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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. 

Klubmøderne starter almindeligvis  

kl. 18:30. 

 

 

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  

aktuel. Send ændringer i adresse,  

telefonnummer eller e-mail til  

kassereren. 

 

  

mailto:redaktionen@turcyklisterne.dk
mailto:turcyklisterne@turcyklisterne.dk
mailto:Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk
mailto:webmaster@turcyklisterne.dk
http://www.turcyklisterne.dk/


Turcyklisten 1/2020  Side 3 

 

Nostalgiske Mallorca-kartofler. 

 

En dag sidste forår spiste jeg nye kartofler. 

De var rigtigt udmærkede. En tidlig sort 

ved navn ”Maris Peer”. Fin smag, konsi-

stens og tekstur på tungen. Det vigtigste er 

nok de smukke nostalgiske billeder der vi-

ste sig i hukommelsen.  

 

Når Turcyklisterne er i Alcudia på Mallorca 

primo maj, kører vi ofte vestpå ud af byen. 

Langs det beskyttede vådområde, forbi 

kraftværket og videre ud på den frugtbare 

vulkanske slette. Efter nogle kilometer 

kommer vi til Sa Pobla (landsbyen på Ca-

talansk). På torvet indtager vi kaffe og ikke 

mindst m.m. Solen skinner, og livet er 

skønt. Langs den ene side ligger den meget 

store kirke og ovre i hjørnet Eriks fore-

trukne restaurant/café.  

 

Inden vi kommer til byen, kører vi gennem 

et stort landbrugsområde som bare dufter 

af løg, som nordafrikanske landarbejdere 

netop er ved at høste. På andre marker 

vokser der artiskokker, meloner og masser 

af kartofler som står med hvide blomster. 

Det er herfra Mallorca-kartofler kommer.  

De kan nogle år købes hos Føtex eller hos 

Netto. Prøv dem. 

Finn Ø 

 

Der bliver godt nok ikke blomstrende kar-

tofler på årets Mallorcatur da den er flyt-

tet til efteråret. Se side 10 

 

 

MOTIONS- OG TRÆNINGS- 

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

Første gang 22. april, sidste gang 16. 

september 

 

Mødested Ved Espelunden - for en-

den af Rødovre Parkvej 

Mødetid Onsdag kl. 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 eftermiddag. Turen går gennem 

Herstedøster, Risby, Ledøje, Nybølle til 

Sengeløse, hvor der holdes en pause ved 

gadekæret. Derefter går det hjemefter over 

Vridsløsemagle, Galgebakken og Supercy-

kelstien til vi igen rammer Espelunden. 

 

 

Tirsdag formiddagskørsel for 

de arbejdsfri og ferieramte. 

 

Sidste gang vinterkørsel i Vestsko-

ven: 7. april, første gang til næste 

vinter 3. november. 

Første gang på den forårsklare ra-

cer: 14. april, sidste gang 27. okto-

ber.  
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Mødested Espelunden – for enden af 

Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Vinter: Ca. 30 km  

Sommer: 40-50 km 

Tempo Tilpasses efter de frem-

mødte 

Turledere Knud Hansen 23437051 

Aksel Koplev 22802522 

 

Om vinteren kører vi ud i Vestskoven på 

MTB eller anden robust cykel, gerne med 

gear. Vi kører nogle gange ud til Ole Rø-

mer og andre gange op på Hersted Høje 

og nyder udsigten. 

 

Om sommeren kører vi på racercykler med 

skiftende ruter, efter humør og vind. 

Selvom det nogle gange kan gå stærkt, er 

det også en hyggetur hvor der bliver tid til 

en pause hvor vi kan ordne verdenssituati-

onen.  

 

Vel mødt  

Knud og Aksel 

 

 

Vinterkørsel i Hareskoven 

Sidste gang søndag den 22. marts. 

 

TURE OG ARRANGEMENTER I 

WEEKENDEN 

 

Åbningsturen 

Søndag den 29. marts 

 

Mødested Hellerup Station, indgang 

øst 

Mødetid Kl. 10:00 præcis 

Turlængde Under 30 km 

Turleder Johan 24463766 

Bemærk Sørg selv for mad/drikke til 

frokost, som er i Gentofte-

hallen, lokale 70-71.  

