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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. nr. 1551 konto 5 713 846. 

 

Hjælp med at holde medlemslisten ak-

tuel. Send ændringer i adresse,  

telefonnummer eller e-mail til kassere-

ren. 
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Midt i en Coronatid 

 

Det er i sandhed mærkelige tider, vi lever 

i disse måneder. Først i marts kom Co-

ronasmitten over os, med en voldsom 

stigning over kort tid. Restriktioner for 

rejser, foreningsmøder, forsamlinger, ar-

bejdspladser og meget mere blev sat i 

værk i løbet af kort tid.  

For cykelklubben betød restriktionerne 

at vores klubmøder måtte aflyses, dels 

pga. forsamlingsforbuddet med maks. 10 

personer, dels fordi også EnergiCentret 

lukkede. Også de fleste ture blev aflyst, 

enten fordi de havde mål et sted som 

blev lukket, eller fordi turlederen syntes 

at risikoen var for stor.  

Også vores jubilæumstur midt i maj 

måtte vi aflyse, dog sådan at den kun er 

flyttet til næste forår.  

Efter den første store usikkerhed har det 

heldigvis vist sig, at en del ture godt har 

kunnet gennemføres med opdeling i 2 

hold med højst 10 personer og ved at 

holde god afstand. Selvom mange restrik-

tioner nu er ophævet, er der stadig aflys-

ninger, som man kan se inde i bladet.  

 

Det er også vigtigt at understrege, at re-

striktionerne kun er slækket eller ophæ-

vet, fordi samfundet nu oplever så lille et 

smittetryk, at der ikke er problemer for 

sundhedsvæsenet med at håndtere antal-

let af syge.  

Sygdommen er jo ikke mindre farlig i dag 

end den var for 3 måneder siden, da det 

hele lukkede ned. Og da klubben har et 

stort antal medlemmer, der enten p.g.a. 

alder og/eller andre synlige og usynlige 

årsager er særligt sårbare over for denne 

virus, så skal vi minde om at vi fortsat ud-

viser en høj grad af forsigtighed og re-

spekt for den forebyggende adfærd. 

Hold øje med hjemmesiden da der stadig 

kan ske ændringer i planerne. Har du af 

en eller anden grund ikke adgang til in-

ternet, så kontakt turplanlæggeren, hvis 

du er i tvivl om afviklingen af en tur. 

 

Vi har brug for vores samvær og ture, og 

vi glæder os til der bliver fundet, produ-

ceret og distribueret en virksom vaccine, 

så vi igen kan give hånd til hinanden når 

vi mødes. 

 

 

Onsdags-

motion 

juni 2020 

 

Pause ved 

Sengeløse 

Gadekær 
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MOTIONS- OG TRÆNINGS- 

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

Sommermotion  

onsdag eftermiddag 

Første gang 22. april, sidste gang 16. 

september 

 

Mødested Espelunden - for enden 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 Vridslø-

semagle, Galgebakken og Supercykelstien 

til vi igen rammer Espelunden. 

 

 

Tirsdag formiddagskørsel for 

de arbejdsfri og ferieramte 

Første gang på den forårsklare racer: 

14. april, sidste gang 27. oktober.  

Første gang vinterkørsel i Vestskoven: 

3. november. 

 

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 verdenssi-

tuationen.  

Vel mødt. Knud og Aksel 

Marts 2020 sidste 

vintertræning  

Foto: Jens Spelmann 
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TURE OG ARRANGEMEN-

TER I WEEKENDEN 

 

Sporvejsmuseet ved  

Skjoldenæsholm 

Lørdag d. 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 

Se beskrivelse i Turcyklisten nr. 1 2020, 

eller på hjemmesiden 

 

Maglesø – Tadre Mølle 

Lørdag d. 4. juli 

 

Mødested Den store parkerings-

plads på toppen af bak-

ken ved Boserup Skov 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 75 km 

Tempo 24-26 km/t alt efter de 

fremmødte 

Turleder Knud Hansen 23437051 

 

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. 

