 

snart være rart med noget varmt kaffe. 

Inden vi nåede kaffestedet, skulle vi lige 

omkring bl.a. Skudehavnsvej ved Kalk-

brænderiløbet, hvor et par store kraner 

bliver benyttet som henholdsvis mødelo-

kale og hotelværelse i den lidt dyre 

ende.   

Endelig nåede vi den varme kaffe i Cafe 

Sundet ved Svanemøllehavnen. Det har 

været en meget interessant og lærerig 

tur. Tak til Merete og Knud.  

Toni  
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Referat af ordinær general-

forsamling torsdag den 14. 

november 2019  

 

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent  

Valgt til dirigent blev Jens Spelmann. 

Valgt til referent blev Lise F. Kristoffersen. 

Dirigenten konstaterede, at generalfor-

samlingen var korrekt indkaldt iflg. ved-

tægterne.  

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v. formand 

Knud Hansen  

”Verner – vor alle sammens forbillede. 

Desværre er Verner ikke i stand til at 

være her i aften – fysisk, men alligevel fø-

ler jeg næsten han er her. Det må han 

være. For Verner er og har været ét med 

Tur-cyklisterne fra første dag. Og der er 

vel ingen som Verner, som netop fortæl-

ler hvem turcyklisterne er: Aktive og i 

godt humør og altid klar til et kærligt 

kram. Verner var sej, klagede aldrig og 

besteg selv de højeste tinder, både på cy-

kel og i overført betydning. Verner 

havde forældremyndigheden over sin 

søn i en tid hvor det var nærmest usand-

synligt. Jeg husker første gang jeg mødte 

Verner. Det var på en tur i Tjekkiet i 

2006. Jeg var så heldig at bo på værelse 

med ham den første uge. Der blev jeg 

klogere på mange ting, bl.a. at intet er 

umuligt når man vil det. Verner fortalte 

om benædere og trængslerne som barn 

og penicillinens ankomst der reddede 

hans ben. Verner havde lige fået opereret 

sit ene knæ, og han kom med op over 

bakkerne – ikke som den første, men han 

kom altid med. Verner holdt trofast ved 

sin gamle jernhest, men for 4 år siden 

overtalte sønnen ham til at købe en ny 

racer, og han gjorde det 86 år gammel. 

Jeg håber at mange af os der er her, lader 

os inspirere og holder ved mange år 

endnu ligesom Verner. Skal vi holde 1 mi-

nuts stilhed for Verner.  

På generalforsamlingen sidste år blev be-

styrelsen bedt om at drøfte hvad vi gør 

når et medlem dør og bisættes. Indtil vi-

dere har det været en privat sag for med-

lemmerne. Men der var et udbredt ønske 

om at klubben markerede sig med en bu-

ket. Det blev aktuelt ved Verners bisæt-

telse, og bestyrelsen besluttede at give en 

bårebuket til 200 kr. Det har vi så efter-

følgende i bestyrelsen besluttet vil være 

hvad vi fremadrettet gør.  

Vi er her i klubben 94 (93) medlemmer 

og abonnenter. Det er en lille nedgang, 

som også var forventet. 3 kan forklares 

ved dødsfald, men kontingentstigningen 

kan nok også tage skylden for et par styk-

ker. I bestyrelsen havde vi kalkuleret med 

et minus på 10 på den konto, så det er 

ganske pænt.  

Årets turkalender har egentlig været 

pænt fyldt op. Men vejret har ikke været 

med os, så flere ture er blevet aflyst, og 

en del har der kun været en håndfuld på. 

Dog går der rygter om, at Lone og Jørgen 
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har haft et par vellykkede weekendture, 

ligesom Sverigesturen også var fyldt op. 

Også disse med lidt blandet vejr.  

Cykelturistugen trak også i år mange tur-

cyklister til. Bortset fra mandagens regn 

var det strålende vejr, og Randers havde 

virkelig lagt sig i selen for at det hele 

skulle lykkes på bedste vis. Hofgarts Dan-

markstur var i år uden Hofgart. En tem-

melig uopmærksom kvinde ville absolut 

bruge Hofgarts fod som bremseklods, og 

så måtte han holde sygesengen og sætte 

Aksel til at styre løjerne i Frederikshavn. 

Logistikken til og fra var lidt udfor-

drende, og det var nok en medvirkende 

årsag til at der i år ikke var så mange del-

tagere.  

