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Formand 
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Aksel Koplev 
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Erik Carlsen 

tlf. 41 23 35 07 

 

Birgit Rudolph 

tlf. 26 27 44 19 

 

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 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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Indkaldelse til generalforsam-

ling 2020 

 

Der indkaldes hermed til ordinær gene-

ralforsamling til afholdelse torsdag d. 12. 

november 2020 kl. 18.30 på EnergiCen-

ter Voldparken. 

 

På grund af corona-situationen er det 

ikke sikkert at vi kan afholde generalfor-

samlingen som planlagt. I det tilfælde vil 

der blive udsendt information pr. mail og 

på hjemmesiden. Hold derfor øje med 

hjemmesiden og din mail op til general-

forsamlingen. 

 

Dagsorden (iflg. vedtægterne): 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab for det forløbne år til god-

kendelse og fremlæggelse af budget 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent for 2021 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sup-

pleanter 

7. Valg af intern revisor og suppleant 

8. Nedsættelse af udvalg 

9. Eventuelt 

 

Forslag der ønskes behandlet på general-

forsamlingen skal være formanden i 

hænde senest 21 dage før (det vil sige 

torsdag d. 22/10). Indkomne forslag of-

fentliggøres på Turcyklisternes hjemme-

side senest 7 dage før generalforsamlin-

gen. 

 

På bestyrelsens vegne 

Knud 

 

 

MOTIONS- OG TRÆNINGS-

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

Sommermotion 

Sidste gang d. 16. september. 

 

Vinterkørsel i Hareskoven 

Hver søndag formiddag med start den 1. 

november til før påske. 

 

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 forskel-

lige ruter. 

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. 

 

Hold B kører med Knud i front ad de 

mere snørklede stier med en afstikker til 

MBT-ruten på steder hvor den er let kørt. 

En MBT eller en cykel med gear og rime-

ligt brede dæk anbefales. 
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Halvhurtig racertur for de  

arbejdsfri og ferieramte 

Sidste gang på racer d. 27. oktober.  

Første gang vinterkørsel i Vestskoven: 

3. november. 

  

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Sommer: 40-50 km 

Vinter: Ca. 30 km 

Tempo Tilpasses efter de frem-

mødte 

Turleder Knud Hansen 23437051 

Aksel Koplev 

 

Vi fortsætter på racercyklerne og lader 

som om det er sommer til og med den 

27. oktober.  

 

Fra d. 3. november skifter tirsdagsturen 

ham: Den bliver til en tur i Vestskoven på 

MTB eller anden robust cykel, gerne med 

gear.  

Vi kører nogle gange ud til Ole Rømer og 

andre gange op på Hersted Høje og ny-

der udsigten.  

Ruten er ikke udfordrende for en MTB; 

men vi får rørt os og ser efteråret blive til 

vinter og igen til forår i skoven.  

 

Vel mødt. Knud og Aksel 

TURE OG ARRANGEMENTER 

I WEEKENDEN 

 

Lukketur 

Søndag d. 25. oktober 

 

Mødested Ved Espelunden - for en-

den af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 11:00 

Turlængde 30 km 

Tempo Stille og roligt 

Turleder Jens Spelmann 21176002 

jensspelmann@gmail.com 

 

Tilmelding senest søndag d. 18. okto-

ber til Jens med angivelse af hvor 

mange stykker smørrebrød du kan 

spise. Priser fra 25 kr. 

 

Vi kører ad små stier (ingen grus) Balle-

rup - Ledøje - Måløv - ophold på Kong 

Svends Høj, som ingen ved hvorfor den 

hedder sådan. Der findes også en Kong 

Svends Høj på Lolland.  

Derefter kører vi gennem Måløv - Balle-

rup til Hjortesprings Golfklub, hvor vi 

spiser frokost (købes) og drikker kaffe. 

Turen slutter der. 

 

Ingen madpakker.  

Husk at tilmelde dig 
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HVERDAGSTURE 

 

Langs Ringstedbanen  

Torsdag d. 1. oktober 

 

Mødested Hvidovre Kirke 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 30 km 

Turleder Johan 2446 3866 

Husk Madpakken 

 

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. 

Regn med lidt ekstra ud over klubtilskud. 

Turen slutter ved Taastrup Station. 