 

Vi færdes en del i Gentofte Kommune og 

slutter nær S-tog. Inge Jørgensen deltager 

som lokalguide. 

 

Kaffe/kage inkl. en ekstra opfyldning er i 

Café Amalie, Lyngby Hovedgade 62. Vi 

kan alle være i cafeen!  

Regn med lidt ekstrabetaling. 

Johan. 

 

PS! Regn med at vejret kan være komplet 

upålideligt. 

 

Optimistturen 

Søndag den 5. april 

 

Mødested Ringvejskrydset i Glostrup 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 75 km på lang tur samt 

en kortere på 60 km 

Tempo Lang tur 25-27 km/t  

Kort tur 20-22 km/t 

Turledere Knud Hansen 23437051 

(lang)  

og Finn K 22162730 (kort) 

Tilmelding Senest den 3. april 

Medbring Vådt og tørt 
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På denne dejlige forårsdag kø-

rer den lange tur over Risby, Le-

døje, Smørum, Måløv, Gan-

løse, Slagslunde, Lynge, 

Jørlunde, Sundbylille og Frede-

rikssund. Frokosten indtages i 

Frederikssund, hvorefter der 

køres mod Munksøgaard.  

 

Den korte tur kører ad de små 

landeveje syd for Roskildevej 

imod Hedehusene for at køre syd om Ros-

kilde mod Lejre. Fra Lejre køres mod Bose-

rup Skov og Roskilde By. Frokosten indta-

ges i Lejre.  

Begge ture har kaffe/kagested på  

Munksøgaard i Trekroner. 

Derefter går turen ind ad Roskildevej til 

Ringvejskrydset i Glostrup (det er ekstra 

km). 

 

Furesøen rundt  

Lørdag den 18. april 

 

Mødested Klokkedybet (hjørnet af 

Frederikssundsvej) 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 50-70 km afhængigt af 

vind og vejr og deltager-

nes kræfter 

Tempo Afpasses efter deltagerne 

Turledere Merete Jørgensen 

29825183 og  

Knud Hansen 23437051 

 

Turen går gennem Herlev, Bagsværd, hvor 

vi rammer Furesøen, videre til Holte og 

Vaserne. Så er det nok tid til frokost med 

udsigt over søen.  

 

Vi holder os tæt ved søen og kører over 

Bistrup til Farum. Derfra mod Bastrup Sø. 

Hvis kræfterne er til det, fortsætter vi til 

Buresø og Ganløse.  

 

Vi finder et passende kaffested, og så er det 

tid at vende snuden hjemefter. 

 

Herslev Bryghus 

Lørdag den 23. maj 

 

Mødested Roskilde Station, sydsiden 

Mødetid Kl. 10:30 

Turleder Jørgen tlf.: 26578449 

Bemærk Menu/spisekort: 

www.herslevbryghus.dk 

Obs: Ingen forudbestilling - 

maden bestilles på stedet. 

 

Vi kører fra Roskilde ad de små veje til 

Herslev, hvor vi spiser frokost og nyder 

bryghusets gode øl til.  

 

Retur til Roskilde ad korteste vej. Kaffe en-

ten på bryghuset eller i Musikon. 
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Stevns Rundt 

Lørdag den 30. maj 

 

Mødested Køge Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 90 km 

Turleder Børge 9399 5480 

Medbring Mad og drikke 

 

Vi kører sydpå og passerer flere mindre 

landsbyer. Vi runder Vemmetofte Kloster 

og fortsætter til Lund hvor frokosten indta-

ges. 

Herefter mod Højerup hvor der er kaffe. 

Så går turen tilbage mod Køge 

Hilsen Børge. 

 

Gilleleje 

Lørdag den 20. juni  

 

Mødested Hillerød Station 

Mødetid Kl. 11:00 

Turleder Peder Andersen 2897 6208 

 

Vi kører ad rute 33 til Gilleleje hvor der 

kan købes gode fiskedeller. Turen fortsæt-

ter mod vest ad rute 47 forbi Rågeleje, hvis 

der skulle være nogle der har lyst til at 

bade. 

Hjemtur ad rute 32 til Hillerød og kaffe. 