Det var så Hofgarts sidste tur, men græd 

ikke, for i 2020 har vi 45-års jubilæum, 

og så er der en ny forårstur, men denne 

gang til Sverige. Den 15.-17. maj indtager 

vi Söderåsen, nærmere betegnet ”Villa 

Söderåsen” i Røstånga. Vi har lejet hele 

vandrerhjemmet, hvor der på en god dag 

er plads til små 40 personer, hvis vi pak-

ker os rigtigt. Hvis det ikke skulle være 

nok, er der en nærved liggende camping-

plads med gode, billige hytter. Nærmere 

om programmet senere på dagsordenen.  

Noget af det vellykkede har været grillaf-

tenerne i Vestskoven. Her har vi været 

heldige med vejret og i år sørme med kul 

i grillen, og nogle var også så heldige at 

blive budt på kage af Toni.  

Også på Mallorca var vi heldige og slap 

for regn i år. Vi fik da også så rigeligt sid-

ste år. Men også i år var der faktisk var-

mere hjemme end dernede. Så nu gider 

vi altså ikke det mere. Vi flytter turen til 

efteråret - i hvert fald i 2020. I turkalen-

deren er den sat til første uge i oktober, 

hvor der stadig er sommerlunt på Mal-

lorca. Måske prøver vi også et andet sted 

næste år.  

Træningsturene kører i den faste rytme. 

Vi har tirsdagshurtigkørsel, onsdagsmo-

tion og vintertræning i Hareskoven og 

Vestskoven. Der er altså en flot udsigt fra 

Herstedhøje – I skulle prøve! Og lun-

gerne, de synger. Vi mødes ved Espelun-

den. Alligevel er der grund til overvejel-

ser om vi kan gøre mere. Det ser ud til at 

vintertræningen let mister pusten lidt. 

Flere kunne godt have brug for at holde 

formen vinteren over. Skal vi have et 

hold 3? Skal vi bede Bert sænke farten? 

Gode ideer er velkomne.  

Klubaftener har god tilslutning, specielt 

når egne og eksterne viser billeder fra di-

verse ture og ikke mindst når der er fød-

selsdagslagkage. Tillykke til Hans med de 

80 år. Håber at der bliver mange flere an-

ledninger til lagkage de kommende år.  

Klubaftener, ja de har været udfordret, 

da vi pludselig fik nyt lokale på Sct. 

Annæ, da det gamle skulle renoveres. Da 

vi besigtigede det, måtte vi sande, at det 

ikke var brugbart til vort formål – ikke 

mindst fordi vi ikke kunne indtage 

kaffe/the og kage m.m. i lokalet. Nu var 

gode dyr rådne. Vi havde fundet en bøv-

let nødløsning med at bruge kantinen til 

kaffe-kagedelen, da der pludselig ved 

gode venners hjælp blev peget på Ener-

gicenter Voldparken. Og der skulle kun 

et enkelt besøg til før vi havde booket lo-

kalet her og fået lovning på at måtte spise 

og drikke alt det vi ville. Så nu regner vi 
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med at vores lokalesituation er stabil så 

langt øjet rækker.  

Tak til alle der har bidraget til at denne 

klub har haft endnu et forrygende år med 

masser af aktivitet og socialt samvær”.  

Bestyrelsens beretning blev taget til efter-

retning.  

 

Pkt. 3: Regnskab for det forløbne år 

2018/2019 v. kasserer Flemming Nielsen  

Kassereren gennemgik regnskabets po-

ster. Udgiften til bladfremstilling er me-

get lav pga. manglende fremsendelse af 

regninger. Posten ”gebyr” er øget ifm. 

anskaffelse af MobilePay samt tjenestens 

indførelse af udgift på 75 øre pr. betaling 

samt månedlig opkrævning på 50 kr, 

hvorfor MobilePay nu er afmeldt. Årets 

overskud beløber sig til knap 3.000 kr, 

hvorefter klubbens formue nu er på 

47.300 kr. I budgettet 2019/20 beregnes 

der en høj udgift til bladfremstilling. Til 

jubilæet afsættes der 20.000 kr.  

Finn K efterlyste en papirudgave af regn-

skab, som bestyrelsen for to år siden lo-

vede at sørge for, og som blev omdelt 

sidste år, men i år glemt. Bestyrelsen vil 

skrive sig det bag øret næste år. Kassere-

rens regnskab blev taget til efterretning.  

 

Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag.  

 

Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

(pr. person 350 kr, familiekontingent 

600 kr, abonnement på Turcyklisten 100 

kr). Uændret kontingent blev vedtaget.  

 

Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter  

Formanden og kassereren vælges for 2 år 

og er på valg i hhv. ulige og lige år. De 

menige bestyrelsesmedlemmer og sup-

pleanter er på valg hvert år.  