 

Johan 

Oprindeligt programsat til 2. april 2020. 

Inge Jørgensen er ikke turleder 1. oktober 

som opr. planlagt. 

 

 

Rødovre – Hareskovby – 

Hersted Høje 

Torsdag d. 5. november 

 

Mødested Ved Espelunden - for 

enden af Rødovre Park-

vej 

Mødetid Kl. 10:30 

Turlængde Ca. 30 km 

Tempo Stille og roligt 

Turleder Aase Spelmann 

23449208 

 

Vi kører ad små veje via Hareskovby - 

Måløv - Ballerup - Hersted Høje, hvor vi 

drikker kaffe. 

 

Madpakken spises i et madpakkehus un-

dervejs. 

 

Jule-slentretur 

Torsdag d. 3. december 

 

Mødested Kgs. Nytorv foran hoved-

indgangen til Magasin 

Mødetid Kl. 10:00 

Turleder Birgit Rudolph  

Tlf.2627 4419 

 

Turen er ikke tilrettelagt endnu, men vil 

komme på hjemmesiden når jeg ved be-

sked om julemarkeder. 

 

Venlig hilsen 

Birgit Rudolph 

 

BERETNINGER FRA TURE 

OG ARRANGEMENTER 

 

Stege 

Fredag d. 12. – 14 juni 
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Fredag formiddag kl. halv elleve samle-

des ti turcyklister og Anettes følgebil ført 

af Poul ved Fakse Ladeplads Station i 

halvfugtigt vejr. Jørgen var startet lidt for 

tidligt fra Hedehusene, så lige uden for 

Køge blev han ramt af en kraftig regn-

byge som undertegnede undgik ved at 

ligge og snue lidt længere inden jeg satte 

afsted fra Tåstrup. 

 

Der blæste en tiltagende østenvind, og 

det var jo fint ned omkring Præstø Fjord 

og ind i Præstø, hvor vi fandt læ til for-

tæring af madpakkerne på en legeplads. 

Herfra syntes Jørgen, som var dagens tur-

leder, at vi skulle en ekstra tur ud om-

kring Jungshoved – vi var jo trods alt ta-

get afsted for at cykle. Da vi endelig 

nærmede os Kalvehave og Dronning Ale-

xandrines Bro, var vi ved at være kaffe-

trængende, men uheldigvis førte cykelru-

ten os direkte op over broen, og ikke ned 

til havnen hvor der formentlig lå en café. 

På turen over broen fik vi for alvor blæ-

sten at føle (sidevind). Den var så slem at 

et par stykker af sikkerhedshensyn valgte 

at trække over den øverste del af broen. 

 

Vel ovre broen syntes Anette at det var 

tid til en pause i det snuskede blæsevejr, 

så hun sørgede for at punktere. Hendes 

følgebil med værktøj og ekstra slange var 

over alle bjerge, så et par stykker af os 

måtte finde lappegrejerne frem, og så 

klarede vi det jo alligevel. Den kvindelige 

del af truppen – bortset fra Anette, som 

jo måtte vente på sin cykel – kørte lidt 

videre og ventede på mekanikerholdet 

med kaffe på et lille ”sted” lidt fremme. 

 

Vi boede på et anbefalelsesværdigt B&B i 

Svensmarke ud til Stege Nor, hvor vi blev 

trakteret med en trerettes menu og et fint 

morgenbord. 

 

DMI lovede en uhørt syndflod lørdag, 

men Mias tro på en bedre vejrtjeneste 

holdt regnen væk, så vi havde en fin tur 

til Nyord Ø og Landsby, hvor vi bl.a. kig-

gede ind i et af verdens mindste museer, 
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og vi besigtigede kirken og nogle af de 

små butikker. 

 

Tilbage i Stege kunne vi nyde kage og 

varme drikke, og herefter spredtes grup-

pen lidt. Nogle besøgte Samlermuseet, 

andre cyklede lidt rundt i omegnen eller 

havde private ærinder. Jeg synes ikke at 

jeg kunne komme til Møn uden at se 

Klinten, men jeg kunne ikke lokke andre 

med. Jeg tog turen i stiv modvind alene, 

og sjældent har mod- og sidevind fået 

mig til at cykle så langsomt ned ad bakke. 