 

Huse og miljø 

Søndag d. 5. juli – AFLYST 

 

Kulsviertur 

Lørdag d. 11. juli – AFLYST 

 

 

Roskilde – Frederikssund 

Lørdag d. 1. august 

 

Mødested Roskilde Station, sydsiden 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 50 km 

Tempo Så alle kan følge med 

Turleder Jørgen 26578449 

 

Sommertur på Hornsherred, med kaffe 

på Svanholm eller i Frederikssund. 

 

 

Rabarbergården 

Arresø/Nordkysten 

Søndag d. 9. august 

 

Mødested Hillerød Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 65 km 

Turleder Tage 30254750 

Medbring Mad og drikke + cafe-

penge 
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Vi cykler langs vestsiden af Arresø ad 

Margueritruten og stier (knap 2 km på 

grus).  

Frokost i Tisvilde og kaffe på Rabarber-

gården i Holløse (kaffe + kage fra kr. 53).  

Vi afsætter lidt tid til at se på gårdens af-

grøder, planter og dyr inden vi returne-

rer til Hillerød. 

 

Gammel træningstur fra 

AB’s baner 

Lørdag d. 15. august 

 

Mødested Hjørnet af Ring 4 og 

Hillerødmotorvejen 

Mødetid Kl. 10:30 

Turlængde Ca. 45 km 

Turleder Jens Spelmann 21176003 

 

"I gamle dage" kørte turcyklister mandag 

og onsdag aften de ca. 45 km i fuld fart. 

Vi kører dog i moderat tempo, så alle kan 

følge med, og vi spiser frokost og drikker 

kaffe undervejs. Små anekdoter er vel-

komne: Turen kører over Farum - Gan-

løse - Søsum - Hove - Ledøje. 

Vi spiser frokost i Ganløse og drikker 

kaffe i Pederstrup. 

 

 

 

Hedeland 

Søndag d. 16. august 

 

Mødested Krydset Jyllingevej/ 

Tårnvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 65 km 

Tempo Så alle kan følge med 

Turleder Flemming Nielsen  

43 64 49 03 

 

 

Frikøbing 

Lørdag d. 29. august 

 

Mødested Roskilde Station, sydsi-

den 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 60 km 

Tempo 20-22 km/t 

Turledere Birte 20740164 og  

Poul 40417248 

 

Vi starter turen fra Roskilde Station, syd-

siden. Herfra går turen igennem vestsi-

den af Roskilde over Boserup, Herslev, 

Gevninge, Abbetved m.m. til vi når 

Hvalsø. Her finder vi den nybyggede by-

del ”Frikøbing”, hvor vi indtager vores 

frokost. 

Derefter går turen gennem de midtsjæl-

landske småbyer tilbage mod Roskilde. 

Undervejs, eller tilbage i Roskilde, finder 

vi et passende kaffe-kagested.  

Turen bliver aflyst ved heldagsregn, så til-

meld dig senest torsdag d. 27. august pr. 

sms eller mail. 
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Nordsjælland  

Lørdag d. 5. september 

 

Mødested Hillerød Station    

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 65 km 

Husk Mad og drikke 

Turleder Børge 93 99 54 80             

 

Vi kommer gennem Store og Lille 

Lyngby, Skævinge, Gørløse, Uvelse og vi-

dere til Lynge, hvor vi holder pause.  

Derefter går det videre mod Farum, hvor 

vi gerne skal have vores kaffe, derefter 

går det hjemad. 

 

Æbletur 

Lørdag d. 12. september

 

Mødested Åmarken Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 45-55 km (Åmarken til 

Køge) 

Turleder Lone Belhage 

 

Vi mødes ved Åmarken Station kl. 10.00 

og kører langs vandet mod Køge for at 

køre til Strøby Egede hvor der, hvis vejret 

tillader det, vil være mulighed for at tage 

en dukkert.  