Kærlig hilsen Peder 

 

Ørestad 

Søndag den 21. juni 

 

Mødested Ankret i Nyhavn 

Mødetid Kl. 10:00 

Tur-

længde 

25-30 km 

Turleder Finn Kristensen 22162730 

 

Byens puls, egen forplejning 

 

Sporvejsmuseet ved  

Skjoldenæsholm 

Lørdag den 27. juni 

 

Mødested Roskilde Station, sydsiden 

Mødetid Obs – kl. 9:30 

Turlængde Ca. 50 km 

Tempo Så alle kan følge med 

Turleder Aksel 2280 2522 

Husk Entré til museet kr. 120 

og lås til cyklen 

 

Vi mødes ved Roskilde Station og kører de 

ca. 27 km i forhåbentligt fint sommervejr 

ned til Skjoldenæsholm i roligt tempo, så 

alle kan følge med. Her parkerer vi cyk-

lerne (husk lås til cyklen!).  

Efter at vi har løst billet, tager vi sporvog-

nen hen til endestationen, hvor det egent-

lige museum er. Her er der tid til at gå 
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rundt på egen hånd og kikke på de gamle 

sporvogne.  

Kl. 12 samles vi på et passende sted i picnic-

området og spiser vores mad. Alt efter vej-

ret og vores humør beslutter vi hvor længe 

vi vil blive på museet.  

På hjemturen er der 14 km op til Lejre, hvor 

der er kaffe og kage hos bageren. Når vi 

har drukket kaffen, er der ca. 10 km tilbage 

til Roskilde. 

Du kan læse mere om museet på deres 

hjemmeside: http://sporvejsmuseet.dk 

 

Turen køres ikke i rigtigt dårligt vejr, så hvis 

du tilmelder dig til mig, vil du få besked 

ved evt. aflysning. Ring på 22 80 25 22, 

eller send SMS. Hvis lørdagen er slem og 

søndagen d. 28 ser lovende ud, vil vi prøve 

den dag i stedet. 

 

HVERDAGSTURE 

 

Langs Ringstedbanen 

Torsdag den 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 ind-

tages i den lukkede udestue. Efterfølgende 

kaffe/lagkage i de indre gemakker til 10-15 

kr. ud over klubtilskud. Køkkenchef Tim 

Albertin Rosenvinge har selv kreeret lagka-

gen efter mit oplæg.  

 

Turen slutter officielt her, men man må 

hjertens gerne følges med mig til Tåstrup 

Station. 

Johan. 

Stenløse – Skuldelev havn. 

Torsdag den 7. maj 

 

Mødested Stenløse Station  

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 40 km 

Turledere Anne 60 63 74 94  

Knud 28 40 65 42 

Tilmelding Senest 5 maj, af hensyn til 

indkøb 

Regnvejr Ved regnvejr aflyses. 

 

Vi kører til Anne og får morgenkaffe. 

Derefter cykeltur til Skuldelev Havn, hvor 

vi spiser vores frokost. Tilbage til Anne, 

hvor vi får kaffe og kage. 

 

Brøndbyskoven/Vestvolden 

Torsdag den 4. juni 

 

Mødested Brøndbyøster Station 

ved sydsiden 

Mødetid Kl. 11:00 

Turleder Peder Andersen 2897 

6208 

 

Vi går gennem det gamle Brøndby til sko-

ven og finder lysningen til vores madpak-

ker. Derefter går vi ad Volden til det lille 

museum hvor jeg håber vi kan få kaffe. 
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FLERDAGSTURE OG  

-ARRANGEMENTER 

 

  

Jubilæumsturen 

15.-17. maj 2020 

 

Når dette skrives sidst i februar, er vi 32 til-

meldte til jubilæumsturen. De fleste vil bo 

på Villa Söderåsen. Den officielle tilmel-

dingsfrist er 15. marts, næsten samtidig med 

at dette blad udgives. Vi holder dog åbent 

for tilmelding nogle dage endnu, så alle 

kan nå at tilmelde sig, så snart I har fået 

bladet. 

 

Der er en enkelt ændring i programmet: Vi 

skal mødes i Helsingør kl. 10 lørdag mor-

gen (og ikke i Helsingborg). 

 

Vi, dvs. Tom, er ved at lægge ruter til turen 

som følger: Udtur nord om Söderåsen bli-

ver på ca. 50 km. Lørdag 2 ture: En let tur 

hvor alle kan følge med, som går til To-

marps Kungsgård i Kvidinge, længde ca. 60 

km. Samt en bjergracertur for de hurtige, 

som går op over selve åsen fra to retninger, 

længde ca. 80 km, men med en del højde-

meter. Hjemtur syd om Söderåsen, som 

også bliver 50 km lang. 