 

Det luftede også pænt på hjemturen, 

hvor nogle valgte at cykle til Vording-

borg, mens andre fulgte fredagens rute 

over Præstø mod Fakse Ladeplads. Lidt 

før vi nåede så langt, satte Lone, Jørgen 

og undertegnede dog kursen stik nord 

mod Køge hvor vi efter mange bakker 

blev trakteret på småkager og varme 

drikke i Lones sommerhus, inden Jørgen 

og jeg fortsatte sammen mod Hedehu-

sene og Tåstrup. 

 

På gruppens vegne, tak for en dejlig tur. 

Jan Mogensen 

 

Alternativ CTU i Svendborg 

og omegn 

Søndag d. 19. juli – 25. juli 

Cykelturistugen 2020 i Svendborg/Tå-

singe blev aflyst – og så alligevel ikke.  

Vi var en gruppe, der havde bestilt over-

natning på Danninghus på Tåsinge til 

årets aflyste CTU, men efterhånden som 

den samlede corona-situation faldt lidt til 

ro, blev vi enige om at aflysningen jo ikke 

behøvede at betyde at vi aflyste vores 

tur. Og det viste sig hurtigt at flere andre 

turcyklister heller ikke havde tænkt sig at 

aflyse deres cykelferie, så vi endte med at 
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være 22 (tror jeg nok) turcyklister i det 

sydfynske i uge 30.   

Vi (Poul og undertegnede) ankom efter 

den oprindelige plan søndag eftermiddag 

til Danninghus. Eftersom DSB, vanen tro, 

bruger sommerferien til at lukke visse 

centrale togstrækninger i landet og er-

statte dem med cykeluvenlige togbusser, 

havde vi måttet opfinde en alternativ 

rute til Tåsinge. Det blev med tog og cy-

kel til Nykøbing Falster med overnat-

ning, cykel til Nakskov med overnatning 

samt færge og cykel via Langeland til Tå-

singe og Danninghus. Så fik vi da set lidt 

af den del af landet også.  

Mandag var der forberedt en rundtur på 

Tåsinge. Ad små veje lykkedes det at få 

lavet en tur på over 40 km rundt på den 

lille ø. Vi afsluttede turen med en tur op 

i tårnet på Bregninge Kirke, med en fan-

tastisk udsigt over stort set hele øen.  

Tirsdag cyklede en gruppe til den større 

nærliggende ø, Fyn, og op langs kysten 

til Lundeborg. Her-

fra benyttede nogle 

chancen for at blive 

tæt ved vandet og 

få en badedag ud af 

det, mens resten af 

gruppen cyklede 

lidt ind over land 

og fik nogle af de 

fynske bakker un-

der pedalerne.  

Onsdag kørte vi 

den modsatte vej til 

endnu en nærlig-

gende ø, nemlig 

Langeland. Her 

blev der lejlighed til 

at kigge på den lan-

gelandske tobaks-

produktion i form af en lille bevaret/gen-

opbygget tobakslade. Vi fik også et kig på 

et enkelt af de langelandske mikrogalle-

rier i form af forhenværende transforma-

tor-tårne. I Rudkøbing fik vi et ganske 

klart billede af hvad corona-sommeren 

har gjort ved nogle af de danske små-

byer. På en ganske almindelig onsdag var 

det næsten umuligt at finde et kaffe/kage-
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sted, der havde plads til en gruppe uan-

meldte turcyklister.   

Torsdag begav vi os ud på endnu en co-

rona-populær udflugt, da vi entrede den 

propfyldte cyklist- og fodgængergratis-

færge til Ærøskøbing. Heldigvis havde 

Berthel i god tid bestilt en håndfuld af de 

gratis billetter, så vi ikke havde nogle 

problemer med at komme med frem og 

tilbage. Da det var afdøde Verners fød-

selsdag, havde et par turcyklister sørget 

for en lille en på kajkanten til ære for 

Verner. Derefter cyklede vi rundt fordelt 

i flere grupper. Nogle blot til Marstal og 

retur, andre videre i en runde til Søby.  

 

Fredag var der varslet noget regn, som 

dog venligt nok begrænsede sig til en lille 

bid af formiddagen. Derefter havde folk 

forskellige mål for dagen. Om aftenen 

havde vi på Danninghus aftalt en middag 

bestående af en håndfuld hjemmelavede 

småretter, som vi sammensatte til en fin 

festmenu.   