På vej tilbage mod min kolonihave gør vi 

ophold i Solgårdsparken og kigger på ste-

dets mange skulpturer.   

Turen afsluttes i kolonihavehuset med 

æblekage og kaffe.  

Man kan tage tog hjem fra Køge.  

 

 

HVERDAGSTURE 

 

Gensyn med kæmperne 

Torsdag d. 2. juli 

 

Mødested Batteritogsmagasinet for 

enden af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 55 km 

Tempo 18-20 km/t 

Turleder Flemming Nielsen  

43 64 49 03  

 

I løbet af 2016 skabte Thomas  

Dambo med lokal hjælp én kæmpe  

i hver af kommunerne Rødovre, Hvid-

ovre, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund og  

Høje Taastrup.  

Vi besøger dem alle 6.  

Lones æbletræ i Køge. Foto: Lone 
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Se nærmere www.thomasdambo.dk.  

Medbring frokost og drikkevarer, som  

indtages ved Tueholmsøen. Kaffe og  

kage hos Grennessminde Bageriet. 

 

 

Bådfarten 

Torsdag d. 6. august 

 

Mødested Bådfarten på Sorgenfri-

vej 

Turleder Peder Andersen 

28976208 

Tilmelding Senest tirsdag d. 4. aug. 

 

Sejlplanen kendes ikke i skrivende stund, 

derfor fås starttidspunktet ved tilmeldin-

gen. 

 

Fra Hellerup til Nivå 

Torsdag d. 3. september 

Mødested Svanemøllen Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 50 km 

Turledere Merete og Knud 

 

Vi mødes ved Svanemøllen Station kl. 

10:00 med vores cykler i det forhåbentlig 

gode sensommervejr.  

Vi kører mod nord ad Strandvejen. Gør 

et holdt ved Frederik d. 7.’s grotte, vi-

dere forbi Rungstedlund og de mange 

flotte villaer. Ved Nivågård gør vi et lille 

stop og ser de flotte gamle bygninger. 

Hvis vejret tillader det, spiser vi frokost 

ved stranden, og der bliver selvfølgelig 

også tid til kaffe og kage.  

Hjemad slår vi et smut forbi Tårbæk 

Havn.  

Vi har endnu ikke kørt prøvetur, så detal-

jerne er ikke på plads. 

 

 

Fra Kæmpe-turen 2016. Foto: Poul M. 
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Langs Ringstedbanen 

Torsdag d. 1. oktober 

 

Mødested Hvidovre Kirke 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 30 km 

Turleder Johan 24463766 

Husk Madpakken og ekstra 

penge til kaffen  

 

På vejen skal vi bl.a. bestige Røgle bak-

kedrag i Røgle naturpark. 

Vi slutter i Ishøj Golfklub. Her spiser vi 

vores medbragte frokost og får serveret 

kaffe/kage. 

Turen slutter ved Taastrup Station. 

 

Oprindeligt programsat til 2. april 2020. 

Inge Jørgensen er ikke turleder 1. oktober 

som opr. planlagt. 

 

FLERDAGSTURE OG  

-ARRANGEMENTER 

 

  

Mallorca 2020 

Første uge af oktober 

 

Mallorcaturen, som er annonceret i Tur-

cyklisten nr. 1 2020, regner vi med at 

gennemføre; men vi begynder først den 

endelig planlægning når udenrigsministe-

riet ikke længere fraråder rejser til Spa-

nien, og selvfølgelig også forudsat at Spa-

nien og hotellerne på Mallorca er åbne.  

 

Vi sender nyhedsbrev ud til jer som var 

med sidste år og alle, som viser interesse. 

Skriv eller ring til Aksel hvis du kunne 

tænke dig at komme med, så bliver du 

orienteret, når der er nyt. 