 

Alle deltagerne vil få et nyhedsbrev i god 

tid inden vi skal afsted med opdateret in-

formation og praktiske detaljer. 

 

Hilsen Tage, Erik, Knud og Aksel 

 

Stege og omegn 

12.-14. juni 

 

Vi skal besøge Stege, Thorsvang Samlermu-

seum, Nyord, Keldby Kirke med kalkmale-

rier m.m. 

 

Afgang fra Vordingborg Station kl. 10.30. 

Vi skal bo syd for Stege i Svensmarke. Her 

er to 5-personersværelser, og to 2-perso-

nersværelser. 

Ved 5 personer koster det 550 kr. 

Ved 2 personer i et 2-personersværelse ko-

ster det 1150 kr. 

Priserne er inklusive morgenmad og linned. 
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Max antal 14 personer, først til mølle. 

 

TILMELDINGSFRIST 22. marts (der skal jeg 

have modtaget pengene).  

Pengene indbetales på min konto: Danske 

Bank: 4400 0003890821 

Eller mobilepay 24804687, husk at notere 

dit navn. 

 

Send mig en sms når du har indbetalt pen-

gene samt en tilføjelse af hvilken tur du skal 

med på (Stege eller Samsø), og om det er 

2-pers. eller 5-pers. værelse. 

 

Hilsen 

Jørgen 26578449 

Lone 24804687 

 

Samsø 

20.-23. august 

 

Vi cykler til Nordby og helt ud på spidsen 

hvor vi skal gå i det smukke landskab; vi 

skal ud på Besser Rev samt besøge Staldgal-

leriet hvor en lokal kunstner har udstillin-

ger – med meget mere. 

 

Afgang fra Kalundborg kl. 8.50 eller 15.50. 

Vælger du den tidlige afgang, er vi nogle 

der overnatter i Kalundborg onsdag til tors-

dag. 

 

Du skal skrive til mig hvis du vælger den 

tidlige afgang med overnatning, så jeg kan 

booke vandrehjemmet. 

 

Vi skal bo på Sælvigbugtens Camping i hyt-

ter. Max antal 20 personer. 

Pris pr. person 800 kr. i 4-personershytte. 

Husk linned og håndklæder, der kan også 

tilkøbes. 

 

TILMELDINGSFRIST ER 22. MARTS. 

(dvs. der skal jeg kunne se beløbet på min 

konto). 

Indbetaling på min konto Danske Bank 

4400 0003890821 

eller mobilepay 24804687 husk at notere 

dit navn. 

Send mig en sms når du har indbetalt og til 

hvilken tur (Stege eller Samsø). 

 

Turledere 

Anne Marie 21914827 

Jørgen 26578449 

Lone 24804687 
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Mallorca 2020 

Oktober 2020 

 

Årets Mallorcatur bliver, som tidligere 

meddelt, en efterårstur. Dels under hensyn-

tagen til jubilæumsturen, dels under hen-

syntagen til at forandring nogle gange fry-

der. Vi regner med at den bliver lige så god 

som forårsturene. 

 

Vi har valgt at bo i samme område og på 

samme hotel som de senere år: Hotel  

Amapola i Playa de Muro. Rejsetidspunktet 

bliver uge 41 – det er ugen før skolernes 

efterårsferie. Vi regner med at det bliver fra 

lørdag 3. oktober til lørdag 10. oktober. Vi 

tager dog lidt forbehold for om det bliver 

netop om lørdagen vi rejser. Vi regner med 

at fastlægge de præcise datoer til maj. 

 

Det forventede vejr i efteråret på Mallorca 

er at det vil være lunt med temperaturer 

på omkring de 20 grader, men gennemsnit-

ligt med noget mere nedbør end vi har haft 

i maj.  

Økonomien: Regn med ca. 6.000 kr. for 

fly, transfer, ophold med helpension og cy-

keleje. Af lommepenge behøver du så kun 

lidt til nogle kopper kaffe m.v.  