Turcyklisterne                 Regnskab 2018 

- 2019  

Kontingent               31.025,00  

Indtægter i alt          31.025,00  

    

Bladfremstilling        3.715,00  

Porto                    2.450,00  

Gebyr                    795,25  

Kontor                   328,00  

Hjemmeside  274,15  

Klubmøder                    5.512,90  

Hverdagsture  3.565,75  

Øvrige ture                     11.272,00  

Jubilæum  0,00  

Gave  200,00  

Udgifter i alt           28.113,05  

                           

Periodiseret overskud  2.911,95  

    

Aktiver:  15/10-2019:  

Bankbeholdning  45.373,77  

Jubilæum (forudbetalt)  3.800,00  

Klubmøder (depositum for 

24/10))  1.000,00  

Samlede aktiver:  50.173,77  

Passiver:  15/10-2019:  

Klubmøde september 

2018    

Tur 14/10-2018    

Blad (forsinkede regnin-

ger)  2.700,00  

Møde 10/10-2019 (betalt 

20/10)  158,00  

Egenkapital:    

Egenkapital primo  44.403,82  

Periodiseret overskud  2.911,95  

Egenkapital ultimo  47.315,77  

Samlede passiver:  50.173,77  
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Valg af formand: Knud Hansen blev gen-

valgt.  

Valg af kasserer: Flemming Nielsen fort-

sætter (blev valgt for 2 år i 2018).  

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Aksel 

Koplev, Birgit Rudolph og Erik Carlsen 

blev genvalgt.  

Valg af 2 suppleanter: Lise F. Kristoffersen 

(1. suppleant) og Lis Jakobsen (2. supple-

ant) blev genvalgt.  

 

Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsupple-

ant. Jens Spelmann blev genvalgt som re-

visor, og Søren Chr. Jensen blev genvalgt 

som revisorsuppleant.  

 

Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg  

Bladredaktion: Birte Søltoft og Aksel 

Koplev blev genvalgt.  

Bladudsendelse: Flemming Nielsen og 

Finn Kristensen blev genvalgt.  

Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev 

blev genvalgt.  

Klubaften: Merete Jørgensen, Børge Ni-

elsen og Erik Carlsen blev genvalgt. Lis Ja-

kobsen og Gitte Kofoed blev valgt som 

suppleanter.  

Klubaftenkoordination: Jens Spelmann 

og Johan Knudsen blev genvalgt.  

Turplanlægning: Johan Knudsen.  

Nytårsfrokost: Birgit Rudolph, Aksel 

Koplev, Finn K, Birgit Søgård og Børge 

meldte sig til udvalget. Flere hjælpere 

skal findes. Datoen er lørdag den 25. ja-

nuar 2020 i festsalen i Vinhaven 2, 2500 

Valby.  

45-års jubilæum: Aksel præsenterede den 

foreløbige plan for jubilæumstur og fest 

den 15-17. maj 2020 på vandrerhjemmet 

Villa Söderåsen i Röstånga: Fredag mø-

des deltagerne i Helsingborg og kører 

sammen til Röstånga (ca. 50 km), hvor 

der serveres kaffe/kage og aftensmad.  

Lørdag bliver der mindst 2 ture: En let 

”hvor alle kan følge med”, og en længere 

som udnytter Söderåsens mere krævende 

terræn. Klubben giver kaffe/kage på tu-

ren. Om aftenen jubilæumsfest med en 

god middag (cateringbuffet fra en af om-

rådets restauranter). Søndag hjemtur (ca. 

50 km) mod Helsingborg.  

 

Økonomi:  

Klubben giver et tilskud på indtil 20.000 

kr. Egenbetaling: 2 overnatninger i delt 

dobbeltværelse inkl. linned/håndklæder, 

morgenmad og smør-selv-madpakke ca. 

800 kr. Festen lørdag aften: ca. 250 kr.  

Program og start på tilmelding i Turcykli-

sten nr. 4 og på decembermødet. Tilmel-

dingsfrist er 31/3. Der efterlyses flere 

hjælpere! Tage W. Larsen meldte sig til 

udvalget, som herudover består af Knud 

Hansen, Aksel Koplev og Erik Carlsen. 

Tom Kristiansen vil bistå med cykelruter. 

Flere må gerne melde sig!  
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Finn K talte for at jubilæumsfesten holdes 

ved et separat arrangement indenlands, 

så flere kan deltage. Aksel opfordrede til 

at man udøver medbestemmelse ved at 

melde sig til planlægningsudvalget, der 

blev nedsat for et år siden.  