Hilsen Knud og Aksel 

 

Jubilæumstur året efter 

Fredag d. 28.-søndag 30. maj 2021 

 

Selvom jubilæumsturen 2020 blev aflyst, 

kommer vi alligevel på tur. Vi har flyttet 

vores reservation af Villa Söderåsen frem 

til næste år. Det betyder, at annoncerede 

program kan gennemføres med godt et 

års forsinkelse. 

 

Vi vil til vinter melde ud med hensyn til 

fornyede tilmeldinger. Men det kan op-

lyses, at vilkår og priser stort set vil være 

de samme som ved det arrangement, 

som blev aflyst i år. Vi glæder os til at 

lave en forsinket jubilæumstur i 2021. 

 

Hilsen 

Tage, 

Erik, 

Knud 

og Ak-

sel 
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Furesøturen. Fotos: Anette K. 
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BERETNINGER FRA TURE 

OG ARRANGEMENTER 

 

Onsdagstræningen 

Hver onsdag i sommerhalvåret 

 

På trods af – eller måske lige netop på 

grund af – Corona-nedlukningen har der 

i år været en meget fin tilslutning til den 

faste onsdagstræning. Vi har de fleste 

gange været så mange, at vi har måttet 

lave 2 hold for at overholde kravet om 

max 10 personer. Det er jo på mange må-

der glædeligt, men jeg tænker at det også 

er et udtryk for at vi alle har savnet kon-

takt med gode venner og det fysiske nær-

vær, om end med afstand. 

 

Nu må vi jo gerne være op til 50 perso-

ner, så mød glad op og få del i den hyg-

gelige træning. Vi følger jo den samme 

rute hver gang, og kører derfor også, som 

det ses på forsidebilledet, forbi kirkemu-

ren i Herstedøster, og har som fast ind-

slag en lille pause i Sengeløse ved gade-

kæret, hvor vi drikker lidt mere af vores 

medbragte vand, og måske får en bid af 

en bar eller en mellemmad. 

 

Stor tak til Merete, som med Knud og Ak-

sel som holddelere og ferieafløsere hol-

der snor i denne træning. 

Birte 

 

Furesøen rundt 

Lørdag d. 18. april 

 

Et – i denne coronatid – ”ureglemente-

ret” antal på 13 cyklister var mødt op på 

Klokkedybet til årets Furesøtur. Det 

”ureglementerede” bestod dog ikke i 

selve antallet, men i at kun 9 havde til-

meldt sig (jf. ny info på hjemmesiden) og 

dermed sikret sig bagerkage som Merete 

ville købe på forhånd. Nyt var også at 

man selv skulle medbringe kaffe/te. Hel-

digvis havde Merete været fremsynet og 

købt et par ekstra bagersnegle (11 i alt), 

så med lidt deling skulle det nok gå.  

 

Da Pauli og Erik lettere forsinket havde 

tilsluttet os, trillede vi nordpå i det solbe-

skinnede og lune forårsvejr, 11-14 grader.  

Vi var lovformeligt blevet delt op i to 

grupper som kørte med behørig afstand 

hele dagen. Turen gik via Frederiksdal og 

godt gemte stier, inkl. træbroen i kanten 

af Furesøen, til Vaserne hvor vi spiste fro-

kost fordelt på 2 borde/bænke og 1 

bænk.  

 

Nogle af os fandt vej til det nærliggende 

”Vaseskjul”, anlagt af Aage V. Jensens 

Fond, i kanten af Olsens Sø, den største 

af Vasernes tørvegrave. Udsigtshuset har 

”envejs” glasruder i fuld højde, dvs. at 

besøgende kan se ud, men dyrene ikke 

kan se ind. 

 

Kaffen indtog vi på en græsplænebe-

klædt bakketop med kig til Farum Kano 

og Kajakklub. Her gik kageantallet op i 

en højere enhed, da Janne takkede nej, 

og Erik havde sin egen med. 