Ligesom de andre år vil vi, når vi når så 

langt, anvise en bestemt flyafgang og ar-

rangere transport til og fra hotellet. 

 

Som de andre år sender vi nyhedsbreve til 

jer, som var med på turen sidste år og alle 

som beder om det, ved at skrive til Aksel 

på aksel@koplev.eu. 

 

Velkommen til Mallorca 2020,  

Knud Hansen 2343 7051 og  

Aksel 2280 2522 

mailto:aksel@koplev.eu
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BERETNINGER FRA TURE 

OG ARRANGEMENTER 

 

80-års fødselsdage 

Torsdag den 13. februar 

På denne dags klubmøde havde vi for-

nøjelsen af at kunne sige tillykke til 2 af 

de gamle turcyklister. Det må man vist 

godt sige når det drejer sig om 2 gange  

80 år. Det var Finn Ø og Pauli, som i 

dagens anledning havde fået kreeret en  

overdådig lagkage, som de 25 frem-

mødte gjorde deres bedste for at sætte 

til livs. 

Tillykke – tillykke og tak for kage og for 

dejligt samvær på mange cykelture. Lad 

der blive mange flere. 

Birte 

 

 

KOMMENDE MØDER OG 

KLUBMØDER 

 

Klubfrokoster 

 

Fredag den 20. marts 

Der inviteres til den første klubfrokost fre-

dag den 20. marts kl. 12 i køkkenlokalet på 

samme etage som klublokale 204. 

 

For de vandreinteresserede er Peder turle-

der på en gåtur, der starter kl. 10 fra ho-

vedindgangen til EnergiCenter Voldpar-

ken. Varighed ca. 1 1/2 time. 

 

Frokosten består af sild og 3 stk. smørre-

brød, øl og snaps samt kaffe. 

Pris 90 kr. der indbetales på klubbens 

konto, 1551-5713846 senest 3 dage før fro-

kosten.  

Tilmelding til hofgart@live.dk også senest 

3 dage før. 

 

På gensyn. Inge, Flemming, Erik, Peder og 

Knud 

 

Fredag den 17. april  

Samme klubfrokostarrangement som i 

marts, se ovenfor. 

 

Fredag den 22. maj 

Frokosten den 22. maj bliver en cykel-

tur til Pederstrup. Vi starter foran Ener-

giCenter Voldparken kl. 10:00 og kører 

ud til Konditorgården i Pederstrup og 

spiser frokost.  

Man bestiller selv hvad man vil spise når 

vi når frem til konditorgården. Tilmel-

ding til hofgart@live.dk, så der kan be-

stilles bord til det rette antal, senest 3 

dage før. Læs mere om Konditorgården 

inkl. menuen her:  

https://konditorgaarden.dk/  
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Klubmøder 

Hvis ikke andet fremgår af beskrivel-

serne, finder klubmøderne sted på Ener-

giCenter Voldparken i lokale 204 på 2. 

sal. Møderne starter kl. 18:30. 

 

Klubmøde 

Torsdag den 16. april  

 

Klubmøde 

Torsdag den 14. maj 

 

Grillklubmøde 

Fredag den 19. juni 

 

Mødested Bålpladsen ved Kridtbjer-

get i Vestskoven 

Mødetid Fra kl. 18:00 

Turleder Flemming Nielsen 

4364 4903 

 

Grillklubmødet vil ligesom de senere år 

være ved Kridtbjerget, som findes 1 km 

nordøst for Naturskolen og syd for Harre-

strup Mose. Se eventuelt Krak kort side 135 

G6. Der er 1 bålplads, grill samt 5 borde 

med bænke.  

 

Grillen er varm fra kl. 18.00. Alle medbrin-

ger selv grillmad og drikkevarer. Arrange-

mentet 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. 

 

 

  

 

 

 

 

Udgivelsesplan for Turcyklisten 2020 

Nummer Deadline Udgivelsesdag 

2-2020 30. maj 19. juni 

3-2020 22. august 10. september 

4-2020 22. november 10. december 

Billederne 

Billederne i dette nummer af Turcyklisten 

skyldes redaktionen.  

Billedet på side 8 skyldes Åstorps Kom-

mune.  

Plakaterne skyldes Paris Bys museer 

Den her på siden er tegnet af Ch.Tichon. 

Den på forsiden kender man ikke kunst-

neren bag. 

 