 

Pkt. 9: Evt.  

Lis Jakobsen ønskede alternativ til plastik-

krus på klubmøder, gerne pap. Merete 

undersøger markedet, og kaffeudvalget 

vil se på en løsning.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden 

og lukkede generalforsamlingen.  

 

Referent Lise F. Kristoffersen 

Dirigent Jens Spelmann  

 

 

FYLDEBØTTEN 

 

Er du til grus i maskineriet? 

Det må naturligvis gå den vej, markedet 

tromler alt og alle ned, med produkter vi 

givet kunne undvære. Køb mere, køb 

mere! Før havde vi almindelige cykler 

samt diverse ladcykler. Siden kom cykler 

i alle afskygninger, senest en buket el-cyk-

ler, bycykler og fixie-cykler.  

Er man til andet end blot transport findes 

der landevejsracere, mountainbikes 

(MTB) og mellemproportionalen cross-

cykler (CX). Men ikke nok med det, så nu 

er der kommet en ny type mellem race-

ren og CX – Gravel-biken.  

Jeg så den først på YouTube: Global Cy-

cling Network: Exploring Poland’s North 

Coast: Rondo Hvrt First Ride.  

Her kører man på skiftende asfalt- og 

jord-/stenveje på polske cykler af mærket 

Rondo. En flot lækker cykel med interes-

sante detaljer kan ses hos Velo Pavé, Fa-

rum Hovedgade 83. En kulfibercykel til 

ca. 24.000 kr., men fås også i aluminium 

til ca. 15.000 kr. og sågar i stål. Der findes 

mange andre fabrikater, søg selv! 

 

Nå – men hvad er en Gravel-bike? Gravel 

betegner en blanding af stenfragmenter 

og småsten, måske på dansk ”ral”. Det 
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har intet at gøre med fine danske grus-

stier. Jeg vil kalde underlaget for jord-

/markveje, skovspor og hjulspor. Cyklen 

er altså til blandet terræn og underlag, og 

kaldes også Adventure-bikes. Det smager 

lidt af Paris-Roubaix og dens pavéer. For- 

og baggaflerne er rummelige og kan tage 

dæk på 32-45 mm, dvs. der bruges hy-

drauliske skivebremser. Racerstyret som 

skræver lidt, kan fjedre og skåne hænder 

og arme. Man sidder mere opret og med 

bedre komfort. De brede dæk har større 

kontaktflade og giver bedre vejgreb og 

affjedring. Hjulafstanden er længere end 

på en racer, giver mere stabilitet, og 

krankboksen sidder lavere. Gearing 1x11. 

Overrøret er sænket, det muliggør en 

længere og dermed fjedrende sadelpind. 

Det giver en mindre aggressiv udform-

ning end på en CX. Men med gode off-

road-egenskaber kombineret med race-

rens hurtighed. Den er let at køre på, 

også langt. Anbefales som all-round tur-

cykel.  

www.hellorider.dk/ekspert-racercykler/gravelbike    

www.mtbx.dk/gravel-naar-gruset-kalder   

www.bikester.dk/cykler/Rondo  

 

El-cykel - hva’ så! - og måske alligevel? 

 

El-cykler har egentlig ikke interesseret 

mig, så jeg har ikke fulgt med i detaljer. 

Men jeg fornemmer nu at være blevet 

indhentet af alderen og muskelsvindet. 

Uanset træningsintensiteten går det lang-

somt tilbage. Min sidste cykel bliver mu-

ligvis Bededamernes Long-John? Den 

næstsidste måske en trehjulet el-cykel? 

Men hvad med den tredjesidste? Det er 

p.t. en udmærket CUBE-racer fra 2014. 

Men den kan om nødvendigt ombygges!  

 

Der findes et stort antal forskellige typer 

og fabrikater af el-cykler. Mange virker 

store, tunge og klodsede. I princippet fin-

des der tre slags, afhængig af motorens 

placering i fornavet, i bagnavet eller cen-

tralt i kranken. Ekstra vægt i fornavet vil 

påvirke inertien og gøre styringen træg. 

Motor i bagnavet vil gøre cyklen/kørslen 

”gumpetung”. Så det rigtigste er naturlig-

vis den centrale placering. Men det kræ-

ver, at motor og krank m. pedalarme og 

klinge integreres i cyklens ramme – og så 

er vi antagelig ovre i en dyr løsning.  