 

Generelt var der rigeligt med Nescafé og 

kogende vand, så også de ikke-tilmeldte 

deltagere kunne få kaffetørsten slukket. 

Det var en hyggelig stund, hvor alle vist 

nød og satte ekstra pris på det sociale 

samvær, som mange i denne tid savner. 

Mange tak til Merete og Knud for en fin 

tur, super vejr og saftige kager.   Lise FK   
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Stevns rundt. Fotos: Anette K. 
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Klubfrokost i maj 

Knud Hofgart havde inviteret til klubfro-

kost på Konditorgården i Pederstrup. Vi 

kørte i 2 hold fra EnergiCenter Voldpar-

ken a’ 10 personer langs Vestvolden, Har-

restrup Å, Skovlunde Flyveplads, Balle-

rup Arena, Ballerup og via stien til 

Pederstrup, vistnok kaldet Paradisstien 

dejlig rute med syrener, guldregn, bøge-

træer og alt i funklende flor: Danmark 

når det er bedst.  

 

På Konditorgården fik vi en dejlig fro-

kost, kaffe og exceptionelle kager – og 

god betjening.  

 

Tak til Knud for en herlig tur. 

Vibeke Lund 

 

Stevns rundt 

Lørdag d. 30. maj 

 

Stevns kalder – tak til Børge. 12 cyklister 

mødte op i sommersol og glæde på Køge 

Station. Den gode vind bærer os rask af 

sted mod Vemmetofte Kloster, som tidli-

gere har lagt sine klamme hænder på det 

meste af Sydsjælland. Der er ingen større 

gårde tilbage fra den tid. 

 

Vi nyder turen videre – rask kørsel mod 

Højerup Kirke. Dejligt vi skal sidde ude i 

solen til kaffe og lagkage. Vi sad med pas-

sende afstand til hinanden. Der var også 

tid til en lille tur ned til kirken, og udsig-

ten over vandet, med nogle smukke sej-

lere som vi nyder. 

 

Ok vi sadler op, der er ca. 43 km tilbage, 

alle cyklister er stadig friske. Det kører 

godt, selv om denne lange tur for nogle 

er den første tur efter covid-19. Turen 

ved Strøby Ladeplads og Strøby Egede er 

også smuk med udsigt over Køge Bugt. 

 

Tak for en dejlig dag til turlederen Børge  

V.h. Pauli 

 

Redigeret for sprog og tydelighed Red. 

 

 

Fra Pederstrup i maj, foto Anette K. 

Pauli på Stevns rundt. Foto: Anette K. 
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Sardinien på cykel i tre uger 

eller tur til Orø? 

 

Ingen fly til Sardinien, som planlagt, så 

den 23. april pakkede vi (Knud og Me-

rete) vores cykler og kørte af sted i det 

fine forårsvejr – vi 

havde godt med 

håndsprit med :-) 

 

Vi kørte mod Sct. 

Hans, hvor vi spiste 

frokost ved en lille sø, 

der var sågar en lille 

café der havde kaffe 

og æblekage til billige 

penge.  

 

Videre gennem Kat-

tinge og Herslev og 

op og ned ad alle 

bakkerne. Videre 

mod Kirke Hyllinge 

og så til Hammer Bak-

ker, hvor trækfærgen til Orø går. Der var 

masser af biler, da bilfærgen til Holbæk 

var på værft.  

 

Vores mål var et shelter på Orø Strand-

camping, som vi havde booket hjemme-

fra. Der var ikke mange på campingplad-

sen, men Coronaretningslinjerne var 

fulgt som de skulle.  

 

Shelteret lå tæt op ad en mark med ny-

fødte kalve og andet kvæg, så vi havde 

ikke brug for TV. Maden blev tilberedt 

på Trangia. Vi havde til lejligheden ind-

købt termobukser, så vi kunne sagtens 

holde varmen. 