Denne lille beretning beskriver kun den 

del af ture og aktiviteter som underteg-

nede deltog i. Eftersom der også boede 

folk på campingpladsen og inde i selve 

Svendborg, foregik der også andre ting, 

som ikke er beskrevet her.  

Corona-sommer-cykel-hilsen Birte.  

 

KOMMENDE MØDER OG 

KLUBMØDER 

 

Corona-forholdsregler efterår 

2020 

I denne corona-tid er vores klubmøder 

også underlagt restriktioner på Energi-

Center Voldparken. Det betyder, at vi 

maksimalt må være 20 personer i lokalet 

(se nedenstående).  

Da vi gerne vil genoptage klubmøderne, 

ser vi os nødsaget til at lave tilmelding. 

Det vil ske efter først-til-mølle-princippet. 

3 pladser er på forhånd reserveret til “de 

praktiske grise”.  

Tilmelding kan ske pr. telefon eller SMS. 

Kontaktperson og konkret nummer, se 

det enkelte arrangement. 

 

Fremsendt fra EnergiCenter Voldparken 

til foreningerne (uddrag): 

”Retningslinjer gældende for lokalerne i For-
eningshuset:  

• Foreningskøkkenet er lukket ned, og kan 
ikke benyttes.  

• Maksimum antal af personer i lokalerne 
skal overholdes (…) 20 personer i for-
eningslokale 204 (…) 

• I skal selv medbringe sprit til at rengøre 
udstyr før og efter brug.  
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• I skal selv rengøre/spritte håndtag og 
kontaktflader af i lokaler før og efter 
brug.  

• I skal forlade faciliteten senest 5 min. før 
tiden udløber.  

• I skal sørge for grundig håndvask når I 
ankommer og forlader faciliteten samt 
overholde gældende retningslinjer for 
hygiejne.  

• I skal sætte jer ind i de pågældende ret-
ningslinjer der gælder for jeres forening 
og sørge for at informere alle jeres med-
lemmer herom.” 

 

De ”praktiske grise” sørger for afsprit-

ning, men I bør selv medbringe et lille 

håndklæde eller papir til eget brug. Vi har 

håndsprit og sæbe. 

 

Klubfrokosterne 

Fredag d. 16. september m.v. 

Klubfrokosterne er aflyst indtil videre, da 

køkkenet på EnergiCenter Voldparken er 

corona-lukket 

Klubmøde 

Torsdag d. 8. oktober 

Husk tilmelding senest onsdag til Aksel 

2280 2522, se ovenfor. 

 

Turplanlægningsmøde 

Torsdag d. 22. oktober 

 

Mødested Klublokale i EnergiCenter 

Voldparken 

Mødetid Kl. 18:30 

Mødele-

der 

Johan Knudsen 

Tilmelding Til Johan senest d. 19. okt. 

24463766 eller  

skoleknudsen@gmail.com. 

 

Bemærk tilmelding både af hensyn til co-

rona-regler og maden. 

 

Der indledes med aftensmad og vin. 

Senere kaffe/kage. 

 

Som altid er mødet vigtigt. 

De arrangementer, der blev aflyst pga. 

corona i år, må kunne bruges i 2021. 

Personligt fremmøde letter koordinerin-

gen. 

Undtagelsesvis kan en enkelt aktivitet 

sendes til Johan senest d. 19. okt. 

Hilsen 

Johan 

 



Turcyklisten 3/2020  Side 12 

 

Generalforsamling 

Torsdag d. 12. november 

Se indkaldelsen på side 3. Husk at holde 

øje med hjemmeside og mail for mulige 

ændringer i tid og sted. 

 

Juleklubmøde 

Torsdag d. 10. december 

Se nærmere på hjemmesiden i december. 

 

Billederne i dette nummer skyldes Anette 

Kudahl, Gitte Kofod, Erik Carlsen (og re-

daktørerne). Tak for bidragene. 

 

Turcyklisten 2020-4: 

Deadline 25. november og udgivelses-

dag 10. december. 

 

 

Bemærk! at der meget let kan 

komme ændringer i mødetids-

punkter og vilkår. Tjek derfor 

hjemmesiden og følg med i 

eventuelle mails, før du tager 

til møde. 