 

For nylig blev jeg opmærksom på en fiks 

løsning som har været på markedet i 

nogle år. Et sæt/kit bestående af motor, 

batteri, styring/display m.m. til ombyg-

ning af en normal cykel til el-cykel. Man 

bruger en cykel som man kører godt på, 

i mit tilfælde CUBE-raceren. Her fjernes 

krankgarnituret, krankboksen og forskif-

teren. El-motorens krank monteres i 

krankrøret 68-73 mm Ø34-35 mm, og 

pedalarme og pedaler monteres. Den op-

rindelige kæde lægges på garniturets 46 

tands klinge uden forskifter. I kædesiden 

overfører en indkapslet transmission ef-

fekten fra motoren til kranken. Motoren 

fastgøres i en stilling foran krankrøret, op 

imod undersiden af skrårøret. På oversi-

den af skrårøret eller på sadelrøret mon-

teres batteriet. Kabler fastgøres med 

strips, og styrekablet føres op på styret til 

et display. Færdig! Montagen kan udfø-

res af de fleste fingernemme på 2-4 timer. 

Søg fx på Google: Bafang mid-mount 

motor installation – så finder du en 

række videoer om, hvordan man gør 
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dette selv. Det omtalte sæt/kit leveres af 

den kinesiske fabrik Bafang (der kan være 

andre leverandører) og kan købes i Dan-

mark. Det hedder BBS01/8FUN og er på 

250 W/80 Nm. Motorvægt 3,7 kg, bat-

terivægt 2,7 kg. Opladningstid ca. 4,5 ti-

mer. Max. hastighed 25 km/time i.h.t. 

lov.  Pris for kit ca. 4.500 DKK. 

www.boxbike.dk www.evobike.dk 

www.rev-bikes.com Der findes en itali-

ensk fabrikant af tilsvarende type (250 

W/80 Nm) til indbygning på alm. cykler. 

Søg på Sartori Bikes EASY. Pris for motor-

enheden alene ca. 4.000 DKK.  

 

Der findes således muligheder for, at vi 

ældre kan få et skub så vi kan følge med 

på klubturene og dermed kan forlænge 

vort ”cykelliv” med endnu nogle år. 

Uden at det koster en formue. Desuden 

vil det sikkert glæde cykelværkstedet på 

Tinderhøj at installere disse motorer. De 

har specialværktøjet, og det vil forskønne 

brugerstatistikken. En Win-Win situation. 

 

 

KOMMENDE MØDER OG 

KLUBMØDER 

 

Klubmøder 

Torsdag 9. januar 

Torsdag 13. februar  

Torsdag 12. marts 

Torsdag 16. april 

 

Nytårsfrokost 2020 

Lørdag d. 25. januar 2020 

 

Mødested  Festsalen i Vinhaven 2, 

2500 Valby. 

Vandreturen starter på 

adressen. Varighed ca. 1,5 

time. 

Mødetid Kl. 11.00, vandretur.  

Kl. 13.00, frokost.  

Slut Festen slutter kl. 20:00, 

så der kan ryddes op. 

Bindende 

tilmelding 

Senest 6. januar 2018 til 

Aksel 2280 2522    

eller mail til  

frokost@turcykli-

sterne.dk 

Turleder Birgit Rudolph, Aksel 

Koplev, Finn K, Birgit Sø-

gård og Børge. m.fl. 

 

Pris: 100 kr. (klubben lægger indtil 50 kr. 

oveni). De 100 kr. betales ved indgangen 

med kontanter.  

Beløbet dækker den hjemmelavede nyt-

årsbuffet, velkomstdrink, 2 snapse og 

kaffe/the.  

  

Medbring egne drikkevarer.  

Vi glæder os til at byde jer velkommen.  

Hilsen fra nytårsfrokost udvalget.  

 

 

Billederne i dette nummer taget af 

Anette Kudahl, Anne Marie og redak-

tørerne. 
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Klubfrokost 

Første gang 20. marts kl. 12 i lokale 

204 i Energicenter Voldparken. 

 

Som noget nyt arrangeres klubfrokost en 

gang om måneden. 

 

Nærmere om tilmelding, pris og beta-

ling i næste nummer af Turcyklisten og 

på hjemmesiden. Jeg søger hjælpere til 

det praktiske: Borddækning, indkøb 

m.m. og en eventuel vandretur før fro-

kosten.  

 

Er du interesseret, kontakt Knud Hofgart 

28 40 65 42 eller mail hofgart@live.dk  

 

 

Udgivelsesplan for Turcyklisten 2020 

Nummer Deadline Udgivelsesdag 

1-2020 20. februar 12. marts 

2-2020 30. maj 19. juni 

3-2020 22. august 10. september 

4-2020 22. november 10. december 

mailto:hofgart@live.dk