 

Der er meget stille på Orø uden for sæ-

sonen, men en meget flot natur. Det var 

den varmeste nat i april måned, så vi 

havde en god nat i vores natlogi, frisk luft 

og flot udsigt igen da det blev lyst.  

 

Næste dag tog vi færgen til Holbæk, kun 

for gående og cykler. Det var blevet 

koldt igen især på vandet. Vi fik varmen 
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i Lagkagehuset med kaffe, the og kanels-

negle. Tilbage over Tølløse, Osted og 

Viby. Der er flot i Danmark, især når 

landskabet ses fra cyklen. 

 

Nej, billedet er ikke fra Mallorca, men fra 

toppen af Frederik den 7.’s grotte i 

Skodsborg den 8. maj 2020, eller Skov-

borg som det hed dengang. Grotten – la-

vet af drypsten – blev brugt som en som-

merstue, hvor der blev holdt pølsegilder, 

diskussionsaftener m.m. Der var et tele-

fonnummer ved grotten – ved opring-

ning fik vi hele grottens historie. Et besøg 

værd, især den flotte udsigt. 

 

 

FYLDEBØTTEN 

 

En klumme ved Finn Ø 

 

Så kan Finn K. godt tage sig en slapper!: 

Vi kender alle situationen. På en klubtur 

får nogen en flad. Så er der ofte meget 

mas med at få dækket af og på igen. Finn 

K. må tit træde til med kæmpe finger-

kræfter og fagmands-greb. Nogle dæk er 

behageligt slappe og andre desværre me-

get stramme. Jeg har tænkt, at det måtte 

være unøjagtigheder i produktionen eller 

gummiblandingen. Men sådan er det nok 

ikke! Det viser sig at, dækstandarden 

ETRTO (European Tyre and Rim Techni-

cal Organization) og fælgstandarden ISO 

5775, faktisk ikke stemmer helt overens. 

De er fra 1996, og siden har man intro-

duceret slangeløse dæk som kræver stor 

nøjagtighed for fælgprofilens dybde og 

bredde. Dertil kommer, at man i dag 

både har fælgbremser og skivebremser, 

som giver helt forskellige fælgprofiler, 

lave som dybe. 

Så nu er der sket det positive, at de to 

organisationer i to år har arbejdet på at 

harmonisere ovenstående til en ny fælles 

standard for dæk og fælge kaldet 

ISO/ETRTO 5775, som introduceres 

sommeren 2019. En del fabrikanter har 

allerede indført den nye standard. Dæk 

og fælge vil passe sammen med små to-

lerancer og vil kunne monteres med 

hænderne, plus evt. et par dækjern. 

www.cykelportalen.dk 

 

 

KOMMENDE MØDER OG 

KLUBMØDER 

 

 

Grillklubmøder: 

Fredag d. 10. juli og  

Fredag d. 14. august 

 

Mødested Bålpladsen ved Kridtbjer-

get i Vestskoven 

Mødetid Fra kl. 18:00 

Mødeleder Flemming Nielsen  

43 64 49 03 

 

Grillklubmøderne vil ligesom de seneste 

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 5 

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. 
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Klubmøde 

Torsdag d. 10. september 

 

Klubfrokost  

Fredag d. 18. september 

Forventes afholdt i EnergiCenter Vold-

parken. Info i næste blad og på hjemme-

siden. 

 

Klubmøde 

Torsdag d. 8. oktober 

 

Klubfrokost  

Fredag d. 16. oktober 

 

Udgivelsesplan for  

Turcyklisten 2020: 

 

Nummer 3 - 2020: Deadline 22. august, 

udgivelsesdag 10. september. 

 

Nummer 4 - 2020: Deadline 22. novem-

ber, udgivelsesdag 10. december. 

 

Fra klubfrokosten i 

maj i Pederstrup. 

Foto: Anette K  

 

Billedet nederst: Fra 

Stevns. Foto: Anette 

K. 


